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W OBRONIE 
PRAWDY

Po walce?
Na piątej rozpra-
wie, która odby-
ła  się 4 kwietnia, 
S ą d  Ok rę gow y 
w Poznaniu oddalił 
powództwo Zbi-
g niewa Trawki 
przeciwko mnie – 
autorowi oraz „Fo-
rum Lubońskiemu” 
– wydawcy, o ochronę dóbr osobistych. 
Przypomnijmy, sprawa dotyczy arty-
kułów na temat adaptacji owalu 
w  LOSiR-ze prowadzonej w pierwszym 
kwartale 2013 r., a szczególnie artyku-
łu „Jednak brakuje 111  m2 muru 
w   LOSiR-ze!” z  października 2016 
roku. Sędzia Joanna Ciesielska-Boro-
wiec w wygłoszonej do wyroku moty-
wacji swojej decyzji, zaznaczyła m.in., 
że kilkakrotnie, po kolei – cyklicznie – 
przeanalizowała dokładnie wszystkie 
artykuły, które ukazywały się na ten te-
mat, i nie dopatrzyła się naruszenia dóbr 
osobistych powoda Zbigniewa Trawki. 
Przyznała, że autor tekstów (Piotr P. 
Ruszkowski) rzeczywiście rzetelnie pod-
chodził do tematu starając  się zebrać 
materiał dowodowy dotyczący wszyst-
kich publikowanych kwestii. W artyku-
łach sąd nie dopatrzył  się szczególnej 
zjadliwości czy „nagonki” na powoda. 
Nie było też żadnych przytyków, złośli-
wości czy zarzutów merytorycznych 
kierowanych bezpośrednio pod adre-
sem Z. Trawki. Sąd przyznał, że nie-
które publikacje miały charakter sar-
kastyczny, oraz że stawiano w  nich 
szereg pytań retorycznych. Szczególne 
zarzuty, sprecyzowane w artykule „Jed-
nak brakuje 111  m2 muru w  LOSiR-
-ze!”, dotyczące możliwych strat miasta 
w wysokości ok. 200 tys. zł, także nie 
są kierowane bezpośrednio do powoda. 
Podobnie w akapicie „Co badała proku-
ratura” sąd nie dopatrzył się nieprawi-
dłowości, bowiem są to głównie sformu-
łowania „słowo w  słowo” przepisane 
z  uzasadnienia prokuratorskiego i  nie 
ma tam żadnego dodatku autorskiego 
czy komentarza. Sąd przyznał, że arty-
kułów na temat adaptacji owalu było 
sporo, podnosiły one różne kwestie i po-
wód mógł  się czuć w  pewnym sensie 
osaczonym, ale zajmując tak dystyn-
gowane stanowisko, należy  się liczyć 
z  tym, że jeśli jest zainteresowanie 
społeczne, to o tym się mówi i pisze. 
Tak też było w niniejszej sprawie.
Powód – Zbigniew Trawka – miał moż-
liwość wypowiadania się na łamach „WL” 
i jego teksty były zamieszczane. Jedno-

cześnie sąd stwierdził, że powód, będąc 
dyrektorem LOSiR-u, pełnił ważne sta-
nowisko w społeczności lokalnej i tym 
samym funkcję publiczną. Osoby takie 
muszą się liczyć, że spotyka ich krytyka, 
zarzuty i mogą być przedmiotem zain-
teresowania opinii publicznej oraz me-
diów.
Wyrok nie jest prawomocny, a stronom 
przysługuje odwołanie do Sądu Apela-
cyjnego. 

W nierównym starciu
Nie ukrywam satysfakcji z takiego wy-
roku, tym bardziej, że Z.  Trawkę 
w sprawie tej reprezentowało kolejno 
trzech prawników: adwokat – Wojciech 
Wlazło, radca prawny, były członek 
Rady Nadzorczej LOSiR-u – Michał 
Tkaczuk oraz adwokat – Jędrzej Ku-
bera. My, solidarnie pozwani, bez do-
świadczenia sądowego, ze względu na 
koszty związane m.in. z ogromem ma-
teriału, występowaliśmy samodzielnie. 
W tym miejscu chciałbym podzięko-
wać tym wszystkim, bez których bez-
interesownej pomocy nie dałbym sobie 
rady. Dziękuję obecnemu zarządowi 
Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” 
– wydawcy Niezależnego Miesięcznika 
Mieszkańców: Tadeuszowi Waliczako-
wi (prezesowi), Juliuszowi Malepsza-
kowi (zastępcy prezesa), Beacie Stemp-
czyńskiej (skarbnikowi) i Hannie Siat-
ce (sekretarzowi oraz redakcyjnej 
koleżance), których ta pełna stresu 
sprawa, za przyczyną moich tekstów, 
dotknęła, a którzy obdarzali mnie pełnią 
zaufania i nie szczędzili czasu oraz en-
tuzjazmu, by skomplikowany proces 
adaptacji owalu poznawać, m.in. podczas 
posiedzeń zarządów. Stali za mną „mu-
rem”, z wiarą, że bronimy słusznej spra-
wy i występujemy także dla dobra wspól-
nego – miasta Luboń. Dziękuję rodzinie 
za nieocenioną pomoc, bezgraniczne 
wsparcie i zrozumienie. Kieruję podzię-
kowanie do radnego Jakuba Bielawskie-
go, który jako jedyny składał interpelacje 
w tej ważnej dla miasta sprawie, oraz do 
wszystkich, którzy „kibicują” pełnemu 
wyjaśnieniu ujawnianych przez „Wieści 
Lubońskie” nieprawidłowości przy ada-
ptacji owalu w LOSiR-ze.
(Wcześniej o sądowym pozwie pisałem 
we wstępniaku „Prawda boli? w czerwcu 
2017 r. na str. 2.)
Zabrakło miejsca na cokolwiek więcej 
– niezainteresowanych powyższym te-
matem przepraszam

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny
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jęta w  lipcu ub. roku, nakłada 
określone obowiązki i  zakazy, 
a  tym samym nas, jako gminę, 
obliguje do określonych działań. 
Skoro znajdujemy  się na terenie 
województwa, gdzie stwierdzono 
konieczność wprowadzenia dzia-
łań antysmogowych, nie możemy 
ich nie realizować.

TEMAT MIESIĄCA

Do kwietniowego wydania „Wieści” prze-
prowadziliśmy kolejny wywiad z  Bur-
mistrz Lubonia na temat kilku ważnych, 
bieżących spraw, którymi żyje miasto. 
Efekty tej rozmowy znajdziecie Państwo 
na różnych stronach obecnego numeru 
miesięcznika. Rozpoczynamy od wątku 
związanego z tematem głównym.

„WL”: Skąd wziął się pomysł, by pod-
jąć w Luboniu daleko idące działania, 
także finansowe, przeciwdziałające 
smogowi? Nie ma wyników analiz 

tego zjawiska dla naszego miasta. 
Lubońska Straż Miejska dopiero 
w  ub. roku zajęła  się badaniem po-
piołu w niektórych gospodarstwach 
domowych (co inne gminy robiły 
dużo wcześniej). Czy to uleganie po-
wszechnej modzie, czy też realna 
potrzeba ochrony lubońskiego śro-
dowiska?

Małgorzata Machalska: Na pewno re-
alna potrzeba, nie uleganie modzie. 
Uchwała Sejmiku Wielkopolskiego, pod-

Polityka antysmogowa
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Walcząc ze smogiem, miasto 
realizuje uchwałę Sejmiku Woje-
wódzkiego   fot. Piotr P. Ruszkow-
ski

Kto pierwszy ten lepszy
Zainteresowanych mogli spotkać przed 
urzędem już wieczorem, 22 kwietnia, 
wychodzący z sesji Rady Miasta luboń-
scy rajcy. Niektóre osoby przychodziły 
z  zamiarem wytrwania do końca, inni 
tylko na rekonesans, ale widząc tworzą-
cą się kolejkę, zostawali, by nie stracić 
w niej miejsca. Wyposażeni w prowiant 
i  ciepłe napoje, nocowali w  samocho-
dach. O godz. 4 otwarto drzwi magistra-
tu i  udostępniono czekającym hol na 
parterze, z miejscami do siedzenia. Za-
dbano, by mieli dostęp do ciepłej kawy 
i herbaty, organizując specjalne stoisko 
w  wiatrołapie. Każdy wchodzący do 
urzędu otrzymywał numerek. Przyjęto 
zasadę wydania ich tyle, ilu będzie chęt-
nych. Porządku pilnowała Straż Miejska. 
Punktualnie o  godz.  7.30 urzędniczki 
z Wydziału Ochrony Środowiska, siedząc 
za stołem ustawionym pod ścianą holu 
naprzeciw wejścia, rozpoczęły przyjmo-
wanie wniosków. Było o  co walczyć, 
można odzyskać 70% kosztu zakupu 
nowego pieca (nie więcej jednak niż 
5 tys. zł). W budżecie miasta na 2018 r. 
zagwarantowano na ten cel 200 tys. zł.

W holu urzędu panował spokój i  ład, 
zakłócony nieznacznie dopiero przy 
szóstym petencie.

Nieprecyzyjny regulamin
Okazało się, że przybył w  imieniu 11. 
zainteresowanych (zgodnie z lubońskim 
regulaminem dopłat do pieców, przy 
składaniu wniosku nie obowiązuje oso-
biste wstawiennictwo). Po powiadomie-
niu o tym fakcie zgromadzonych w holu, 
urzędniczki wyszły, by skonsultować tryb 
przyjęcia pism z  przełożonymi (w 
uchwale RML nie określono tej kwestii, 
a zapisano jedynie – §2, pkt. 6: „Wnioski 
będą rozpatrywane według kolejności 
ich wpływu do Urzędu Miasta Luboń.”). 
W holu zawrzało. Niektórzy dali upust 
niezadowoleniu, wyrażając głośno sprze-
ciw wobec sposobowi załatwienia spraw 
przez pana z numerem „6”. Nikt głośno 
nie wyjaśnił, że czekającym od godz. 
21.30 poprzedniego dnia osobnikiem 
jest prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Spójnia”, który społecznie podjął próbę 
zawalczenia o pomoc dla niezamożnych 
lokatorów mieszkań fabrycznych po 
byłych Zakładach Ziemniaczanych. Pew-

nie i tak niewie-
le by to zmieni-
ło.  Wszysc y 
przyszli w  tym 
s amym ce lu 
i  chcieli wyjść 
z poczuciem, że 
nie czekali dar-
mo. Burmistrz 
Małgorzata Ma-
chalska, która 
pojawiła   s ię 
w  holu, obwie-
ściła, że jeden 
numerek odpo-
wiada pojedyn-
czemu wniosko-
wi. Prezesowi 
„Spójni”, który 
poprosił o zapro-
tokółowanie tej 

W kolejce po piec
Jak można się było spodziewać, do�nansowanie przez miasto wymiany 
źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze wzbudziło duże 
zainteresowanie. W wyznaczonym na składanie wniosków dniu – 
23 kwietnia – (obowiązywała kolejność składania) w holu magistratu 
zgromadziło się kilkudziesięciu chętnych. Pierwszy zjawił się przed 
urzędem już poprzedniego dnia o godz. 20

decyzji, wydano więc 
10 kolejnych biletów 
(z cyframi od 47 do 
56) i przyjęto od nie-
go wszystkie wnioski, 
zaznaczając na liście 
godzinę wpływu. 
W  kierunku opusz-
czającego urząd Mar-
cina Dzierżawczyka 
z ust niektórych cze-
kających padły obraź-
liwe epitety.

W liczbach
Tego dnia przyjęto 68 
wniosków (ostatni 
o ok. godz. 10). Do 5 
kwietnia, kiedy zbie-
raliśmy informacje, 
spłynęło ich 89. Będą przyjmowane do 
30 maja. Po wery�kacji kompletności 
tych podań urzędnicy dokonają oględzin 
dotychczasowych źródeł ciepła i spiszą 
protokół. Do dnia kontroli, starych pie-
ców nie można demontować. Wniosko-
dawcy, którym zostanie przyznana do-
tacja będą pisemnie powiadomieni 
o terminie i miejscu podpisania umowy. 
W podobnym trybie informacja dotrze 
do tych, którzy nie zakwali�kują się do 
dopłat. Po zamontowaniu nowego urzą-
dzenia (zostały szczegółowo określone 
w Uchwale RML) przez uprawnionego 
fachowca i złożeniu wniosku o rozlicze-
nie dotacji (do 10 listopada) odbędą się 
kontrole powykonawcze. Wypłata dota-
cji nastąpi dopiero po likwidacji starego 
pieca oraz pra-
widłowym udo-
kumentowaniu 
prac i  kosztów 
nowego.

Słabe punkty 
programu
Póki co, wiado-
mo, że przewi-
dziane w budże-
cie 200  tys.  zł 
nie starczy dla 
wszystkich chęt-
nych. Burmistrz 
zapowiedziała, 
że po analizie 
wniosków roz-
waży wystąpie-
nie do Rady 
Miasta o zwięk-
szenie tej puli. 

Zapytaliśmy M. Machalską o  wybór 
trybu składania wniosków przez władze, 
który w praktyce okazał się kontrower-
syjny. Otrzymaliśmy odpowiedź, że 
przyjmując zasadę wg kolejności wpływu 
pism, liczono na zorganizowanie  się 
przez mieszkańców oczekujących na 
obsługę. Nie chciano, jak to jest w innych 
gminach (miastach), ograniczać lubo-
nianom wyboru urządzeń, premiując 
wybrane.
Program jest jednoroczny. Niezakwali-
�kowane wnioski nie przechodzą na rok 
następny, bo środki, które zaplanowano, 
zostaną wydane w całości w bieżącym 
sezonie budżetowym.

HS

n
Rankiem 23 marca w holu i przed wejściem do Urzędu Miasta 
czekało wielu zainteresowanych dopłatą do zakupu nowego, 
ekologicznego źródła ogrzewania    fot. Hanna Siatka

n
Obsługa pierwszego petenta  fot. Hanna Siatka

n
Każdy cierpliwie czekał na swoją kolej  fot. Hanna Siatka

n
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TEMAT MIESIĄCA

Opału do ogrzania domostw 
nie przywozi  się z  daleka. 
Czy i jak miasto monitoruje 
składnice węgla w Luboniu 
oraz jakość sprzedawanego 
w nich opału, lub skąd bierze 

informacje o  tym, co oferuje  się do 
ogrzewania naszych domów?

Miasto tego nie monitoruje. Nie mamy 
takich kompetencji ani możliwości. 
Wiem, że ustawodawca przewiduje 
wprowadzenie pewnych zapisów, któ-
re zostaną podane w ustawie i wyda-
nym na jej podstawie Rozporządzeniu 
Ministra Ochrony Środowiska. Będą 
tam określone kompetencje, przyzna-
ne Urzędowi Ochrony Konkurencji 
i Konsumenta, który będzie miał pod-
stawy do przeprowadzania kontroli 
sprzedawanych paliw. Burmistrzowie 
takich uprawnień nie posiadają i, 
z tego co czytałam, nie będą mieli.

Słyszeliśmy o propozycjach miasta 
wobec mieszkańców obsługujących 
drony – urządzenia, które z wyso-
kości mogłyby monitorować luboń-
skie kominy. Czy Straż Miejska 
będzie uzbrojona w  te narzędzia 
i  jaka jest jakość tych badań? Ile 
takie urządzenia kosztują?

Jeśli były jakieś rozmowy, to nie wią-
żące, ponieważ nie ma certyfikowanych 
badań dla tego typu urządzeń, na pod-

stawie których można by określać ja-
kość powietrza poprzez pomiary z dro-
nów.

Jakość powietrza w zurbanizowanym 
terenie zależy od ukształtowania po-
szczególnych jego funkcji, w tym tak 
zwanych korytarzy wentylujących mia-
sto. W Studium uchwalonym w 2017 r. 
nie znaleźliśmy zapisów o takich ko-
rytarzach?

Kiedy pracowano nad Studium, nie 
było takiego wymogu, stąd dokument 
nie uwzględnia odpowiedniego zapisu. 
Rekompensujemy ten fakt uzupełnia-
niem nasadzeń w  mieście, również 
w  ciągach komunikacyjnych, i  walką 
o te nasadzenia.

Czy w  tym aspekcie jest możliwość 
dokonania zmian w Studium?

Zawsze jest taka możliwość. Będziemy 
ten dokument aktualizować.

To gdzie Pani widzi możliwość wpro-
wadzenia takich korytarzy?

By wyznaczyć tereny spełniające funkcje 
korytarzy przewietrzających miasto, po-
trzebne są szczegółowe badania i anali-
za przepływu powietrza przez Luboń. Ja 
takiej nie robiłam.

HS, PPR

Polityka antysmogowa

cd.  
ze str. 
3

Ta lekko dusząca, czasami śmierdząca 
i zawsze trująca mgiełka rozpościerająca 
na naszych lubońskich ulicach to nie 
efekt naturalnej kondensacji czystej pary 
wodnej, lecz smogu – toksycznej mie-
szanki zanieczyszczeń powietrza. Takie 
skróty jak: PM10, PM2.5, PM1, SO2, 
NOx, WWA, Hg, Cd, Pb powinny wy-
wołać nie tylko chęć odświeżenia sobie 
szkolnej wiedzy z chemii, ale także nie-
pokój. Te szkodliwe związki tra�ają do 

naszych płuc i przyczyniają się do licz-
nych chorób, a nawet śmierci.

27 marca w  Szkole Podstawowej nr  1 
odbyła  się dyskusja dotycząca smogu 
i działań podejmowanych przez lokalny 
samorząd w ramach programu „Luboń 
Anty Smog”. Spotkanie zorganizowali: 
Starostwo Poznańskie, fundacja „Barak 
Kultury”, „Gazeta Wyborcza” oraz miasto 
Luboń i stanowiło część cyklu 17. debat 

Rzeczywiście się trujemy! o najważniejszych pro-
blemach gmin leżących 
w  granicach naszego 
powiatu. Uczestnikami 
dyskusji byli: starosta 
– Jan Grabkowski, bur-
mistrz Małgorzata Ma-
chalska, przewodniczą-
ca Rady Miasta – Tere-
sa Zygmanowska oraz 
radni, przedstawiciele 
�rm, Straży Miejskiej, 
organizacji społecz-
nych i nieliczni miesz-
kańcy Lubonia. Roz-

mowę prowa-
dził redaktor 
Tomasz Cylka.
Podczas debaty 
podniesiono 4 
tematy związa-
ne z  proble-
mem smogu 
w  Luboniu: 
identy�kacja 
źródeł zanie-
czyszczeń i ich 
likwidacja, sta-
łe monitorowa-

nie stanu powietrza, kontrola i egzekwo-
wanie przepisów prawa oraz edukacja 
i współpraca z mieszkańcami.

Eliminować źródła
Pierwszym krokiem podjętym przez 
nasze władze było uznanie, że problem 
smogu rzeczywiście jest obecny w Lubo-
niu. Głównym źródłem powstawania 
smogu jest niska emisja. Są to szkodliwe 
pyły i gazy powstałe w wy-
niku nieefektywnego spala-
nia paliw, takich jak węgiel 
kamienny i drzewny, benzy-
na, olej napędowy, czy śmie-

cd.  
na str. 
23

n
Konferencja antysmogowa w SP1   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Pytania z sali   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Sylwester Lorenz, lubonianin który co 
rusz pobija własne, krajowe i światowe 
rekordy w lekkiej atletyce, kolejny raz 
stanął na podium, tym razem podczas 
Halowych Mistrzostw Europy Master-
sów w Madrycie. 19 marca startował 
w skoku w dal, w którym z wynikiem 
4,71 m zajął 3. miejsce i zdobył brązo-
wy medal. 24 marca startował w biegu 
na 60 m przez płotki, gdzie był czwar-

ty, natomiast dzień później biegł 
w sztafecie 4 x 200 m, w której wraz 
z  trzema kolegami zajął 2.  miejsce 
i  zdobył srebrny medal, poprawiając 
zarazem rekord Polski. Teraz przygo-
towuje  się do Mistrzostw Świata na 
otwartym stadionie, które odbędą się 
w pierwszej połowie sierpnia również 
w Hiszpanii, w Maladze.

BS

Dobre, bo rekordowe

Na podium

n
Lubonianin Sylwester Lorenz z medalami za 2. i 3. miejsca Halowych Mistrzostw 
Europy Mastersów, w okazałym obiekcie sportowym w Madrycie

W tegorocznej edycji plebiscytu „Mi-
strzowie Urody” organizowanym przez 
„Głos Wielkopolski”, w którym wybie-
rani są najlepsi fryzjerzy, kosmetyczki 
i stylistki w województwie, salon „Bar-
bers” z ul. Buczka w Luboniu ponow-
nie osiągnął sukces. Tym razem w ka-
tegorii „Salon Fryzjerski Roku” zajął 
1. miejsce, zarów-
no na etapie po-
wiatowym jak 
i  wojewódzkim 
(w ub.  roku, 
o czym pisaliśmy 
w   w y d a n i u 
czerwcowym na 
str. 32, był pierw-
szy w  powiecie 
i  trzeci w  woje-
wództwie). Do-
datkowo jedna 
z fryzjerek z tego 
salonu, Klaudia 
Jaśkiewicz, zajęła 
1. miejsce na eta-
pie powiatowym, 
w kategorii „Fry-
zjer Roku  2018”. 
W  nagrodę za 
1.  miejsce salon 
„Barbers” weźmie 
udział w przygotowaniach do musica-
lu „Footloose”, który 21 kwietnia br. 
pokaże Teatr Muzyczny w  Poznaniu 
(fabuła nawiązuje do jednego z najpo-
pularniejszych filmów z lat 80.).

Dobre, bo profesjonalne

Najlepsze w województwie

Mamy dla Państwa 4 bilety na spektakl 
pt. „Seks dla opornych” z udziałem po-
pularnych aktorów – Marii Pakulnis 
i Mirosława Kropielnickiego. Komedio-
wą opowieść Michele Rimi o  małżeń-
stwie z blisko 30-letnim stażem, którzy 
próbują ożywić swój związek i obudzić 
dawne emocje, będzie można obejrzeć 
w sali �rmy „Luvena” przy ul. Romana 
Maya 1 w piątek, 25 maja o godz. 19.
Bilety wstępu na spektakl, które przeka-
zał nam organizator wydarzenia – Ośro-
dek Kultury – otrzymają pierwsze osoby, 
które w godzinach dyżurów zadzwonią 
do redakcji, podając poprawną odpo-
wiedź (tel. 61  810  43  35). Uwaga! Dla 
małżeństw możliwość otrzymania dwóch 
biletów.
Pytanie brzmi: Jaką nazwę nosił kiedyś 
budynek obecnego Ośrodka Kultury 
przy ul. Sobieskiego?

(red.)

Dobre, bo komediowe

„Seks dla 
opornych”

Uwaga, 
konkurs!

Laureatów plebiscytu „Mistrzowie Uro-
dy” wybrali klienci. Wystartowało po-
nad 2 tysiące osób i firm z całej Wiel-
kopolski, na których oddano w sumie 
ponad 200 tysięcy głosów! Wszyscy 
laureaci kategorii powiatowych, regio-
nalnych oraz wojewódzkich odebrali 
nagrody podczas uroczystej gali, która 

odbyła się w trakcie prestiżowych tar-
gów „Look & beauty Vision” na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich, które były okazją do przeprowa-
dzenia rozmaitych konkursów dla 
fryzjerów, barberów, wizażystek i sty-
listek paznokci z całej Polski.

Salon „Barbers” istnieje od 6 lat. Nie-
długo zostanie powiększony. Powstaną 
nowe stanowiska dla dodatkowych 
pracowników, których już teraz zakład 
poszukuje. Właścicielką salonu jest 
Ewelina Siupa, która w ubiegłorocznym 
plebiscycie zdobyła w  powiecie tytuł 
drugiego Fryzjera Roku. Dla fryzjerek 
z lubońskiego salonu ich zawód to styl 
życia – stale rozwijają swoje umiejęt-
ności poprzez szkolenia z ekspertami, 
biorą udział w warsztatach i pokazach 
międzynarodowych. W  swojej pracy 
kładą szczególny nacisk na koloryzację 
włosów. Jak twierdzą, potrafią odmó-
wić wykonania usługi, jeśli nie bę-
dzie się ona wiązała z korzystną zmia-
ną lub też pogorszy kondycję włosów. 
Tworzą zgrany zespół i dobrą atmos-
ferę.

(Z)

n
Fryzjerki z salonu „Barbers” przy ul. Buczka – najlepszego 
w województwie. Druga z lewej – właścicielka, Ewelina Siupa; 
z prawej – Klaudia Jaśkiewicz – najlepsza fryzjerka w powiecie
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Miałam ostatnio okazję pisać o młodej 
lubońskiej skrzypaczce, Agnieszce Woj-
towicz. Uśmiech losu sprawił, że tym 
razem, również z  dumą napływowej 
lubonianki, mogę przedstawić sylwetkę 
młodej i zdolnej nastolatki. Jest nią Wik-
toria Roszak. I tak sobie myślę, że dobrze 
zapamiętać już teraz jej nazwisko, bo za 
kilka lat może ono dużo znaczyć w świe-
cie mody. Ma 16 lat i jest rodowitą lubo-
nianką, mieszka przy ul. Nowiny, ukoń-
czyła SP  1 i  Gimnazjum nr  2. Teraz 
uczęszcza do Zespołu Szkół Odzieżo-
wych w Poznaniu, lecz po głowie chodzi 
jej pomysł, aby przenieść się do Warsza-
wy i tam zdać maturę. Szyje od czasów 
podstawówki, kiedy dostała pierwszą 
maszynę, ale za poważniejsze projekty 

(np. farbowanie tkanin) zabrała się, gdy 
była w gimnazjum. Wtedy też zaczęły się 
pierwsze konkursy i  pierwsze sukcesy. 
Sama mówi o sobie, że nie jest przecięt-
ną nastolatką.

Ważny szczebelek
8 marca br. odbył się 24. �nał Ogólno-
polskiego Konkursu Młodych Krawców 
i Projektantów „Mała Pętelka” im. Mał-
gorzaty Zaręby, organizowany przez 
poznańską „odzieżówkę”. Z jednej stro-
ny konkurs był kuszącym wyzwaniem, 
z drugiej większość nauczycieli nie wie-
rzyła, że pierwszoklasistka będzie w sta-
nie powalczyć o podium. Wiktoria dłu-
go nie mogła podjąć decyzji, aż w końcu 
zdecydowała się... dwa miesiące po ter-
minie składania zgłoszeń. Dzięki wycho-
wawczyni udało  się jej dostać na listę 
uczestników, ale było już mniej czasu na 
projektowanie i szycie. W tym roku obo-
wiązywały tematy: „Feeria barw – inspi-
racje malarstwem” i „Na czasie, po cza-
sie, do czasu – zegarowe dylematy”. Oba 
tematy można było przedstawić w kate-
gorii: ubiór awangardowy lub użytkowy. 
Lubonianka zainspirowała się obrazem 
Emila Carlsena, a swoją kolekcję zatytu-
łowała „Róże są kłamstwem”. Z delikat-
nego szyfonu i  satyny (łącznie 75  m 
materiału) i 250 róż powstało 11 kreacji 
w  stylu awangardowym, kolorystyką 
i  formą nawiązujące do mody ślubnej. 

Dobre, bo ambitne

Po „Pętelce” na szczyt

Na wybiegu pojawiło  się 8 głównych 
modelek, 2 poboczne i ona – projektant-
ka. Wszystko zgrane w  najmniejszych 
szczegółach: stroje, dodatki, fryzury, 
makijaże. Nie mogło być mowy o żadnej 
przypadkowości lub niedociągnięciu. 
Przygotowania do pokazu trwały 4 go-
dziny, nerwy, nieprzespana noc, podczas 
której wciąż myślała o  tym, czy któraś 
z modelek w ostatniej chwili nie zrezy-
gnuje lub nie zachoruje, czy wszystkie 
będą miały paznokcie pomalowane na 
biało, czy kreacje będą dobrze leżały, 
i jeszcze wiele innych „czy”, które powo-
dowały, że stres narastał z  minuty na 
minutę. W trosce o swoje modelki rano 

przywiozła dla nich całą reklamówkę 
jedzenia, by przypadkiem nie zgłodnia-
ły. Pokaz się udał, a kreacje i stylizacje 
okazały najlepsze w kategorii awangar-
dowej. Wiktoria wygrała. Rodzice dum-
ni, dyrekcja zadowolona, że w końcu ktoś 
z  Poznania okazał  się najlepszy, a  ona 
szczęśliwa, że może odespać i  zrzucić 
z siebie stan „galaretki”. Jak sama przy-
znaje, sukces dał jej jeszcze jedno – we-
ry�kację przyjaciół. Niektórzy 
nie potrafili szczerze cie-
szyć się razem z nią, pojawi-
ła  się zawiść i  podejrzenia 
o niesamodzielną pracę. Jed-
nak ci, którzy zostali, wspie-

n
Zdjęcie studyjne Wiktorii Roszak (z 
prawej) z koleżanką Walerią Morską

n
Autorka (w bluzie) na wybiegu Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Krawców 
i Projektantów „Mała Pętelka” im. Małgorzaty Zaręby na czele modelek podczas 
�nału

cd.  
obok
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rają ją całym sercem i mocno trzymają 
kciuki. Tak jak np. Amelia i  jej mama, 
którym bardzo zależało, aby o Wiktorii 
przeczytał cały Luboń.

Stan tworzenia
Białe ściany, manekiny, na podłodze 
porozrzucane materiały, to domowa 
pracownia Wiktorii. W trakcie szycia na 
drzwiach brakuje tylko kartki z napisem 
„Nie wchodzić!”. Jest typowym intrower-
tykiem. Sama przyznaje, że przed poka-
zem jest kapryśna i ciężko z nią żyć pod 
jednym dachem. Z jednej strony potrze-
buje spokoju, a z drugiej twórczego ba-
łaganu. W swych projektach jest perfek-
cyjna. Wszystko sama musi przemyśleć, 
sama zrobić, wszystko po swojemu i nie 
daj Boże, żeby ktoś coś wtrącił lub chciał 
pomóc. To twórczość od początku do 
końca „Made in Wiktoria”. Nie szuka 
inspiracji wśród innych projektantów, 
bo modę uważa za coś osobistego. A ona 
jest specy�czna i równie niepowtarzalne 
są jej projekty, chociaż... jeśli miałaby 
powiedzieć, jaki styl jest jej bliski, bez 
wahania wskazuje na ulzzang. Jest to 
koreański styl, oparty na dziewczęcości. 

Poza tym, jako miłośniczka bajek Di-
sney’a, lubi czasem uszyć jakąś księżnicz-
kową kreację, np. Elsy i Anny z „Krainy 
lodu”. A jak już uszyła stroje i wszelkie 
dodatki (z peruką włącznie), przebrała 
siebie i koleżankę, i razem chodziły po 
Centrum Handlowym „Posnania”, wy-
wołując szczery zachwyt wszystkich 
dzieciaków. Było to w styczniu 2017 r. 
i  można śmiało powiedzieć, że był to 
przełom. Gdy wrzuciła do Internetu 
zdjęcia z  tamtego dnia, zgłosiła  się do 
niej fotogra�a i  zaproponowała sesję 
zdjęciową. Przy 14-stopniowym mrozie 
sesja trwała 2 godziny, ale... było warto. 
Profesjonalne zdjęcia zobaczyło mnó-
stwo osób, które wstawiły pozytywne 
komentarze. Powstała strona Victoriq 
Project. Nowe pomysły zaczęły się rodzić 
w  głowie, a  poza tym – pojawili  się 
pierwsi chętni na uszycie dla nich ubrań. 
Pierwsze zlecenia i pieniądze były o tyle 
ważne, że pozwoliły na częściowe po-
krycie kosztów związanych z zakupem 
materiałów, potrzebnych do uszycia 
strojów na pokazy. Trzeba tu zaznaczyć, 
że zdecydowaną większość wydatków 
pokrywają rodzice Wiktorii, a nie są to 
małe kwoty (np. uszycie 11. strojów na 
„Małą Pętelkę” to koszt rzędu 1 500 zł). 
I  choć początkowo raczej nie byli za-
chwyceni, że ich córka zafascynowała się 
krawiectwem, to jednak postanowili 
pomóc jej realizować pasję. Wiktoria 
wie, że nie potra� okazać im, jak bardzo 
jest wdzięczna za wsparcie i zrozumienie, 
ale ma nadzieję, że w przyszłości będzie 
w stanie im to wynagrodzić.

Gdzie diabeł nie może...
Taka właśnie jest Wiktoria – uparta, nie 
wierzy na słowo, wszystko musi sama 
sprawdzić, dopilnować, często robi na 
przekór, po swojemu, ale też szybko się 
zraża. Jedyna blondynka w  rodzinie, 
jedyna artystka. Śmieje się, że będąc 
najmłodszą w  rodzinie (ma starszego 
brata, Łukasza – 33 lata i siostrę, Ange-
likę – 26 lat) nic innego jej nie zostało. 
Brat ma umysł ścisły, a siostra jest hu-
manistką, zatem jej zostało artystyczne 
pole. Podczas gdy inni traktują swój 

n
Wiktoria Roszak w jednej z nagrodzonych kreacji ślubnych swojego autorstwa

udział w konkursach bardziej jako zaba-
wę, sprawdzenie się, ona uważa, że wła-
śnie teraz jest czas, by walczyć o uznanie 
i nagrody. A jak już osiągnie to, co chce, 
to wtedy będzie odcinała kupony od 
sławy. Z niecierpliwością czeka na upra-
gniony dowód, bo wtedy będzie mogła 
wziąć udział w zagranicznych konkur-
sach, np. w Paryżu. Za 15 lat widzi siebie 
za granicą, w roli kostiumogra�i (stro-
je teatralne, �lmowe) lub jako projek-
tantka mody awangardowej (zwłaszcza 
ślubnej). Pobocznie chciałaby tworzyć 

także modę dziecięcą. Wiktoria przyzna-
je, że uwielbia szyć dla dzieci, zwłaszcza 
dla bratanicy, która jest jej najwdzięcz-
niejszą modelką. Marzy też o tym, aby 
zaprojektować i uszyć suknię ślubną dla 
siostry. Zapytana, czy kupuje sobie ciu-
chy w sieciówkach, odpowiada – rzadko. 
Nie lubi nosić oklepanych wzorów. Jej 
ubiór ma odzwierciedlać stan jej duszy, 
umysłu, humor. To, co nosi, to nie tylko 
zwykłe ciuchy, rano w pośpiechu wyjęte 
z szafy – to �lozo�a życia.

Beata Stempczyńska

n
Dyplom i puchar za 1. miejsce w kate-
gorii „ubiór awangardowy” w 24. edycji 
konkursu „Mała Pętelka” dla Wiktorii 
Roszak z Lubonia
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tel. 660 769 776

email: pozakontrola@poczta.pl

www: pozakontrola.com
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WOLNE TERMINY 2018

Po raz dziesiąty Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej zorganizowała Galę Banku 
Miłosierdzia. W jubileuszowym spotka-
niu dla darczyńców i wolontariuszy wziął 
udział abp Stanisław Gądecki. Uroczy-
stość odbyła się w Teatrze Muzycznym 
w  Poznaniu 7 kwietnia, w  przeddzień 
święta Bożego Miłosierdzia. Wśród za-
proszonych gości byli przedstawiciele 
Para�alnych Zespołów Caritas i Szkol-
nych Kół Caritas oraz przedstawiciele 
�rm i instytucji wspierających dzieła tej 
organizacji. Spotkanie to było okazją do 
uhonorowania i podziękowania wolon-
tariuszom oraz darczyńcom.
Każda organizacja charytatywna opie-
ra się na wolontariacie, ale „przykładem 
czystej formy wolontariatu, czyli bez 
jakiejkolwiek zapłaty, są Para�alne Ze-
społy Caritas i  Szkolne Koła Caritas”. 
Przewodniczący KEP ocenił, że jest to 

coś wyjątkowego i nadzwyczaj-
nego. W Banku Miłosierdzia naj-
cenniejszą walutą jest miłość – 
powiedział w  trakcie spotkania 
ks. dyrektor Janecki.
Podczas Gali Banku Miłosierdzia 
wręczono statuetki „Signum Ca-
ritatis” oraz okolicznościowe 
wyróżnienia. Za dotychczasową 
aktywną działalność wyróżnie-
niem uhonorowano w tym roku 
Para�alny Zespół Caritas przy 
parafii pw. św. Maksymiliana 
Kolbego w  Luboniu. Liczy blisko 20 
członków i  cieszy  się długą tradycją. 
Aktywnie działa już od blisko dwudzie-
stu lat, niosąc pomoc najuboższym i po-
trzebującym w para�i, ale także wspie-
rając inicjatywy Caritas Archidiecezji 
i Caritas Polska. Wolontariusze Zespołu 
starają  się dostrzegać potrzebujących 

Dobre, bo uhonorowane

Zespół Caritas z Lasku

n
Podczas X Gali Banku Miłosierdzia abp 
Stanisław Gądecki gratuluje wyróżnio-
nemu Zespołowi Caritas z para�i św. 
Maksymiliana Kolbego z Lubonia

wokół siebie, ale także potrzeby tych, 
którzy ucierpieli podczas wojen, klęsk, 
katastrof, przekazując na pomoc wypra-
cowane podczas różnych inicjatyw środ-
ki finansowe. Wyróżnienie odebrała 
przewodnicząca Zespołu, Dorota Hirsch, 
wraz z kilkoma członkiniami, zaproszo-

nymi do udziału w Gali.
Drugie wyróżnienie 
otrzymało Szkolne Koło 
Caritas działające przy 
Szkole Podstawowej nr 60 
w  Poznaniu. Statuetką 
„Super Signum” uhono-
rowano ks. Waldemara 
Hanasa, byłego dyrektora 
Caritas Archidiecezji Po-
znańskiej, �rmę „Selgors”, 
która od dekady aktywnie 
włącza się w działania po-
znańskiej Caritas, INEA 
SA, która m.in. zadbała 
o  infrastrukturę interne-
tową w  nowej siedzibie 
Domu Dziecka w Lesznie, 
oraz Piotra Marynowicza, 
który od lat jest wolonta-
riuszem podczas turnu-
sów rehabilitacyjnych dla 
chorych i seniorów, orga-
nizowanych przez po-
znańską Caritas.

A.K.

n
Zasłużeni wolontariusze z Para�alnego Zespołu Caritas św. Maksymiliana z Lasku, od lewej, z przo-
du: – Dorota Hirsch (przewodnicząca), Małgorzata Goździewska, Urszula Matuszewska, Krystyna 
Banachowicz, Gabriela Klimaszewska, Wiesława Kozłowska, Genowefa Piechocka, Klara Wegner, 
Barbara Mińska; z tyłu: Iwona Flis, ks. Józef Majchrzak, Justyna Wojciechowska, Stanisława Derda, 
Dorota Franek, Anna Kaźmierczak. Do Zespołu należą również nieobecne na zdjęciu: Katarzyna 
Przybecka, Maria Kowalczyk, Teresa Janicka, Małgorzata Janicka oraz Teresa Łuczak
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DOBRE, BO

Klub Miłośników Kotów Rasowych „Fe-
lis Posnania” zorganizował 24-25 marca 
w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji kolejną Międzynarodową Wystawę 
Kotów (71. i  72.). Zainteresowani ho-
dowcy i właściciele z kraju i zza granicy 

przywieźli na wystawę ok. 300 kocich 
piękności. Imprezę prowadził Roman 
Gruber, a  szefem stewardów była Ma-
rzena Włodarska. Punktację i  ocenę 
wystawiał zespół sędziów w międzyna-
rodowym składzie: Bobby Funk (Niem-

cy), Eva Porut (Szwecja), Donatella 
Mastrangelo (Włochy), Sirpa Lindelof 
(Szwecja), Eric Reijers (Czechy) i Gerar-
do Fraga Guzman (Hiszpania).
Organizatorzy zadbali o bogaty, symbo-
liczny worek nagród dla czworonożnych 
uczestników, a główny laureat otrzymał 
nagrodę specjalną w postaci bonu pie-
niężnego. Zaproszono tez organizacje 
wspierające zwierzęta bezdomne i zapo-
mniane, wystawców promujących arty-
kuły żywieniowe i  lecznicze, akcesoria 
przeznaczone do pielęgnacji, zabawy 
oraz różnego rodzaju i  przeznaczenia 
legowiska. Zwiedzający mieli okazję po-

Dobre, bo międzynarodowe

Wystawa Kotów Rasowych

n
Jedna z kocich piękności – olbrzymi, 
rudy okaz przypominający rysia   fot. 
Beata Stempczyńska

n
Hala LOSiR-u podczas Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych   fot. Zbigniew 
Henciel

dziwiać kocich medalistów, a także za-
sięgnąć informacji od hodowców na 
temat swoich pupili. Koty zwane popu-
larnie „dachowcami”, których niemało 
mieszka w naszych domach można tak 

samo kochać jak koty rasowe. Zachęca-
my do pomocy tym futrzakom samotnie 
błąkającym się po osiedlach, gdyż one 
też szukają przyjaźni i miłości.

Zbigniew Henciel

n
W trakcie oceny kocich okazów przez 
międzynarodowe jury. W tle widoczne 
puchary dla kocich zwycięzców   fot. 
Beata Stempczyńska

Piątkowe nabożeństwo 
wielkopostne w  para�i 
św. Jana Pawła II prowa-
d z i ł y  2 3  m a r c a 
o  godz.  17 dzieci pod 
kierownictwem siostry 
Viannely, która zadbała 
o  ich stroje i  oprawę 
muzyczną. Była to 
pierwsza taka insceniza-
cja Drogi Krzyżowej we 
wspólnocie para�alnej 
przy ul. Źródlanej, bar-
dzo wzruszająca i anga-
żująca najmłodszych. 
Uczestnicy nabożeństwa 
wyrażali podziw dla or-
ganizacji, oryginalnego 
pomysłu i scenogra�i.

H.G.

Dobre, bo teatralne

Dziecięca Droga Krzyżowa

n
Młodzi aktorzy biorący czynny udział w inscenizacji 
Drogi Krzyżowej w para�i św. Jana Pawła II   
fot. ks. Paweł Dąbrowski
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CO NOWEGO

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

„House Pizza” działająca dotąd przy ul. Poniatow-
skiego  66 została przeniesiona na ul.  Poniatow-
skiego 68 (pętla autobusowa w Żabikowie). Punkt 
oferuje pizze, makarony, dania obiadowe (również 
z dowozem) oraz organizuje imprezy okoliczno-
ściowe do 30  osób. Telefon:  504  503  006. Czyn-
na od niedz. do czw. w godz. 12 – 22, w pt. i sob. 
12 – 24.   fot. Natalia

Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Przy ul.  Powstańców  Wlkp.  79 (naprzeciw restauracji 
Mc’Donalds) od niedawna funkcjonuje punkt z odzieżą 
używaną „Eden”, czynny od pn. do pt. w godz. 10 – 17, 
a w soboty 9 – 13.   fot. Natalia

Od niedawna na terenie Lubonia funkcjonuje �rma „Szybkie 
żelazko” oferująca prasowanie na telefon – 790 790 782. Rzeczy 
są odbierane od klienta, prasowane i dostarczane z powrotem 
w ciągu 24 godzin (płatność za kilogram prania). „Szybkie 
żelazko” działa od pn. do pt. w godz. 7 – 20, a w sob. 8 – 14. 
Więcej informacji na stronie: www.szybkie-zelazko.pl

Przy ul. Armii Poznań 51B otwarto sa-
moobsługową myjnię bezdotykową 
„F1  Car Wash” cieszącą  się powodze-
niem wśród kierowców. Jej właściciele 
pochodzący z okolic Poznania, a obecnie 
mieszkający w Płocku, to dwaj bracia, 
założyciele �rmy Dynamic Gas & Wash 
Budek Krzysztof i Budek Dariusz. Jest 
to ich druga tego typu inwestycja, pierw-
sza znajduje  się w  Trzciance, lecz, jak 
przyznają, nadal poszukują nowych lo-
kalizacji, by móc rozszerzyć swoją dzia-
łalność. Po miesiącu oceniają natężenie 
ruchu w myjni w Luboniu jako zadowa-
lające. W  miejscu tym, poza myjnią 

i odkurzaczem dostępnymi przez 24h, 
funkcjonuje także przez 7 dni w tygo-
dniu w godz. 6 – 22 stacja LPG, gdzie 
można zakupić butle gazowe. Myjnia 
działa od 10 marca br., ale sam pomysł 
pojawił się przed 3. laty. Niestety, kana-
lizacja w tym rejonie została oddana do 
użytku dopiero pod koniec 2017 r., co 
wydłużyło czas realizacji pomysłu. Myj-
nia posiada 4 stanowiska, z  których 
jedno przystosowane jest również do aut 
dostawczych oraz małych ciężarówek. 
Do wyboru jest 6 programów mycia 
(oprysk wstępny, mycie szczotką z ak-
tywną pianą, mycie zasadnicze, płukanie 

Nowoczesna myjnia

n
Nowa myjnia bezdotykowa przy ul. Armii Poznań   fot. Natalia

oraz woskowanie i  spłukiwanie wodą 
osmotyczną). Ułatwieniem dla osób 
korzystających z myjni jest rozmieniar-
ka do banknotów i możliwość płatności 
kartą na każdym stanowisku. Klientów 
obsługuje pracownik, który kieruje sta-

cją, wydaje butle gazowe, wykonuje dar-
mowy oprysk felg specjalną chemią, 
objaśnia klientom poszczególne progra-
my mycia i monitoruje pracę urządzeń. 
Na prośbę klienta myje również auto.

Natalia

n
Czynna przez cały tydzień na terenie myjni stacja LPG   fot. Natalia
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u  tu zajęcia dla dzieci 
i młodzieży w formie za-
bawowo-rekreacyjnej, 
a  także profesjonalne 
kursy (różne rodzaje za-
jęć tanecznych, m.in. hip 
hop, balet, akrobatyka, 
show dance i „Tańczące 
Brzdące” oraz treningi 
gimnastyki artystycznej).
FitArt rozpoczął działal-
ność w 2010 r. Właścicie-
lem jest Agnieszka Bu-
ciora, która już ponad 8 lat organizuje 
zajęcia �tness oraz taneczne w różnych 
placówkach: przedszkolach, szkołach, 
ośrodkach kultury, ośrodkach sportu. 
W latach 2009-2013 gościła z zajęciami 
również w LOSiR-ze.

Więcej na www.fitart.com.pl oraz na 
 facebooku.

Agnieszka Buciora

O nowej siłowni FitArt w LOSiR-ze 
 pisaliśmy w ub.  miesiącu na str. 21

CO NOWEGO

Zdjęcia przedstawiają parkingi przy „Factory 
Outlet” podczas zwykłej niedzieli (18 lutego br.) 
oraz niedzieli ograniczonego handlu (11 marca). 
Oba wykonano o tej samej godzinie – ok. 14.
Zwykle przy tym centrum handlowym place 
postojowe po obu stronach budynku były szczel-
nie zastawione (kto wie, ile pojazdów stało w tym 
czasie na parkingu podziemnym). W pierwszą 
niedzielę ograniczonego handlu przy obiekcie 
stało zaledwie 10 pojazdów. Należały prawdo-
podobnie do klientów restauracji „Sphinx” 
i „Chłopskie Jadło” które funkcjonowały w godz. 
12 – 18.

R.Woj.

Niedziela bez handlu

Factory Outlet przy ul. Dębieckiej podczas 
niedzieli 18 lutego (z pełnym parkingiem) 

oraz w pierwszą niedzielę bez handlu,  
11 marca   fot. Rafał Wojtyniak

n

7 kwietnia w  owalnej części hali LOSiR 
przy ul. Kołłątaja 2 o�cjalnie otwarto Cen-
trum Sportowe FitArt & Rankor Athletics 
(od red. – wcześniej w tym miejscu działał 
klub New York Sport). FitArt przejął za-
rządzanie klubem �tness od 1 stycznia br. 
Przez trzy miesiące wprowadzano zmia-
ny na potrzeby nowego najemcy. Przez 
tydzień klub był nieczynny z  powodu 
intensywnych prac remontowych, pro-
wadzonych w sali do zajęć grupowych, 
siłowni oraz recepcji.
Centrum Sportowe „FitArt & Rankor 
Athletics” stworzono z myślą o zdro-
wiu, którego podstawą jest świadomie 
realizowana aktywność fizyczna, twier-
dzi właścicielka klubu „FitArt” – 
Agnieszka Buciora. Obecna oferta obej-
muje szeroką gamę zajęć �tness, indoor 
cycling, siłownię, strefę treningów cross-
�t oraz treningów personalnych. Cen-
trum posiada bogatą ofertę treningów 
grupowych: zaczynając od zajęć proz-

drowotnych (zdrowy kręgosłup, joga, 
pilates, �tball), przez zajęcia spalające 
tkankę tłuszczową i poprawiające meta-
bolizm (Zumba, trampoliny, fatburning), 
po treningi wzmacniające i  rzeźbiące 
(body workout, pump, shape). Dla fanów 
roweru stworzono program zajęć indo-
or cycling. Zwolennicy treningów siło-
wych oraz ćwiczeń z własnym ciężarem 
ciała (kalistenika) mogą korzystać z si-
łowni, która została powiększona oraz 
wyposażona w  sprzęt do treningów 
CrossFit oraz treningu atletycznego. 
Strefę CrossFit reprezentuje Rankor Ath-
letics. Od 3 kwietnia wystartowały tre-
ningi grupowe. Pierwsze rozpoczyna-
ją się już o godz. 6.30. Wśród trenerów 
centrum ma również �zjoterapeutów, 
którzy pomagają wrócić do sprawności 
i czuwają nad tym, aby wszystkie ćwi-
czenia były wykonywane poprawnie. 
Klub zachęca do aktywności �zycznej 
również najmłodszych. Odbywają  się 

Nowe centrum sportowe w LOSiR-ze

n
Nowa aranżacja pomieszczeń po New York Sport w LO-
SiR-ze – Centrum Sportowe „FitArt & Rankor Athletics”
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Przypomnijmy, inwestycja jest po-
mysłem osób związanych ze spółką 
„Emedea” oraz Stowarzyszeniem na 
Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Neu-
rorozwojowymi „Intuicja”, które na 
pobliskim Górczynie prowadzą po-
dobny ośrodek przy ul.  Bosej. Po-
wstały w Luboniu obiekt jest impo-
nującym budynkiem wielkości du-
żego, 3-piętrowego bloku mieszkal-
nego. Jak zapowiadano, ma być 
wzorcową dla województwa wielko-
polskiego, nieodpłatną placówką 
rewalidacyjno-wychowawczą, w któ-
rej będzie miejsce na internat i salę 
gimnastyczną. Ma m.in. realizować 
obowiązek przedszkolny i  szkolny 
dla dzieci i młodzieży z dysfunkcja-
mi neurorozwojowymi od 3 do 25 
roku życia. 
Widoczny gmach o długości 100 m, 
szerokości od 11,60 m do 17,20 m miał 

powstawać w dwóch etapach, jednak 
zrealizowano całość. Łączna po-
wierzchnia części edukacyjno-opie-
kuńczej to ok. 1 986 m2, w tym Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
gabinety, sale: dydaktyczne, rehabilita-
cyjne, łazienki, toalety, szatnie, wózkar-
nie, pomieszczenia administracyjne 
czy gospodarcze itd. Wg projektu, 
w  drugiej, szerszej części od strony 
wschodniej z przeznaczeniem na in-
ternat mają być 24 pokoje o powierzch-
ni po ok. 12 m2 z łazienkami.
W obowiązującym od maja ub. 
roku „Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego” teren wcześniej 
opisany jako mieszkalnictwo jed-
norodzinne, teraz określono jako 
usługi oświaty (UO) i usługi zdro-
wia (UZ).

(SR)

CO NOWEGO

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

(K
6

0
7

9
)

Kom-Lub wzbogacił się o drugą maszy-
nę specjalistyczną do wyrównywania ulic 
gruntowych. Urządzenie tej samej mar-
ki, co poprzednia równiarka – O&K, jest 
po kapitalnym remoncie i wyjechało już 
na pierwsze wiosenne równanie ulic. 
Zostało kupione dzięki �nansowemu 
wsparciu w wysokości 200 000 zł z bu-
dżetu miasta za nieco wyższą kwotę. Jak 

zapewnia dyrektor, Igor Szymkowiak, 
po przeszkoleniu drugiego pracownika, 
który właśnie podnosi swoje kwali�kacje 
w  tym zakresie, nieutwardzone ulice 
naszego miasta będą częściej równane, 
by poprawić komfort mieszkańców. Je-
dyną przeszkodą mają być złe warunki 
pogodowe, czyli zbyt wiele opadów lub 
nadmierne susze.   (I)

Równiarka

n
Druga równiarka marki „O&K” na wyposażeniu spółki „Kom-Lub” ma być gwarancją 
równych dróg w mieście. Czy tak się stanie? – Cenzurą będą głosy mieszkańców   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Dla niepełnosprawnych
Budynek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
fundacji „Pro Maxima” przy ul. Sobieskiego, na tyłach Ośrodka 
Kultury, jest prawie gotowy

n
Widok Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z lotu ptaka, od strony połu-
dniowo-wschodniej. Na pierwszym planie – część internatowa, za nią – edukacyjno-opiekuń-
cza, w głębi, po lewej – Ośrodek Kultury przy ul. Sobieskiego   fot. Rafał Wojtyniak
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SÓL W OKU
Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Psie odchody na lubońskich 
chodnikach to powszechne zja-
wisko, wiosną, bardziej niż w in-
nych porach roku, dokuczliwe. 
Otrzymujemy szereg sygnałów 
w  tej sprawie. Opisany niżej 
przykład zgłoszono redakcji ze 
szczególnym oburzeniem, co 
odnotowujemy. Dotyczy drogi 
do kościoła św. Jana Bosko i jej 
poboczy (ul. Streicha). Miesz-
kańcy domów stojących w  są-
siedztwie świątyni są zbulwerso-
wani arogancją właścicieli psów, 
którzy nie kwapią się nawet, by 
posprzątać po swoich pupilach. 
Gospodarze posesji są zmuszeni 
ich wyręczać, to jednak praca 
syzyfowa. – Czy Straż Miejska (w 
cywilnych ubraniach, pieszo czy 
na rowerze) nie mogłaby zadać 
sobie trudu, poobserwować pro-
ceder, łapać winowajców na go-
rącym uczynku i  przykładnie 
karać – pytają?

(S)

Wiosenna 
zmora

n
Wąski pas przy chodniku ul. ks. Streicha na 
wysokości kościoła św. Jana Bosko, który 
mógłby być zielenią, np. obsadzony krzaczka-
mi wdzięcznej, pachnącej lawendy, zamiast 
tego jest traktowany jako ubikacja dla psów 
i wysypisko popiołu   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Przy ogrodzeniu kościoła – jeden przy drugim, olbrzymie psie odchody (dla lepszej 
czytelności zaznaczone czerwonymi okręgami) na tle niewypalonych resztek z pie-
ca, suchych liści i trawy   fot. Piotr P. Ruszkowski

Na tyłach placu zabaw przy ul. Po-
znańskiej znajduje  się przesmyk, 
którym idąc ulicą Siostry Faustyny, 
krótszą drogą można dotrzeć z ul. 
Targowej na Skośną. Niestety, trakt 
ten nie należy do przyjaznych. 
Ustronne miejsce zagospodarowa-
li amatorzy biesiad pod chmurką. 
Tuż przy wejściu na ścieżkę od stro-
ny ul. Siostry Faustyny, przy ogro-
dzeniu narożnikowej posesji po-
wstał „zakątek pod mirabelką”. 
Setki wdeptanych w ziemię kapsli, 
pety, porzucone butelki (również 
rozbite) świadczą o częstych, zakra-
pianych imprezach w tym miejscu.
Kilkanaście metrów dalej, w kępie 
drzew urządzono kolejny „lokal” 
na świeżym lufcie. Ułożone w krąg 
betonowe bloczki (siedziska) ota-
czają butelki, potłuczone szkło, 
kapsle, niedopałki i  inne śmieci. 
Wokół, w  trawie – psie odchody 
i przeganiane wiatrem lekkie odpa-
dy. Wszystko to sprawia, że miej-
scowi mieszkańcy niechętnie ko-
rzystają z  dogodnego skrótu, 
a  wręcz skarżą  się na niechlujne 
sąsiedztwo.

(S)

Uciążliwe sąsiedztwo

n
„Zakątek pod mirabelką” – trudno uwie-
rzyć, że pracownicy Kom-Lubu porząd-
kowali to miejsce niedługo przed naszą 
wizytą. Ktoś celowo powiesił na drzew-
ku reklamówkę, by biesiadnicy mieli 
gdzie gromadzić śmieci. Torba jest 
pusta, za to na ziemi pełno brudów. 
W głębi dwa głazy we wlocie z ul. Sio-
stry Faustyny pełniące rolę siedzisk, 
a wokół nich setki kapsli od butelek   
fot. Hanna Siatka

Gdyby nie 
zaśmiecone 
otoczenie, 
w kręgu 
ukrytym 
w kępie 
zieleni moż-
na by toczyć 
ciekawe 
dysputy   
fot. Hanna 
Siatka

n

Do redakcji „Wieści Lubońskich” napływają sygnały o zdewa-
stowanym terenie przy cmentarzu komunalnym na ul. Armii 
Poznań. Bezpośrednio przy nekropoli może zaparkować 
kilka samochodów. Problem powstaje, gdy na pogrzeb przy-
jedzie większa liczba uczestników ceremonii. „Łąka”, pomię-
dzy płotem cmentarza a domami Kolonii PZNF, traktowana 
jako dodatkowy parking, jest obecnie rozryta. Teren ten, jak 
sygnalizują nam mieszkańcy, został zdewastowany przez 
ciężki sprzęt używany podczas budowy myjni samochodowej, 
która powstała tu niedawno.

(I)

Zdewastowany

n
Bruzdy po ciężkim sprzęcie na przycmentarnym terenie służącym za parking, powstałe podczas 
budowy myjni samochodowej przy ul. Armii Poznań   fot. Piotr P. Ruszkowski
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Mało kto śledzi na bieżąco prawo 
miejscowe, a więc uchwały, które 

tworzy władza samorządowa najniższego 
szczebla – gminy. Sami radni czy bur-
mistrzowie też nie dzielą się wszystkimi 
ważnymi sprawami z obywatelami, dla 
których piastują odpowiedzialne stano-
wiska i funkcje. Dziś chcemy przybliżyć 
kolejny, naszym zdaniem, ciekawy zapis, 
jaki znalazł się w Studium uchwalonym 
w maju przed rokiem. Wcześniej, w ra-
mach cyklu” „Poznajemy Luboń”, na bazie 
tego samego dokumentu przedstawiliśmy 
mieszkańcom, gdzie znajdują się wybu-
dowane, ale też i potencjalne miejsca dla 
powstania kolejnych sklepów wielkopo-
wierzchniowych (hipermarketów) o po-
wierzchni handlowej powyżej 2000 m2

(patrz: „WL” 08-2017, str. 16). Do tego 
cyklu można też zaliczyć artykuł „Luboń 

na okrągło” z lutego str. 16 o lubońskich 
rondach oraz miejscach, gdzie mogą 
w przyszłości powstać. Kilka takich roz-
wiązań komunikacyjnych zaplanowano 
wstępnie na tak zwanej Trasie Południo-
wej. Teraz powiemy właśnie o niej, czyli 
drodze głównej Lubonia wschód - zachód, 
która według założeń miała łączyć ulicę 
Głogowską w Poznaniu z ul. Armii Po-
znań w Luboniu. Trasa ta wpisana była 
już w  pierwszych dokumentach plani-
stycznych nowego ustroju samorządo-
wego, czyli na początku lat 90.

Przez cmentarz
Temat tej trasy był także przedmiotem 
szerszych publikacji w Niezależnym Mie-
sięczniku Mieszkańców – „Wieściach 
Lubońskich” – przed wielu laty, gdy 
wbrew wszelkim zapisom obowiązują-

Poznajemy Luboń       

Trasa Południowa
cego ogólnego planu zagospodarowania 
przestrzennego, Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego czy sąsiednim miejscowym 
planom zagospodarowania przestrzen-
nego (mpzp), w  miejscu przebiegu tej 
trasy postanowiono zlokalizować cmen-
tarz komunalny (odsyłam do lektury: 
„WL” 04-2004, str.  2 – „Domino czy 
puzzle?” oraz „Skandal” „WL”05-2004, 
str.  9). Efektem tamtych zmian są po-
wstałe na trasie, widoczne na mapie, 
ostre zakręty pod kątem ok. 90o tworzą-
ce obecnie literę „Z”, właśnie przy cmen-
tarzu komunalnym. Odsunięcie tej pla-
nowanej drogi głównej na północ od 
ul.  Ogrodowej, by można było zrobić 
cmentarzyk, było też powodem wypła-
cenia z kasy miasta wysokich odszkodo-
wań.

Na wschód!
Patrząc na obecnie obowiązujący prze-
bieg tej trasy przyszłości widzimy, że nie 
łączy już głównie jezdni 430, czyli ul. 

Armii Poznań (na mapce czarny prawy 
owal), w miejscu, gdzie znajduje się par-
king cmentarny, tuż przy wybudowanej 
właśnie myjni samochodowej (patrz: 
str.  10), lecz jej zasadniczy kierunek 
wytyczono na wschód – dzisiejszą 
ul.  Magazynową, przez nowy most do 
Czapur w gminie Mosina. Trasa ta sta-
nie się więc w przyszłości częścią kolej-
nej, czwartej ramy komunikacyjnej Po-
znania.

Od zachodu
Już mniej drastyczne ugięcie Trasy Po-
łudniowej od zachodu w kształcie po-
chylonej litery „S” (czarny okrąg z lewej) 
zaistniało dopiero w obecnym Studium 
sprzed roku. Wcześniej dokument ten 
łagodnie prowadził tę trasę. Miejscowe 
plany, które powstawały pomiędzy Stu-
dium uchwalonym w 2008 r. a najnow-
szym z  2017  r., czyli mpzp „Rejon ul. 
Wirowskiej” (2009 r.), i mpzp „Rejon ul. 
Nowiny” (2010 r.), odeszły od zapisów 
poprzednich Studium. Podsumowując, 

n
Na mapę Lubonia (podkład – System Informacji Przestrzennej, www.lubon.pl) nanieśliśmy czerwoną linią najnowszy przebieg Trasy Południowej Lubonia wynikający 
z obowiązującego Studium uchwalonego w 2017 r. Czarnymi okręgami oznaczyliśmy najistotniejsze zmiany opisane też w tekście   oprac. Piotr P. Ruszkowski
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przebieg trasy w tym miejscu był więc 
niezgodny ze Studium z lat 2008 i 2013 
– dokumentem planistycznym, na który 
powołują się miejscowe plany. Osobną 
kwestią jest też to, że dwa wspomniane 
wyżej mpzp właśnie w tym miejscu są 
także niezgodne z dokumentacją o przy-
stąpieniu do ich tworzenia. To niepo-
prawnie wykonane prawo lokalne, jakim 
są mpzp, były m.in. powodem wystąpie-
nia podczas ostatniej sesji RML pana 
Włodzimierza Kościaka, który tłumaczył 
burmistrzom i radnym bezprawność ich 
działań. Sprawę tych niezgodności, 
w  związku z  niechęcią naprawy przez 
samych zainteresowanych, ma zamiar 
oddać w ręce Sądu Administracyjnego. 
Czy wygra z urzędniczą machiną?

Pieśń przyszłości
Trasa, o  której piszemy, jest zadaniem 
nieznanej bliżej przyszłości, być może 
zostanie zrealizowana dopiero wówczas, 
gdy Luboń, wchłonięty już przez Poznań, 
stanie  się jego peryferyjną dzielnicą. 
Ostatnie szanse na jej etapową realizację 
zostały zaprzepaszczone przez odstąpie-

nie Lubonia od partycypacji w budowie 
tunelu pod torami kolejowymi, które 
w ramach trwającej właśnie moderniza-
cji linii kolejowej E-59 Poznań-Wrocław 
mogły być wykonane.

Odstąpienie Lubonia
Po przejęciu sterów przez burmistrza 
Dariusza Szmyta w 2006 r. wydawało się, 
że z  entuzjazmem i  konsekwencją 
w działaniu, z jaką przystąpiono do roz-
mów z PKP, by w ramach wspomnianej 
modernizacji nadrobić zaniedbania 
wcześniejszych władz Lubonia, zostaną 
wykorzystane szanse inwestycyjne. Wów-
czas, pod wpływem nacisków naszych 
burmistrzów, PKP poczyniło starania 
w celu wydzielenia gruntu i wykonania 
projektu tunelu pod torami. Gdy doszło 
do konkretów, to znaczy partycypowania 
w kosztach budowy tunelu, który miał 
kosztować ok. 16 milionów zł, z czego 
połowę miał dać Luboń, nasze miasto 
wycofało się. Przedstawiciel inwestora 
krytycznie komentował tamte działania 
i  zachowania władz samorządowych 
Lubonia. W rozmowie podważał potrze-

n
Fragment Studium uchwalonego w 2008 r., na którym wyraźnie wrysowano żółtą, grubą, z przerywaną czarną pośrodku linią, przebieg Trasy Południowej. Na wschodzie 
(z prawej) droga jeszcze okala (w kształcie odwróconej litery „C”) cmentarz komunalny (oznaczony na mapce symbolem „ZC”). Z lewej (w owalu) – wcześniej łagodny 
przebieg trasy w rejonie ul. Wirowskiej i Nowiny

bę budowy drogiego, dwujezdniowego 
tunelu, przy którym upierał się Luboń. 
Niechęć PKP do angażowania się w ko-
lejne „nasze pomysły” co do inwestycji 
w ramach trwającej modernizacji, może 
być efektem wcześniejszych doświad-
czeń. Jeszcze cztery lata temu przed 
wyborami samorządowymi, kandydaci 
na burmistrzów i radnych fotografowa-
li  się np. przed wiaduktem na ul. Po-
wstańców Wlkp. z  przedstawicielami 
inwestora lub w akcji zbierania podpisów 
pod poparciem dla budowy bezpieczne-
go, porządnego tunelowego przejścia dla 
pieszych w tym newralgicznym miejscu. 
Stało się to, że nic sie nie stało, czyli tak, 
jak przewidywali wówczas sceptycy.

PPR

n
Dawne Zakłady Chemiczne, dzisiejsza „Luvena”, widziana z lotu ptaka 
(30.09.2017 r.) i starorzecze Kocie Doły (z prawej). Z lewej widoczna ul. Magazyno-
wa, która w przyszłości będzie główną drogą przez rzekę Wartę (w głębi widoczny 
ciąg drzew) na wschód, do Czapur, i dalej do trasy szybkiego ruchu na Kórnik – S11   
fot. Rafał Wojtyniak

n
Fragment najnowszego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” przyjętego 8 maja 2017 r. 
przez władze samorządowe Lubonia. Tu grubą, czarną, ciągłą linią pokazano główny przebieg tzw. Trasy Południowej (porów-
naj z mapą na str. 14). Z prawej – wyraźne odejście na wschód w kształcie litery „Z” i most na Warcie. Z lewej – usankcjonowany 
w Studium stan z miejscowych planów – przebieg trasy w kształcie pochylonej litery „S”. Powinno być dokładnie odwrotnie – 
to miejscowe plany mają być zgodne z zapisami Studium! Czyż nie potwierdza to jedynie bałaganu planistycznego panujące-
go od dawna w naszej małej ojczyźnie?
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Burmistrz Lubonia, przy akceptacji Rady 
Miasta, złożyła ofertę kupna lokalu po 
banku PKO BP SA przy ul. Sikorskiego 3, 
który niebawem przeniesie  się do CH 
„Pajo” na ul. Żabikowską. Nieruchomość 
jest położona na terenie osiedla mieszka-
niowego, na parterze 5-kondygnacyjnego 
bloku wybudowanego w 1992 r. Ma po-
wierzchnię 391,67m² i jest przystosowa-
na dla osób niepełnosprawnych. Posiada 
status lokalu spółdzielczego z  prawem 
własnościowym do niego (brak odrębnej 
księgi wieczystej). Główne wejście znaj-
duje się od strony południowo-zachod-
niej. Jest jeszcze dwoje drzwi dodatko-
wych, jedno na zaplecze lokalu, drugie 
do wydzielonego pomieszczenia, w któ-
rym znajduje  się bankomat. Bank jest 
zainteresowany pozostawieniem tego 
pomieszczenia na zasadzie najmu. Na 
lokal składają się: duża sala (sprzedażo-
wa), pomieszczenia biurowe, magazyno-
we, socjalne, sanitariaty i piwnica. O za-
miarze nabycia tej nieruchomości przez 
miasto rozmawialiśmy z burmistrz Mał-
gorzatą Machalską.

„WL”: Miasto zamierza zakupić lokal 
po banku PKO BP przy ul. Sikorskie-
go  3, który ma  się przenieść do po-
mieszczeń w Pajo Centrum, do czego 
pozytywnie ustosunkowali się również 
radni. Czyj to pomysł i skąd się wziął?

Małgorzata Machalska: Złożyłam 
w imieniu miasta ofertę nabycia, ponie-
waż cena za ten lokal (391 m2) jest bardzo 
korzystna. Bank oczekuje 796 390 zł brut-
to. Uzyskałam od PKO BP informację, że 
wpłynęła jeszcze jedna oferta, dlatego 
bank przystąpi do licytacji elektronicznej, 
o której terminie zostaniemy poinformo-
wani. Oświadczyłam, że przystąpimy do 
licytacji, ale nie podjęliśmy jeszcze decy-
zji, do jakiej maksymalnej kwoty będzie-
my w  niej uczestniczyć. W  ostatnich 
dniach Bank poinformował, że oczekuje 
na ostateczną ofertę od Miasta, wobec 

niezłożenia przez drugiego oferenta de-
klaracji uczestnictwa w licytacji elektro-
nicznej. Oferta ta będzie w dalszej kolej-
ności rozpatrywana przez centralę Banku.

Na co ten lokal ma być przeznaczony?

Mamy dużo potrzeb, związanych 
z funkcjonowaniem samego Urzędu, 
choćby Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (MOPS), wpłynął do nas 

również wniosek Rady Seniorów, by 
uruchomić w tym miejscu centrum 
inicjatyw społecznych, czyli miejsce 
udostępniane wszystkim organiza-
cjom w mieście, na określonych za-
sadach, po to, by organizować tam 
zajęcia otwarte dla mieszkańców. 
Rada Seniorów myśli tu szczególnie 
o  osobach starszych, by wyciągnąć 
je z domu i stworzyć dla nich prze-
strzeń działania.

Miasto kupuje bank Jak się ten pomysł ma do Dziennego 
Domu „Senior-Wigor”, który taką 
funkcję przecież pełni?

Senior-Wigor znajduje się w innym 
miejscu, a poza tym może świadczyć 
usługi maksymalnie dla dwudziest-
ki osób. Nie wszyscy mieszkańcy są 
zainteresowani stałą opieką, czyli od 
rana do popołudnia przez 5 dni 
w tygodniu. Rada Seniorów sugeru-
je, że w mieście brakuje przestrzeni, 
w  których mieszkańcy mogliby  się 
spotykać.

Kto miałby ten inkubator organizacji 
obsługiwać?

Seniorzy proponują, by każda z orga-
nizacji w  Luboniu miała możliwość 
animowania zajęć w tym miejscu dla 
określonej grupy mieszkańców, 
w ustalonym dniu i godzinach. Oczy-
wiście koordynatorem tych działań 
byłoby Miasto.

Czy tę działalność da  się pogodzić 
z Biurem Obsługi Klientów, o której 
myśli Urząd?

Lokal jest duży, ale będzie to zależało 
od tego, czy da się wydzielić odrębne 
pomieszczenia, np. na takie biuro 
obsługi? Trudno byłoby wyprowadzić 
z gmachu Urzędu wszystkie czynności 
i  stworzyć poza nim profesjonalne 
biuro obsługi, w oderwaniu od pozo-
stałych pracowników działów, mate-
riałów i  dokumentów. Mogłaby  się 
tam przenieść jedynie jakaś jedna 
sfera działalności, np. część obsługi 
realizowanej przez MOPS.

Czyli kupujemy, a potem pomyślimy 
na co?

Póki co, nie wiadomo jeszcze, czy bę-
dziemy w stanie nabyć ten lokal. Mamy 
kilka pomysłów – inkubator, częściowo 
MOPS i część obsługi klienta.

Czy to dobra lokalizacja? Lokal leży 
na terenie osiedla mieszkaniowego, 
gdzie już są problemy z parkowaniem 
i swobodnym przejazdem ulicą Sikor-
skiego.

Tak samo mało miejsca, jak i na placu 
Edmunda Bojanowskiego. Problem był-
by ten sam, gdybyśmy rozmawiali o ja-
kimkolwiek miejscu w Luboniu.

Czy brano pod uwagę np. nowe, puste 
lokale w NCL, w pobliżu przyszłego 
ratusza?

Ceny tam są dużo wyższe. Zaczynają się 
od 4 tys. zł za metr kwadratowy.

Czy rozmawialiście Państwo z dewe-
loperem o zejściu z ceną?

Nie, nie rozmawialiśmy. Myślmy realnie, 
deweloper nie prowadzi interesu po to, 
by miastu za pół ceny sprzedawać lokal, 
tym bardziej, że takie prezenty dla mia-
sta byłyby niebezpieczne.

HS, PPR

n
Przyziemie bloku przy ul. Sikorskiego 3, przez wiele lat zajmowane przez Bank 
PKO BP, prawdopodobnie kupi miasto   fot. Hanna Siatka
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Jednogłośnie dla SP2
Miasto stanęło wcześniej, we właściwym 
terminie, do konkursu o  pieniądze na 
nową instalację grzewczą w Szkoły Pod-
stawowej nr  2, ale mimo pozytywnej 
oceny merytorycznej wniosku, nie zmie-
ścił  się on w  puli przeznaczonej przez 
województwo w trwającym nadal kon-
kursie. Znalazł  się na drugim miejscu 
„pod kreską”. Później otworzyły się nowe 
możliwości �nansowe i projekt ma duże 
szanse, by wejść do realizacji w dodat-
kowej kwali�kacji. Potrzebna była zgoda 
radnych na uruchomienie środków, 
umożliwiających dokonanie niezbędnych 
zmian w  projekcie, tak, by znalazł  się 
wśród bene�cjentów do�nansowania ze 
środków unijnych. Radni na nadzwy-
czajnej sesji zdecydowali o przerzuceniu 
63 tys. złotych z kosztów kwali�kowa-
nych do niekwali�kowanych, co ozna-
czało konieczność skorygowania kwot 
w budżecie i prognozie. Decyzja musia-
ła zapaść do 15 marca. Dlatego podej-
mowano ją na sesji nadzwyczajnej. 

Niejasna sytuacja planu
44. sesja zaczęła się od emocjonalnego 
wystąpienia mieszkańca rejonu ul. Wi-
rowskiej – Włodzimierza Kościaka – 

w  sprawie wieloletniej jego mitręgi 
z Miejscowym Planem Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, który, jak dowodził, 
jest obarczony poważnym błędem (czy-
taj na str. 19 oraz str. 14 – „Trasa Połu-
dniowa”)

Wielowątkowo
43. nadzwyczajna Sesja RML (15.03.2018) i 44. Sesja RML 
(22.03.2018)
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z z z z z z z z z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF nn z z z z z z z z
Bielawski Jakub LIO (4) z z z z z z z z z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF z z z z z z z z z
Dworaczyk Adam LIO (10) z nn nn nn nn nn nn nn nn
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z z z z z z z z z
Franek Dorota FOL (20)-kF z z z z z z z z z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF z w w z z z z z z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z z z z z z z z z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF z z z z z z z z p
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF z z z z z z z z z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z z z z z z z z z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF nn z z z z z z z z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z z z z z z z z z
Okupniak Andrzej ML (15) z z z z z z z z z
Samulczyk Marek ML (3) z w w z w w w z z
Szwacki Michał FOL (7)-kF z z z z z z z z z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF z z z z z z z z z
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Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) z z z z z z z z z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z w w z z z z z z
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44 sesja RML
(22.03.2018r.)

Głosowania
radnych 
podczas 
43 i 44 

Sesji RML
(15 i 22 marca)
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Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

Drzewa niezgody
Bogdan Tarasiewicz na-
wiązał do marcowego 
tekstu w „Wieściach Lu-
bońskich” pt. „Drzewa 
pod lupą” (str. 27). Uwa-
żał za błąd pozostawienie 
przeszkadzających akacji 
ul. Żabikowskiej przy 
skrzyżowaniu z  Uroczą, 
które, jego zdaniem, na-
leżało przy okazji inwe-
stycji drogowej wyciąć. 
Jednak ekspertyza den-
drologiczna nie potwier-
dziła złego stanu drzew 
i  miasto postanowiło je 
zachować.

Boisko za złotówkę
Mieszkaniec Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubo-
nianka” mobilizował wła-
dze miasta do podjęcia 
decyzji o budowie boiska 
dla młodzieży z osiedla. 
Wskazał też miejsce, jego 
zdaniem, dogodne. Oka-
zało się, że to grunt spół-
dzielni, na którym miasto 
nie może inwestować. 
Burmistrz zasugerowała, 
że miasto mogłoby prze-
jąć ten grunt od spół-
dzielni za „złotówkę” 
i  wtedy mogłoby ująć 
taką inwestycję w swoich, 
przyszłych planach. To 
raczej nie jest dla spół-
dzielni interesująca pro-
pozycja, wiec zabrzmiała 
„zaporowo”. Cóż, nie-
ubłagane są ustawowe 
zasady inwestowania sa-
morządowych pieniędzy, 

choć, być może, nie dla wszystkich zro-
zumiałe.

Bez pytań, z akceptacją
Radni nie mieli, z wyjątkami, pytań do 
służb mundurowych. Sprawozdania po-
znano i pytania do nich padły na posie-
dzeniach komisji. W czasie sesji ograni-
czono  się więc do przyjęcia rocznych 
sprawozdań. Jak  się rzekło wyjątkiem 
był radny Marek Samulczyk, który pytał 
o skuteczność kontroli używanego w do-
mach opału. W odpowiedzi usłyszał, że 
Straż Miejska nie ma takich uprawnień. 
Może jedynie interweniować, gdy wy-
kryje szkodliwe spaliny w  powietrzu 
i udowodni, kto jest sprawcą zanieczysz-
czania powietrza. Na marginesie warto 
może poddać pod rozwagę decyzję sa-
morządu Śmigla o likwidacji tej służby, 
jako nieefektywnej i  dublującej inne 
instytucje miasta, często też utożsamia-
nej wyłącznie z dyscyplinowaniem, nie 
zawsze słusznym, kierowców. Od czasu 
zniesienia jej przywileju nakładania 
mandatów za nadmierną prędkość, nie 
przynoszących, nienależnych zresztą, 
dochodów gminnemu budżetowi, sta-
ła  się niepotrzebna i  kosztowna. Czy 
w Luboniu jest niezbędna? Wielokrotnie, 
np. w sondażach, mieszkańcy negatyw-
nie oceniali utrzymywanie 11-osobowej 
ekipy municypalnych.

Liceum stało się faktem
Przyznano mu część budynku SP 3 przy 
ul. Armii Poznań 27, nadano statut i tym 
samym liceum stało się istniejącą w Lu-
boniu szkołą średnią. Chwile uwagi po-
święcono też listowi otwartemu rodziców 
przeciw powołaniu liceum (publikowa-
ny w „WL” 03-2018, str. 21, w rubryce 
„Gorące Tematy”), który, ze względu na 
anonimowy charakter, uznano za głos 
mało wiarygodny (radny J.  Bielawski, 
przewodnicząca T.  Zygmanowska). 
W tym numerze, na str. 40 w tej sprawie 
w dziale „Oświata” przedstawiamy od-
powiedź burmistrz M. Machalskiej na 
list otwarty.

Nowe okręgi wyborcze
W związku z powrotem do prawa wy-
borczego obowiązującego przed rokiem 
2014, zmieniającym wybory w gminach 
mających ponad 25 tysięcy mieszkańców, 
z większościowych na proporcjonalne, 
uchwalono nowe okręgi. Radny Piotr 
Goryniak głosem przeciw ustaleniu okrę-
gów wyborczych (patrz tabela) zamani-
festował przeciwko powro-
towi do ordynacji większo-
ściowej. Po sesji stwierdził, 
że uważa nowe, wprowadzo-
ne przez PiS, prawo wybor-

n
Pod ścianą – szefowie lubońskich służb mundurowych, którzy składali na 44. sesji 
coroczne sprawozdania   fot. Jerzy Nowacki

n
Za stołem prezydialnym Rady Miasta – przewodnicząca Teresa Zygmanowska i jej 
zastępcy Paweł Krzyżostaniak (2. od lewej) i Piotr Izydorski

cd.  
na str. 
18
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„WL”: Z udziałem miasta i jego przed-
stawicieli toczą się sprawy sądowe do-
tyczące LOSiR-u. Czy i jak zakończy-
ły  się postępowania w  Sądzie Pracy, 
prezesa Z. Trawki, a także dwóch pra-
cowników zwolnionych dyscyplinarnie 
(księgowej i  szefa kuchni)? Jak prze-
biega sprawa o zniesławienie podczas 
sesji RML, wniesiona przez Z. Trawkę 
przeciwko Pani, przewodniczącemu 
Rady Nadzorczej LOSiR-u, Rafałowi 
M., oraz obecnemu prezesowi LOSiR, 
Michałowi K.?

Małgorzata Machalska: Wszystkie sprawy 
są w toku. Przed Sądem Pracy znajdują się 
na wstępnym etapie. Zakończyły się, bez-
skutecznie, mediacje. W związku z pismem 
Pana Zbigniewa Trawki zapowiadającym 

podjęcie kroków prawnych w przypadku 
upubliczniania jakichkolwiek informacji 
o przebiegu toczących się spraw, nie będę 
tego robiła. Jeśli chodzi o sprawę o znie-
sławienia, 9 kwietnia odbyła się pierwsza 
rozprawa – pojednawcza, na której nie 
doszło do zawarcia ugody. Nie przyznałam 
się, tak jak i pozostali oskarżeni, do winy 
i tym samym sprawa została skierowana 
na rozprawę główną. Złożyliśmy wnioski 
dowodowe mające wykazać, że upublicz-
niane przeze mnie i pozostałych oskarżo-
nych informacje były prawdziwe, tym sa-
mym nie doszło do zniesławienia. Pamię-
tajmy, że to sprawa karna, nie cywilna.

Chodzi o to, żeby Pani nie mogła kan-
dydować w najbliższych wyborach?

SAMORZĄD

cze za niekorzystne dla samo-
rządów i chciałby, żeby głosy 
takiego sprzeciwu docierały 
do rządzących. Gdyby było 
ich więcej, może miałyby 
wpływ na decyzje sejmowe 

w tej sprawie.

Zwierzęta bezdomne
Trochę jak ponury żart zabrzmiała in-
formacja, że decyzje dotyczące bezdom-
nych zwierząt skonsultowano z Kołem 
Łowieckim „Łoś”. Uchwałę przyjęto.

Sikorskiego 3
Kupić, czy nie kupić? Co dalej z lokalem 
po banku PKO BP, w którym potrzebny 
jest remont i adaptacja, kosztowne i nie 
wiadomo, do czego prowadzące? Jest 
pewne, że nie będzie tam placówki han-
dlowej. Wątpliwości budzi pytanie 
o opłacalność zakupu lokalu przez mia-
sto. (Czytaj też na str. 16)

Co w LOSiR-ze?
Marek Samulczyk dopytywał o sprawoz-
dania z 3 i 4 kwartału 2017 r. (za preze-
sury Zbigniewa Trawki). Będą one 
w  ustawowym czasie. Pytał o  zasady 
i zobowiązania �nansowe nowego pod-
miotu wynajmującego siłownię, następ-
cy �rmy „Transporter”. Sprawa ta ciągle 
budzi zainteresowanie części radnych 
i mieszkańców, czekających na komplek-
sowe wyjaśnienie (czytaj „ArtFit w owa-
lu LOSiR” – „WL” 03-2018, str. 12). Duże 
znaczenie mogą mieć rozstrzygnięcia 
sądowe w toczących się wokół LOSiR-u 
procesach. Szkoda, że tak późno podję-
to decyzje, o które upominały się od lat 
także „Wieści Lubońskie”. Można było 
uniknąć nieprawidłowości i  narastają-
cych strat. (Czytaj też wywiad z  Bur-
mistrz powyżej)

Obserwator Luboński
JN

Wielowątkowo
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Qn Czy zakończyły się już sprawy w Sądzie 
Pracy z pracownikami, którzy odwołali się 
od zwolnień dyscyplinarnych w LOSiR-
-ze? Kto i dlaczego wygrał, Miasto czy 
państwo: prezes Trawka, księgowa Szy-
mańska i szef kuchni Guzik?      
         (obywatel m.)

Odp.: Uprzejmie informuję, że wzmian-
kowane postępowania prowadzone przed 
Sądem Pracy są w toku.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Miasto w Sądzie Pracy

Qn Stosunkowo dużo było w ostatnich 
wydaniach waszej gazety o ulicy Mizerki 
w Nowym Centrum Lubonia. W roz-
mowie z radnym dowiedziałem się, że 
ma być w 2020 roku utwardzana, a na-
stąpi to zaraz po zakończeniu budowy 
bloków, które w szybkim tempie są tu 
teraz stawiane. Czy to prawda i  jaka 
będzie ta ulica? Czy rzeczywiście tylko 
pieszo-rowerowa (luboński deptak do 
nowego urzędu), tylko z  parkingami 
dla aut?         (ncl-owiec)

Odp.: Zgodnie z przyjętą zasadą, pla-
nowanie miejskich inwestycji odby-

wa się poprzez głosowanie nad wnio-
skami złożonymi przez mieszkańców, 
radnych oraz Burmistrza Miasta. Do-
tychczas nie złożono wniosku o utwar-
dzenie lub budowę ul. A.  Mizerki 
w NCL, który byłby pozytywnie roz-
patrzony i przegłosowany. Wobec po-
wyższego nie potwierdzamy informa-
cji dotyczącej realizacji ww. ulicy 
w roku 2020, co nie wyklucza poten-
cjalnej przyszłej budowy w przypadku 
złożenia wniosku i zaakceptowania go 
przez radnych Komisji Komunalnej.

oprac. Henryka Grygier
dyrektor Biura Majątku Komunalnego

Mieszkańcy pytają

Walcem na Mizerki

Myślę, że nie, bo jest to sprawa z oskar-
żenia prywatnego. Musiałabym być ska-
zana prawomocnie na karę pozbawienia 
wolności za przestępstwo umyślne, 
z  oskarżenia publicznego (prokurator-
skiego).

Ten LOSiR to bardzo ciekawa instytu-
cja. Kiedy będzie odpowiedź na inter-
pelację radnego Jakuba Bielawskiego 
w  sprawie adaptacji owalnej części 
LOSiR-u. Mija rok, a  odpowiedzi na 
niektóre pytania nie wymagały wiele 
czasu?

Pan Jakub Bielawski jest w ścisłym kon-
takcie z prezesem spółki, na pewno wie, 
kiedy miał te informacje uzyskać. Myślę, 
że w ciągu miesiąca pan Bielawski musi tę 
odpowiedź dostać, bo wszystkie kroki 
i ustalenia, wydaje się, już się zakończyły.

Opisywany wcześniej przez nas owal 
w  LOSiR-ze pod nazwą „New York 
Sport”, jak się wciąż okazuje, miał start 
niezbyt przejrzysty. Ostatecznie owal 
adaptowany przez �rmę „Transporter” 
Patryka Brzezińskiego w 2013 r. wraz 
z  łącznikiem z  halą główną, został 
przejęty przez spółkę. Niedawno oka-
zało się, że prowadzenie i organizowa-
nie przez właściciela (spółkę miejską) 
zajęć w tej części LOSiR-u jest zupełnie 
nieopłacalne. Wynajęto więc te i inne 
pomieszczenia jednemu z pracowników 
LOSiR-u – Agnieszce Buciorze. Po tych 
zabiegach, jak nas poinformował pre-
zes, będzie  się to opłacać LOSiR-owi 
– spółce miejskiej – i zapewne nowemu 
najemcy. Może to Pani wytłumaczyć 
mieszkańcom, bo my nie potra�my?

Owszem nie opłaca się, przy założeniu 
określonych uwarunkowań, w  których 

owal został przejęty od �rmy „Transpor-
ter”, czyli z koniecznością zwrotu poczy-
nionych nakładów.

Z tego co nam wiadomo, wszystko 
zostało przecież zapłacone!

Nie zostało. W  tej chwili regulowanie 
zostało wstrzymane, a  w  ostatnich 
dniach spółka LOSiR złożyła też zawia-
domienie do prokuratury o uzasadnio-
nym podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa.

HS, PPR

Miasto w sądach
Rozmowa z burmistrz Małgorzatą Machalską na temat postępowań 
z udziałem miasta. Przypomnijmy, że były prezes LOSiR-u, Zbigniew 
Trawka, wniósł do sądów kilka spraw, w których pozywa decydentów 
Lubonia oraz spółkę, którą kierował

n
Spółka LOSiR złożyła do prokuratury 
zawiadomienie o uzasadnionym podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa – 
mówi włodarz miasta   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
W związku z zapowiedzią byłego prezesa LOSiR-u, Zbigniewa Trawki, o podjęciu 
kroków prawnych w przypadku upubliczniania informacji o przebiegu toczą-
cych się spraw sądowych, burmistrz M. Machalska nie chce o nich mówić    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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29 marca br., będąc na Sesji Rady Miasta 
Luboń przedstawiłem swoje uwagi i za-
rzuty związane z  prowadzeniem przez 
Burmistrz m. Luboń polityki zagospo-
darowania NASZEGO MIASTA. Pani 
przewodniczącej RML przekazywałem 
m.in. mapki obrazujące, moim zdaniem, 
szereg świadomych i niezgodnych z pra-
wem działań władz m. Lubonia dotyczą-
cych rozwiązań planistycznych zawartych 
w Studium m. Lubonia oraz miejscowych 
planach zagospodarowania (zwanych 
dalej mpzp). Rada Gminy z mocy usta-
wy posiada władztwo planistyczne, jed-
nak NIE JEST to uprawnienie bez-
względne. Rada jest zobowiązana nie 
tylko OCENIĆ ZGODNOŚĆ PROJEK-
TU mpzp z  przepisami PRAWA, lecz 
także USTALIĆ, czy naruszenie porząd-
ku prawnego nie stanowi zarazem NA-
RUSZENIA INTERESU PRAWNEGO 
lub UPRAWNIEŃ stron wnoszących 
SKARGI I ZARZUTY.
ORGAN NADZORU (Wojewoda Wiel-
kopolski) powinien zbadać sprawę nie 
tylko z punktu widzenia PRAWIDŁO-
WOŚCI POSTĘPOWANIA PLANI-
STYCZNEGO, lecz także pod względem 
uchwały z POWSZECHNIE OBOWIĄ-
ZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.
Uważam, że uchwalenie przez Radę 
Miasta  Lub onia  uchwały  nr 

XLVI/247/2010 z 27.05.2010 r. w sprawie 
mpzp „Lasek – rejon ul. Wirowskiej” 
WYPACZYŁO pojęcie „władztwa plani-
stycznego”, które w istotny sposób koli-
duje z  art. 7. Konstytucji RP, gdzie 
stwierdza się, że „organy władzy publicz-
nej działają na podstawie prawa i w gra-
nicach prawa”. Władztwo planistyczne 
gminy jest ograniczone m.in. przez za-
sady ochrony własności obywatela. 
Zgodnie z art. 28.1. ustawy o zagospo-
darowaniu przestrzennym: „NARUSZE-
NIE zasad SPORZĄDZANIA STUDIUM 
lub PLANU MIEJSCOWEGO, istotne 
naruszenie trybu ich sporządzania, a tak-
że NARUSZENIE WŁASNOŚCI OR-
GANÓW w tym zakresie POWODUJE 
NIEWAŻNOŚĆ uchwały Rady Gminy 
w całości lub w części”.
Zgodnie z ustawą, Burmistrz dokonuje 
oceny AKTUALNOŚCI STUDIUM 
i  PLANÓW MIEJSCOWYCH oraz 
ANALIZY zmian.
WYNIKI ANALIZ Burmistrz przekazu-
je Radzie, która podejmuje uchwałę 
w  sprawie AKTUALNOŚCI studium 
i mpzp przynajmniej raz w czasie KA-
DENJI RADY.
JAKO RODOWITY LUBONIANIN 
uważam, że wszelkie PROBLEMY m. 
Lubonia zaczęły się w chwili ODEJŚCIA 
przez WŁADZE MIASTA od ustaleń 

i  rozwiązań zawartych 
w PLANIE OGÓLNYM m. 
Lubonia z  1994  r., które 
w sposób przemyślany i per-
spektywiczny zakładały 
ROZWÓJ CAŁEGO OB-
SZARU MIASTA. Rada Mia-
sta  Lubonia uchwałą 
XXIII/129/08 z 25.09.2008 r. 
przedstawiła MIESZKAŃ-
COM STUDIUM, które 
określiła polityką przestrzen-
ną miasta Lubonia.
05.02.2009 Rada podjęła 

uchwałę nr XXVIII/165/2009 
o przystąpieniu do sporządza-
nia mpzp „Lasek – rejon ul. 
Wirowskiej”.
Podjęta uchwała wraz z  za-
łącznikiem gra�cznym przed-
stawiała GRANICE OBSZA-

SAMORZĄD
List otwarty

W sprawie planowania
Zwracam się z prośbą do Radnych Miasta Lubonia (dalej zwanych 
Radnymi RML) oraz Mieszkańców mojego rodzinnego miasta 
o zapoznanie się z faktami, które dotyczą mnie, a związane były i są 
z planowaniem przestrzennym m. Luboń

RU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU. 
Zgodnie z art. 15 ustawy o zagospoda-
rowaniu przestrzennym, Burmistrz zo-
bowiązany był do sporządzenia projektu 
zgodnie z  zapisami STUDIUM oraz 
obszaru planu WSKAZANYM w uchwa-
le z 05.02.2009 r. stanowiącej PODSTA-
WĘ PRAWNĄ.
27.05.2010 r. Burmistrz przedstawił RML 
do uchwalenia PROJEKT PLANU miej-
scowego „Lasek – rejon ul. Wirowskiej”, 
który był NIEZGODNY z  rys. STU-
DIUM oraz rys. uchwały RML 
XXVIII/165/2009. Rada Miasta Luboń 
przyjęła przedstawiony przez Burmistrza 
PROJEKT i zatwierdziła jego USTALE-
NIA. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Lasek – rejon ul. Wi-
rowskiej” stał się obowiązującym PRA-
WEM LOKALNYM, który zaakcepto-
wał WOJEWODA WIELKOPOLSKI. 
Moje osobiste starania, by PRZYWRÓ-
CIĆ PRAWO w ZATWIERDZONYCH 
planach miejscowych (dotyczy to tak-
że mpzp rej. ul. Nowiny) zakończyły się 
NIEPOWODZENIEM. Moje liczne 
spotkania z  WŁADZAMI MIASTA, 
Komisją Komunalną, pisma WZYWA-
JĄCE DO NAPRAWY PRAWA LO-
KALNEGO uniemożliwiającego mi 
swobodne korzystanie z nieruchomo-
ści będącej we władaniu mojej rodziny, 
zostały ZIGNOROWANE przez WŁA-
DZE MIASTA LUBONIA. Pisemne 
uzgodnienia zawarte z Panią Burmistrz, 
Komisją Komunalną, RML NIE ZOSTA-
ŁY UWZGLĘDNIONE w zapisach i ry-
sunkach Studium uchwalonego na wnio-

sek Pani Burmistrz podczas SESJI NAD-
ZWYCZAJNEJ 08.05.2017  r. (uchwała 
XXXII/234/2017). Podejmując uchwałę 
w sprawie Studium Radni „ZALEGA-
LIZOWALI” uchwałę nr XLVI/247/210 
z 27.05.2010 r., która została podjęta 
z RAŻĄCYM NARUSZENIEM PRA-
WA. Do oceny Mieszkańców m. Lubo-
nia pozostawiam fakt nagłej zmiany 
przeznaczenia terenów między ul. Wi-
rowską a Poznańską, będącymi obecnie 
terenami zabudowy mieszkaniowej – 
rezydencjonalnej. Moim zdaniem, 
Radni (posiadający imię i  nazwisko) 
wybrani przez OGÓŁ MIESZKAŃCÓW 
m. Lubonia ZOBOWIĄZANI SĄ DO 
DZIAŁAŃ w interesie wszystkich miesz-
kańców. Sprawują (?) też funkcję kon-
trolną nad WŁADZĄ WYKONAWCZĄ, 
która co kilka lat zmienia zapisy i rysun-
ki Studium oraz mpzp.
Dlaczego pieniądze wszystkich miesz-
kańców naszego miasta są, moim zda-
niem, MARNOTRAWIONE I NIE SŁU-
ŻĄ ROZWOJOWI Lubonia?
Sądzę, że Władze Miasta zostaną ROZ-
LICZONE przez MIESZKAŃCÓW już 
niedługo – w wyborach samorządowych.
Czy Radni RML policzyli wszystkie 
koszty związane z  koniecznością 
zmian w zapisach Studium m. Lubo-
nia oraz wynikających koniecznych 
zmian mpzp miasta Lubonia? Co 
władze miasta mogłyby zdziałać za 
te pieniądze?
Z poważaniem dla Mieszkańców moje-
go rodzinnego Miasta,

Włodzimierz Kościak

Qn 21 marca rząd przekazał dodatko-
we 40 mln zł na wielkopolskie drogi. 
Pieniądze mają tra�ć do gmin i powia-
tów, które mogą starać się o do�nan-
sowanie sięgające 80%. Czy w związku 
z tym, Luboń złoży dodatkowe wnioski 
(ostateczny termin mija 15 kwietnia). 
Jeśli tak, to na jakie zadania posiada-
jące dokumentację projektową, będą-
ce w trakcie realizacji lub planowane? 

Dotacja z budżetu państwa w kosztach 
zadania może wynieść od 60 do 80% 
kosztów w  zależności od wskaźnika 
dochodowego na jednego mieszkań-
ca. Luboń w tym zakresie jest najniżej 
w powiecie, tak więc szansę może mieć 
największe.   (ks)

Odp.: Urząd Miasta stara się wykorzy-
stywać wszystkie szanse na do�nanso-

wanie inwestycji, które są przewidziane 
w działaniach Miasta na najbliższe lata. 
Dlatego, mimo bardzo krótkiego termi-
nu składania wniosków, tj. do 15 kwiet-
nia 2018 r., Miasto zamierza zgłosić in-
westycję drogową pn. „Budowa ul. Do-
jazdowej na odcinku od ul. Jana III So-
bieskiego do ul. Rydla oraz budowa ul. 
Rydla na odcinku od ul. 1 Maja do ul. 
Platanowej w Luboniu”. Szanse na uzy-

skanie dotacji nie zależą jednak od po-
ziomu wskaźnika dochodowego na jed-
nego mieszkańca – wskaźnik ten ma 
wpływ jedynie na ustalenie poziomu 
do�nansowania, które może wynieść od 
60 do 80% – w przypadku Lubonia: 80%. 
To, które projekty uzyskają dotację, za-
leży od stopnia realizacji wskaźników 
wskazanych w programie oraz zgodno-
ści z zasadami wynikającymi z Progra-
mu.

oprac. Małgorzata Matysiak
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy 

europejskich

Mieszkańcy pytają

Szanse na rządowe pieniądze

n
Istotny fragment załącznika uchwały XXVIII/ 165/ 2009, jako podstawy prawnej, 
o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Rejonu ul. Wirowskiej z lutego 2009 r. Plan 
miejscowy powinien wyglądać tak, jak zakreskowany obszar na tym rysunku. 
Tymczasem różni się on w górnej części przebiegiem Trasy Południowej. Szarym 
kolorem zaznaczono te różnice (patrz mapka obok)   oprac. Piotr P. Ruszkowski

n
Fragment MPZP Rejon ul. Wirowskiej uchwalony 27 
maja 2010 r. (uchwała XLVI/ 247/ 2010), który róż-
ni się kształtem od zarysu w uchwale (obszaru za-
kreskowanego) o przystąpieniu do jego utworzenia 
(patrz szkic obok). Newralgicznym miejscem jest 
przebieg Trasy Południowej w kształcie pochylone-
go „S”, o czym mówimy też na str. 14
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13 marca, podczas IV sesji, wy-
brana na początku ubiegłego roku 
Młodzieżowa Rada Miasta IV ka-
dencji dokonała zmian w swoim 
prezydium. W związku z rezygna-
cją z  funkcji przewodniczącej 
przez Oliwię Krüger nowym sze-
fem Rady został Łukasz Kalinow-
ski. Wiceprzewodniczącymi wy-
brano Nataszę Pawlicką i  Zo�ę 
Wrzaskowską (wcześniej – Alicja 
Malujda i Filip Wesołowski), a se-
kretarzem pozostała Oliwia Miłek.

(S)

Zmiany w Radzie Młodzieży

n
Łukasz Kalinowski 
(przewodniczący 
MRM)

n
Natasza Pawlicka 
(wiceprzewodni-
cząca MRM)

n
Zo�a Wrzaskowska 
(wiceprzewodnicząca 
MRM)

n
Oliwia Miłek (konty-
nuuje funkcję sekre-
tarza MRM)

7 marca w  Urzędzie Marszałkowskim 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
seniorów z całej Wielkopolski. Z niektó-
rymi aspektami polityki senioralnej 
i budowania dobrego wizerunku osoby 
starszej, działaniami Wielkopolskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego i za-
łożeniami pracy ekspertów ds. polityki 
senioralnej zaznajomili uczestników 
spotkania: Wojciech Zarzycki (p.o. Dy-

rektor Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej), Hanna Mamzer (dr. hab. 
prof. UAM), Aleksandra Kowalska (prze-
wodnicząca Wielkopolskiej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego), Radosław 
Dukat (ROPS). Obecna była również 
Marzena Wodzińska (członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego). W po-
wołanym Zespole Ekspertów ds. polity-
ki senioralnej znaleźli  się mieszkańcy 
Lubonia: Irena Skrzypczak i  Zbigniew 

Jankowski. Gremium to będzie realizo-
wało zadania z zakresu aktywizowania 
i  podnoszenia jakości życia środowisk 
senioralnych oraz przeciwdziałania wy-
kluczeniu osób starszych. Działania te 
związane są okresem przygotowawczym 
do opracowania „Programu na Rzecz 
Osób Starszych od 2020 roku”. Zgroma-
dzeni podczas spotkania reprezentanci 
seniorów z  powiatów Województwa 

Wielkopolskiego są właśnie źródłem 
wiedzy o potrzebach w ich środowiskach. 
Upływający czas stawia przed wszystki-
mi wiele wyzwań, takich jak: realizacja 
planów przy dobrym zdrowiu i aktyw-
ności, poznawanie i rozwijanie talentów. 
W każdym środowisku ważnym działa-
niem jest jednak pobudzanie mniej ak-
tywnych seniorów, „aby  się chciało 
chcieć”.

Irena Skrzypczak

Starość to nie problem, 
tylko nowe wyzwania...

n
W nowo powołanym Zespole Ekspertów ds. polityki senioralnej Luboń reprezentu-
ją: Irena Skrzypczak (3. z prawej) i Zbigniew Jankowski (2. z lewej)

Zapraszamy do nadsyłania pytań 
do władz wykonawczych (burmi-
strzów) i stanowiących (radnych), 
urzędników itp. w  ramach cyklu 
„Mieszkańcy pytają”. Chętnie wi-
dziane będą też polemiki czy komen-
tarze. Przypominamy, że pytania 
można dostarczać do redakcji przy 
ul. Wschodniej 23A/62, wrzucać 
do niebieskich skrzynek na tere-
nie Lubonia, a  najlepiej przesy-
łać e-mailem na adres: redakcja@
wiescilubonskie.pl lub zatelefo-
nować: 61 810 43 35, 609 616 277, 
609 616 290.

Redakcja

Mieszkańcy pytają
Apel

W uchwale Rady 
Miasta z  22 marca 
czytamy, że z  wnio-
skiem o nadanie na-
zwy ulicy wystąpili 27 
listopada 2017 r. wła-
ściciele działek sąsia-
dujących z  drogą. 
Uchwalenie miana dla 
drogi pozwoli ustalić 
numery porządkowe 
nieruchomości prze-
znaczonych pod za-
budowę.
Przypomnijmy, poło-
żona wzdłuż Żabinki, 
bardzo solidnie wyko-

nana droga, jest na razie ślepa. 
W  przyszłości będzie prowadziła aż 
do ul. Szkolnej. Wykupiony i utwar-
dzony przez miasto fragment od stro-
ny ul. Kołłątaja liczy ponad 100  m 
długości, jest prawie 5 m szeroki i po-
siada rozwidlony, wyniesiony wjazd 
od ul. Kołłątaja. W głębi, od strony ul. 
11  Listopada stoi jedyny, jak dotąd, 
gotowy dom. Według Miejscowego 

Nowa ulica w Żabikowie
Radni nadali nazwę – Czeremchowa – bocznej drodze od ul. Kołłątaja, 
wykonanej pod koniec ub. roku jako dojazd do jedynego na tej ulicy 
domu (czytaj: „WL” 02-2017, str. 11 – „Pozazdrościć”)

n
Na razie ulica Czeremchowa nie posiada tabliczki z nazwą. To kolejne, po chwaleniu 
miana, zadanie gminy, która umieszcza i utrzymuje w należytym stanie szyldy z na-
zwami ulic i placów w miastach. Koszt zamówienia jednej tabliczki to ok. 500 zł. Na 
zdjęciu – widok od ul. Kołłątaja. W głębi – niewidoczny, jedyny dom na tej ulicy   
fot. Hanna Siatka

n
Fragment planu miasta z nową ulicą Czeremchową   
oprac. Piotr P. Ruszkowski

Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego „Żabikowo Centrum-Północ” 
powstały odcinek należy do przyszłego 
ciągu pieszo-jezdnego, który będzie 
miał szerokość 6 m.

(S)
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Qn Pytałem ostatnio, jak duże sa-
mochody i ile ich może parkować na 
prywatnych posesjach przeznaczo-
nych dla domków jednorodzinnych? 
Jakie przepisy, także wewnętrzne, 
lokalne Lubonia to regulują? (...) Pan 
strażnik wymijająco obszedł temat 
i na konkretne zapytanie zabłysnął 
przepisami ogólnymi o ruchu dro-
gowym. Z odpowiedzi (patrz str. 32 
„WL” 03-2018, „Parkowanie przy 
domu” przyp. red.) wnioskuję, że 
jeżeli na posesji prywatnej, gdzie 
mam domek, zorganizuję ruch – 
postawię stosowne znaki drogowe 
organizując przestrzeń i powiado-
mię Straż Miejską lub Policję, to 
będziecie je egzekwować? Czyli jak 
postawię normatywny znak (wg ko-
deksu) na swojej działce z opisem 
np. zakaz parkowania dla teściowej, 
to kiedy tam postawi samochód, 
wlepicie jej mandat? (Nieźle!) Te-
raz poważnie, wracam do konkret-
nej sytuacji. Nie ma żadnych zna-
ków na mojej działce z  domkiem 
jednorodzinnym, tak zresztą, jak 
na wszystkich innych, a całość ma 
1200 m2, to czy mogę parkować tam 
na przykład: tirem, autobusem, wy-
wrotką 16-tonową albo dwoma lub 
pięcioma takimi pojazdami (ile się 
zmieści)? Czy jakieś prawo to re-
guluje, a przepisy mówią, że pojaz-
dem, powiedzmy do 30 ton nośno-
ści, o gabarytach takich to a takich, 

na działkach opisanych 
w planie miejscowym MN 
(mieszkalnictwo jedno-
rodzinne), można (nie 
można) parkować? Czy 
nie ma żadnych ograniczeń i mogę 
pozwolić szwagrowi, by swoje kolosy 
parkował na mojej posesji, a żaden 
sąsiad mi nie może tego zabronić, 
bo nie ma przepisów regulujących? 
Jest pełna wolność w dysponowaniu 
swoją własnością w interesującym 
mnie zakresie parkowania na pry-
watnym terenie opisanym w luboń-
skim prawie symbolem MN?.   (c.z.)

Odp.: Ustawa „Prawo o  ruchu dro-
gowym”, art. 1 określa zasady ruchu 
na drogach publicznych w  strefach 
zamieszkania, oraz strefach ruchu. 
Jak zatem wynika z powyższego, na 
terenie będącym własnością prywat-
ną i  nieoznaczonym znakami D-52 
(strefa ruchu) lub D-40 (strefa za-
mieszkania) mogą parkować pojazdy 
o  masie dopuszczalnej powyżej 16 
ton lub długości powyżej 12 metrów. 
Postój tych pojazdów może być jed-
nak niedozwolony w wypadku naru-
szenia innych przepisów, na przykład 
Ustawy o ochronie środowiska.
Dlatego raz jeszcze proszę osobę zainte-
resowaną o  osobisty kontakt ze Strażą 
Miejską.

oprac. Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Wolnoć Tomku w swoim...
Ponieważ na pytanie zadane władzom 
miasta w ub. miesiącu przez mieszkańca, 
otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź, 
skierowaliśmy je do prawnika: Jakie 
samochody, o  jakim tonażu i  jakich 
gabarytach mogą parkować na prywat-
nej posesji z  domkiem jednorodzin-
nym, i od czego to zależy?

Art. 49 ust. 2 pkt 5) Ustawy prawo 
o  ruchu drogowym wskazuje, iż: Za-
brania się postoju: na obszarze zabu-
dowanym, pojazdu lub zespołu pojaz-
dów o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 16  t lub o  długości 
przekraczającej 12 m, poza wyznaczo-
nymi w  tym celu parkingami. Przy 
czym zgodnie z  art. 1 ust. 1 pkt 1, 
Ustawa prawo o  ruchu drogowym 
określa zasady ruchu na drogach pu-
blicznych, w  strefach zamieszkania 
oraz w strefach ruchu. Strefa zamiesz-
kania to obszar obejmujący drogi pu-
bliczne lub inne drogi, na którym 
obowiązują szczególne zasady ruchu 
drogowego, a wjazdy i wyjazdy ozna-
czone są odpowiednimi znakami dro-
gowymi, zaś strefa ruchu to obszar 
obejmujący co najmniej jedną drogę 
wewnętrzną, na który wjazdy i wyjaz-
dy oznaczone są odpowiednimi zna-
kami drogowymi. Poza tym zgodnie 
z  definicją zawartą w  Ustawie prawo 
o ruchu drogowym: obszar zabudowa-
ny to także obszar oznaczony odpo-
wiednimi znakami drogowymi. Z ana-
lizy tych przepisów wynika, iż nie 
dotyczą one parkowania pojazdów na 
terenie prywatnym, a jedynie na dro-
dze publicznej, w strefie zamieszkania 
czy w strefach ruchu i to odpowiednio 
oznakowanych.
W celu udzielenia odpowiedzi na py-
tanie dotyczące parkowania na terenie 
prywatnej posesji, należy wskazać, iż 
nie ma w tym zakresie żadnych norm 
określających wprost ich tonaż i gaba-
ryty. Konieczne jest więc odwołanie się 
do regulacji prawnych zawartych w ko-
deksie cywilnym, tj. art. 144 KC doty-
czących tzw. stosunków sąsiedzkich. 
Zgodnie z art. 144 KC: Właściciel nie-
ruchomości powinien przy wykonywaniu 
swego prawa powstrzymywać  się od 
działań, które by zakłócały korzystanie 
z nieruchomości sąsiednich ponad prze-
ciętną miarę, wynikającą ze społeczno-
-gospodarczego przeznaczenia nieru-
chomości i stosunków miejscowych.
Przepis ten umożliwia ochronę naszego 
prawa własności, które jest zakłócane 
przez właściciela nieruchomości sąsied-
niej. Można zawezwać sąsiada do ugo-
dowego załatwienia sprawy, a  w  osta-
teczności wystąpić z  powództwem do 
sądu o  zaniechanie naruszania naszej 
własności, a nawet o zadośćuczynienie 
za naruszenie dóbr osobistych w posta-
ci prawa do spokoju i poczucia bezpie-
czeństwa, zdrowia i spokojnego korzy-
stania z mieszkania/domu, pod którego 
pojęciem rozumieć należy nieruchomość 
lub jej część wykorzystywaną na cele 
mieszkalne. Pojęcie nieruchomości są-
siedniej, istotne z punktu widzenia art. 
144 KC, należy rozumieć szeroko. Są-

siednimi nie są zatem 
jedynie grunty stykają-
ce się (oddzielone jedną 
granicą) albo lokale przy-
legające do siebie prze-
grodami (ścianami, podłogą, su�tem 
itd.). Sąsiednia jest każda nieruchomość 
znajdująca się pod wpływem oddziały-
wania z nieruchomości wyjściowej. Przy 
określaniu społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości i stosun-
ków miejscowych należy brać pod uwa-
gę charakter terenu, na którym znajdu-
ją się dane nieruchomości, wynikający 
z  jego położenia (np. czy jest to teren 
rolniczy, teren rolniczy, na którym znaj-
dują się sady, teren rolniczy, na którym 
znajdują  się fermy hodowlane, tury-
styczno-wypoczynkowy, miejski, miej-
ski przemysłowy, willowy, teren miej-
skiej zabudowy mieszkaniowej), porę 
występowania immisji, ich czas trwa-
nia i intensywność.
„Sam fakt, iż sąsiad prowadziłby dzia-
łalność na podstawie wpisu do rejestru 
działalności gospodarczej nie przesą-
dza, że działalność ta nie jest dla oto-
czenia uciążliwa. Doświadczenie ży-
ciowe nakazuje uznać, że dla każdej 
osoby zamieszkującej w bezpośrednim 
sąsiedztwie bazy transportowej, skutki 
jej oddziaływania byłyby obiektywnie 
uciążliwe, podobnie jak uciążliwe jest 
oddziaływanie stacji benzynowej, lot-
niska czy drogi szybkiego ruchu. Na-
leży także zwrócić szczególną uwagę 
na społeczno-gospodarcze przeznacze-
nie nieruchomości, na której prowa-
dzona jest owa działalność czy zapisy 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Faktyczny sposób ko-
rzystania z nieruchomości przez wła-
ściciela nie jest decydujący, jeśli sposób 
ten nie odpowiada tak rozumianemu 
przeznaczeniu i funkcji gospodarczej 
nieruchomości, określonych we wła-
ściwych przepisach. Jest to istotne dla 
określenia oddziaływania ponad prze-
ciętną miarę, przy czym dotyczy to tak 
nieruchomości wyjściowej, jak i  nie-
ruchomości sąsiedniej, na którą kiero-
wane jest ujemne oddziaływanie. Co 
istotne, dla oceny czy dane działanie 
przekracza przeciętną miarę, wynika-
jącą ze społeczno-gospodarczego prze-
znaczenia gruntu, nie ma znaczenia 
okoliczność, że działanie to jest zgod-
ne z przepisami administracyjnymi.– 
tak też uznał Sąd Apelacyjny w  Kra-
kowie – I Wydział Cywilny, w wyroku 
z dnia 8 marca 2017 r. sygn. akt I ACa 
1319/16).
Na marginesie wskazuję tylko, że jeże-
li samochód hałasuje i  wydziela dużo 
spalin, to można zawiadomić Inspekcję 
Ochrony Środowiska w  szczególności 
w celu dokonania oceny dotyczącej prze-
kroczenia dopuszczalnych norm hałasu 
i  spalin, a  także Inspekcję Transportu 
Drogowego.

Kancelaria Radcy Prawnego  
Kamila Kowalewska w Luboniu

tel. 735 336 147
radca.kowalewska@gmail.com

www.radcakowalewska.pl

Problemy prawne lubonian        

Parkowanie przy domu

Po wprowadzeniu Systemu Losowego 
Przydziału Spraw (§43 i 43a Rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości – Re-
gulamin urzędowania sądów powszech-
nych) liczba obecnie orzekających ław-
ników jest niewystarczająca dla prawi-
dłowej pracy Sadu Okręgowego w Po-
znaniu. W  związku z  tym odbędą  się 
wybory uzupełniające ławników na 
kadencję 2015-2018.
Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu 
ustaliło, że Rada Miasta Luboń może 
wskazać 6 ławników – do rozpoznawania 

spraw cywilnych I instancji, z wyłącze-
niem spraw z  zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych. Kandydatów 
mogli zgłaszać prezesi właściwych sądów, 
stowarzyszenia, organizacje społeczne 
lub 50 obywateli mających czynne prawo 
wyborcze. Wnioski przyjmowano w Kan-
celarii Ogólnej Urzędu Miasta do 31 
marca br.
Wybór uzupełniający ławników na ka-
dencję 2015-2018 nastąpi najpóźniej do 
31 maja.

(Z)

Wybory uzupełniające 
ławników

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (TMLiKPW) 
Oddział w Poznaniu organizuje w maju Dni Lwowa, w ramach których:
Qn 20 maja o godz. 9 zostanie odprawiona msza św. w Farze Poznańskiej w in-

tencji kresowian, a w godzinach 11-17 odbędzie się Jarmark Galicyjski na Starym 
Rynku w Poznaniu z licznymi atrakcjami, w tym muzycznymi i kulinarnymi,
Qn 21 maja o godz. 15 w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zostanie otwar-

ta wystawa pt. „Poznań – Lwów – miasta kresowe”, a o godz. 15.30 dr Marek 
Rezler wygłosi na ten temat wykład w Sali Herbowej (stary budynek Urzędu)”

TMLiKPW Oddział w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, pok. 336

Do miłośników Lwowa
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Qn Co powstanie na 
miejskim terenie przy 
ul. Ogrodowej w oko-
licy Orlenu? Kiedyś 
mieliśmy tam boisko 
piłkarskie. Widzę, że grunt przy-
gotowano pod jakąś dużą inwesty-
cję.   (sąsiad)

Odp.: Teren przy ul. Ogrodowej, 
stanowiący własność miasta Lu-
boń, od wielu lat użytkowany jest 
jako boisko (teren rekreacyjny) 
i ten stan rzeczy nie ulegnie zmia-
nie. Na przedmiotowym terenie 
dokonano jedynie prac porządko-
wych, a  niebawem powrócą na 
swoje miejsce wyremontowane 
bramki.

oprac. Magdalena Domek
Wydział Planowania, Rozwoju  

i Ochrony Środowiska

Mieszkańcy pytają

Inwestycja 
przy 
Ogrodowej?

Na nieużytku przy ul. Ogrodowej (za 
stacją paliw „Orlen” przy ul. Sobieskiego) 
do ub. roku znajdowało się prowizorycz-
ne boisko. Przed laty miasto utworzyło 
w  tym miejscu place do gry w  piłkę 
nożną i koszykówkę, ale ponieważ o ten 
teren nie dbano, boiska zarosły trawą 
i krzewami, i z czasem stały się miejscem 
wywozu gruzu, ziemi oraz innych odpa-
dów. Chętnie zbierali  się tu również 
amatorzy napojów wyskokowych. Po 
listach od okolicznych mieszkańców, 
które opublikowaliśmy w lipcu i sierpniu 

ub. roku (str. 25 i 29), burmistrz Małgo-
rzata Machalska obiecała uprzątnięcie 
miejskiej działki oraz przywrócenie bra-
mek, które wcześniej tam stały. Niedaw-
no trawa i krzaki zostały usunięte, a zie-
mię splantowano, odsłaniając regularny, 
duży plac. Nie są to jednak, wbrew po-
zorom, przygotowania pod żadną po-
kaźną inwestycję, ale spełnienie obietnic 
włodarz miasta. Uprzątnięty czworokąt-
ny teren z odgarniętą przy krawędziach 
ziemią i  z  szerokim dostępem od ul. 
Ogrodowej, to grunt do ponownego 

Gruntowne porządki

n
Obszar przy ul. Ogrodowej (gruntowej) wpadającej w ul. Fabryczną – sfotografowany z lotu ptaka. W głębi – stacja „Orlen” i ul. 
Sobieskiego. Po interwencjach mieszkańców, teren ten  został uporządkowany przez miasto, by do czasu powstania planowanej 
Trasy Południowej (czytaj str. 14) mogło tu ponownie funkcjonować boisko do gry w piłkę   fot. Rafał Wojtyniak

Qn Od wczoraj (26 marca) przeniesiono 
z al. Jana Pawła II w centrum Lubonia 
na ul. Chemików przy Zakładach Che-
micznych „Luvena”, ośrodek rehabili-
tacyjny. Dziś doświadczyłam, jak trud-
no się tam dostać i wrócić! Jedyna ko-
munikacja miejska to linia 690, która 
bardzo rzadko kursuje w  to miejsce. 
Innych alternatywnych rozwiązań w po-
bliżu nie ma. Przecież większość osób 
korzystających z tej przychodni reha-
bilitacyjnej to ludzie starsi, nierzadko 
o kulach, z problemami w poruszaniu 
się. Jak tę sprawę można rozwiązać? Czy 
miasto pomyślało o tym?   (pacjentka)

Odp.: Ośrodek Rehabilitacyjno-Specja-
listyczny „Pięć+”, który działał w Lubo-
niu przy ul. Wschodniej i  został prze-
niesiony do budynku przy ul. Chemi-
ków  3, jest podmiotem prywatnym. 
W  związku z  powyższym, właściciel 
ośrodka nie miał obowiązku informo-
wania Miasta o jego przeniesieniu. Na-
tomiast jeśli chodzi o dojazd komunika-
cją publiczną do przychodni na ul. Che-
mików przekazuję, że z uwagi na brak 
informacji o planowaniu przeniesienia 

placówki, nie było możli-
wości doprowadzenia 
kolejnych połączeń auto-
busowych do Parku Prze-
mysłowego.
W budżecie Miasta na rok 2018 została 
zabezpieczona kwota około 3 800 000 zł 
na realizację zadania własnego w zakre-
sie lokalnego transportu zbiorowego. Na 
skutek zwiększenia liczby połączeń na 
linii 603 oraz wydłużeniu tras linii 614 
oraz 690, kwota dotacji w stosunku do 
2017 roku wzrosła o około 500 000 zł. 
Każde dodatkowo uruchomione połą-
czenie czy wydłużenie trasy wiąże się ze 
zwiększeniem kosztów przeznaczanych 
z budżetu Miasta na transport publiczny. 
Przy tak dużym wzroście �nansowania 
połączeń autobusowych w 2018 r. nie ma 
możliwości kolejnego zwiększenia pracy 
przewozowej. 
Możliwość doprowadzenia dodatkowych 
połączeń do Parku Przemysłowego zo-
stanie rozważona podczas planowania 
budżetu na rok 2019. 

oprac. Małgorzata Antkowiak WOZiK 
i Mateusz Olejniczak WSK

Mieszkańcy pytają

Dojazd na rehabilitację
24 marca, podczas spaceru nad Wartą 
niedaleko �rmy „Luvena” uderzył mnie 
nieprzyjemny zapach, a z komina tego 
zakładu wydobywał się biały obłok. Nie 
przypominał pary, a raczej zapach fos-
forów z dawnych lat (przed moderniza-
cją i montażem �ltrów). Czy w weeken-
dy �ltry nie działają?
Ciekawi mnie, czy inni mieszkańcy na-
szego miasta mieli w ten słoneczny dzień 
podobne odczucie. A co na to Zakłady?
Z poważaniem

Czytelnik
(dane do wiadomości redakcji)

Odpowiedź
Najpierw kilka słów wprowadzenia. 
Składnikiem nawozu fosforowego jest 
naturalny surowiec – fosforyt. Substan-
cja, która w rolnictwie jest uznawana za 
wyjątkowo cenną dla rozwoju roślin 
(wpływa m.in. na rozwój systemu korze-
niowego i włośniczkowego zaopatrują-
cego roślinę w wodę). Fosforyt niestety 
ma jedną wadę; w produkcji nawozu to 
właśnie on odpowiada za charaktery-
styczną woń. Na odczuwalność i inten-
sywność zapachu składa się wiele czyn-
ników, również niezależnych od techno-
logii produkcji, np. niejednorodność 
surowców kopalnych. Innymi słowy, 
poszczególne partie surowca będą emi-
tować zapach o różnej skali. Zauważyli-
śmy, że kupując surowiec nawet z tego 
samego rejonu, natra�amy na różnice 
w zawartościach związków organicznych. 
Ilość wspomnianych związków organicz-
nych zależy od tego, z  jakiej warstwy 
pochodzi minerał, w jakim okresie po-

wstawał. Dlaczego pisze-
my o  związkach orga-
nicznych? Bo w omawia-
nej kwestii mają kluczo-
we znaczenie – przekła-
dają się bezpośrednio na ilość związków 
odorowych.
Ponieważ dbamy o komfort mieszkań-
ców, to od lat unikamy prowadzenia 
produkcji superfosfatu w weekendy. 24 
marca 2018 r. ze względu na terminowe 
zamówienie, wyjątkowo, kończyliśmy 
produkcję rozpoczętą w piątek. Wszyst-
kie parametry procesu technologicznego 
rejestrujemy w  sposób ciągły. Dzięki 
temu reagujemy błyskawicznie nawet na 
najmniejsze usterki. Dokładnie spraw-
dziliśmy, jak działał tego dnia system 
oczyszczania gazów wydobywających się 
z komina – nie stwierdziliśmy żadnych 
nieprawidłowości. Uspakajamy mieszań-
ców i informujemy, że Luvena zachowu-
je wysokie standardy układu oczyszcza-
nia. Ostatnio przeprowadzone badania 
potwierdziły skuteczność dezodoryzacji 
na poziomie 93%.
Podsumowując, system oczyszczania 
gazów działał i  działa prawidłowo. 24 
marca br. kończyliśmy produkcję roz-
poczętą poprzedniego dnia. Nie było 
żadnej awarii. Powstały zapach mógł być 
spowodowany produkcją nawozu z su-
rowca o większej zawartości związków 
odorowych. Produkcja superfosfatu nie 
jest planowana w weekendy i  inne dni 
wolne.

Aleksandra Lepke
Luvena, Dział Personalny

List do redakcji

Dziwny zapach nad miastem

wykorzystania na boisko. Mają nań po-
wrócić również odnowione bramki. Plac 
leży w pasie planowanej Trasy Południo-
wej, która w Luboniu ma przebiegać od 
rzeki Warty, przez Komorniki do ul. 
Głogowskiej, dlatego Burmistrz wyklu-
cza inwestycje na tym terenie.  HS
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Czy ludzi jeżdżących 
takimi samochoda-
mi, jak pokazany na 
zdjęciu, nie obowią-
zują żadne przepisy? 
Na parkingu Pajo 
Centrum jest dużo miejsc parkingo-
wych. Nawet w chwili, gdy to porsche 
stało na kopercie, były wolne miejsca 
tuż obok, już nie na zakazie. Po pro-
stu brak słów. Ludzie myślą, że skoro 
mają pieniądze, to wszystko im wol-
no? 

?

List do redakcji

Parkowanie na kopercie

Zdjęcie wykonane przez szybę 
samochodu nadesłane do redakcji

n

Ach ta wiosna… Za oknem piękne 
słońce, więc nie tylko Spacerek wyru-
sza teraz w długie trasy przemierzając 
nasze urokliwe miasto. Jako, że aura 
jak najbardziej sprzyja, Spacerek wy-
brał się o wiele dalej, by zwrócić uwa-
gę na zalety mieszkania w  Luboniu. 
I tak pierwszą rzeczą, jaka rzuciła się 
w oczy, były uprzątnięte gałęzie wzdłuż 
torów przy ul. Dworcowej. Zrobiło się 
o  wiele czyściej i  milej. Duży ukłon 
w  stronę osób, które tymi tematami 
zarządzają. Zmęczony ruchem ulicz-
nym Spacerek  dotarł aż do pomnika 
Siewcy, skąd udał się w dół, nad War-
tę, by zaczerpnąć świeżego powietrza 
i... zostać pogryzionym przez komary. 
Nasze władze zadbały o to, by miejsce 
to było ładne i wygodne. W pierwsze 
ciepłe i  słoneczne dni aż przyjemnie 
Spacerkowi usiąść na ławkach, które 

tam są i wyciszyć się patrząc na wodę. 
Jednak niestety spokój Spacerka został 
zakłócony przez grupkę młodocianych 
mieszkańców, którzy postanowili zro-
bić tam małą imprezę. Może warto 
byłoby pomyśleć o monitoringu w tym 
miejscu, aby Spacerek i inni mieszkań-
cy mogli czuć  się tam niezagrożeni? 
Spacerek oddalił  się bezpiecznie do-
cierając aż do pustej jeszcze i smutnej 
plaży miejskiej. Aż dech zaparło mu 
w piersiach na myśl, że już niebawem 
nastąpi otwarcie tego wspaniałego 
miejsca. Spacerek bardzo je lubi i jest 
ogromnie wdzięczny władzom miasta 
za tę inwestycję. Zaczerpnąwszy świe-
żego powietrza, po dość długiej wę-
drówce Spacerek wrócił do domu, by 
już niedługo wyruszyć w kolejny rejon 
naszego urokliwego miasta.

Spacerek (JaO)

Spacerek po Luboniu

Radca prawny Kamila Kowalewska prowadząca kancelarię w Luboniu za-
prasza w czwartek, 26 kwietnia, w godz. 18-19, do siedziby redakcji „Wieści 
Lubońskich” przy ul. Wschodniej 23A/62 na bezpłatne konsultacje w spra-
wach dotyczących kredytów frankowych, a także w sprawach rodzinnych 
i cywilnych. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt pod 
nr. tel. 735 336 147. Decyduje kolejność zgłoszeń. Następny termin konsul-
tacji zostanie podany w majowym wydaniu „WL”.

Kamila Kowalewska
radca prawny

Bezpłatne porady prawne

ci. Ta grupa zanieczyszczeń 
emitowana jest głównie przez 
domy, kotłownie i samochody. 
Efekty smogu są najbardziej 
odczuwalne w  miejscach 

o dużym zagęszczeniu domów jednoro-
dzinnych, szczególnie tych, które wyko-
rzystują stare typy ogrzewania.

Dla poprawy sytuacji Urząd Miasta zde-
cydował się na do�nasowanie wymiany 
pieców węglowych na bardziej ekolo-
giczne źródła ciepła. W budżecie na 2018 
rok zarezerwowano na ten cel środki 
w kwocie 200 000 zł. Dotacja może sta-
nowić 70% poniesionych kosztów zaku-
pu nowego pieca, jednak nie więcej niż 
5 000 zł (czytaj też na str. 3). 
Obecnie dostępne jest również do�nanso-
wanie z Polskiego Górnictwa Na�owego 
i  Gazownictwa SA, w  ramach którego 
można pozyskać od 1  000 do 3  000  zł 
wsparcia przy wymianie starego pieca na 
gazowy. Więcej szczegółów znaleźć można 
na stronie gnig.pl/do�nansowanie.
Niestety, nie wiadomo, jaka ilość nieeko-
logicznych pieców znajduje  się jeszcze 

w lubońskich gospodarstwach. Nie prze-
prowadzono właściwego rozpoznania 
i  stąd też nie jest możliwe określenie 
wielkość środków �nansowych potrzeb-
nych do całkowitego pozbycia się starych 
urządzeń grzewczych oraz czasu, w któ-
rym może to nastąpić. Istnieje koniecz-
ność przeprowadzenia takich badań, by 

dalsze prace nie przypominały błądzenia 
we mgle – smogowej mgle.

Wyłapywać winnych
Wraz z  decyzją o  wsparciu wymiany 
pieców wprowadzono również monito-
ring stanu powietrza. W  październiku 
2017 r. zainstalowano stacje pomiarowe 
– na budynku Urzędu Miasta oraz Szko-
ły Podstawowej nr 3. Urządzenia infor-
mują o temperaturze powietrza, wilgot-
ności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów 
zawieszonych PM 2.5 i PM10. Pomiary 
można śledzić na bieżąco za pomocą 
aplikacji „Syngeos”, pod adresem: face-
book.com/LubonskiAlarmSmogowy/ 
lub syngeos.pl. Istnieje nadzieja, że 
wkrótce zostaną zainstalowane nowe 

Rzeczywiście się trujemy!

cd.  
ze str. 
4

czujniki na pozostałych szkołach w na-
szym mieście. Środki na rozwój systemu 
monitoringu będą pochodzić z budżetu 
miasta lub z dotacji starostwa. Zgroma-
dzone już wyniki wskazują, że w sezonie 
grzewczym dochodzi do wielokrotnego 
przekroczenia norm zanieczyszczenia. 
Dla pyłu PM10 wyniosło ono ponad 
400% dopuszczalnego poziomu. Rzeczy-
wiście się trujemy!
W czasie debaty wskazano również na 
jeszcze jedną przyczynę smogu w Lubo-
niu, walka z którą wiąże się z kontrolą 
i egzekucją prawa dotyczącego ochrony 
środowiska. Jest nim spalanie niskiej 
jakości opału. Palony jest węgiel brunat-
ny, muły, �otokoncentraty węglowe oraz 
ich mieszanki. Do pieca wrzuca się wę-
giel kamienny o niskiej wartości opało-
wej i  zawierający dużą ilość popiołów. 
Ogrzewa się domy również śmieciami, 
takimi jak plastikowe butelki, folie i sta-
re meble.
Tak, jak poprawa jakości opału jest kwe-
stią ustalenia ogólnopolskich norm 
w tym zakresie, z czym rząd zwleka, to 
sprawa wyłapywania tych gospodarstw, 
które spalają odpady, całkowicie leży 
w gestii Straży Miejskiej i lokalnej wła-
dzy. Do niedawana kontrole były nie-
skuteczne. Trudno było udowodnić fakt 
niewłaściwego pozbycia się śmieci. Sy-
tuacja zmieniła  się od połowy lutego 
2018, gdy Urząd Miasta zdecydował się 
na podpisanie umowy z certy�kowanym 
laboratorium badawczo-pomiarowym. 
Straż Miejska zyskała narzędzie do wła-
ściwej egzekucji prawa. Zgodnie z infor-
macją przedstawioną przez Pawła Dyb-

czyńskiego, komendanta Straży Miejskiej 
w Luboniu, w ostatnim okresie grzew-
czym przeprowadzono 205 kontroli, po 
których wystawiono 8 mandatów i kilka 
upomnień. Choć jest to bardzo niska 
liczba, istnieje nadzieja, że w kolejnym 
sezonie wizja zdecydowanie częstszych 
kontroli, 500-złotowego mandatu oraz 
możliwość wykonania akredytowanego 
badania, za które truciciel będzie musiał 
dodatkowo zapłacić 500  zł, skutecznie 
zniechęci właściciela posesji do wrzuca-
nia odpadów do pieca.

Edukować
Rozmówcy nie zapomnieli wspomnieć 
również o  edukacji, która skupia  się 
przede wszystkim na szkołach. Organi-
zowane są w nich konkursy, w których 
podkreśla się szkodliwość spalania od-
padów w  domowych piecach. Jednym 
z nich był „Nie pal śmieci – Szkodzisz 
dzieciom”. Zrodziła  się jednak wątpli-
wość co do efektywności prowadzonych 
działań. Wspomniano o  konieczności 
rozszerzenia jej na osoby dorosłe 
i uwzględnieniu w procesie uświadamia-
nia nie tylko faktu szkodliwości, ale 
także stosowania innych ekologicznych 
źródeł opału, poza gazem i  ekogrosz-
kiem.

Problem smogu jest złożony. I  tak jak 
powietrze, którym oddychamy, prze-
mieszcza się, tak pozbycie się zanieczysz-
czeń nie ogranicza się jedynie do lokal-
nych działań. Konieczna jest ogólnopol-
ska współpraca.

Mariusz Marszałkiewicz

n
Luboń zaangażował się w program antysmogowy   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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Inwestycja stulecia
W Spółdzielni Mieszkaniowej trwa kła-
dzenie nowej kanalizacji sanitarnej dla  
części osiedla od ul. Żabikowskiej do cieku 
Żabinka. Obecna instalacja pozostanie 
w ziemi, nowa jest montowana niezależnie. 
Prace prowadzi i �nansuje Aquanet SA, 

który jest właścicielem sieci. Wykonawcą 
prac jest poznańska �rma WUPRINŻ SA. 
Dwie ekipy poznańskiej spółki przy użyciu 
ciężkiego sprzętu i  ogromnych boksów 
szalunkowych działają pomiędzy blokami 
w sąsiedztwie ul. Osiedlowej oraz od stro-
ny ul. Źródlanej. Inwestycja ma potrwać 
do sierpnia br. Władze spółdzielni mają 
nadzieję na odbudowę zniszczeń powsta-

łych przy okazji robót, m.in. trawników 
i chodników.

Cieplik
Kontynuowane jest podłączanie kolej-
nych budynków do osiedlowego cie-
plika, by wyeliminować niebezpieczne 

junkersy gazowe. Obecnie trwają pra-
ce wewnątrz bloku z adresem: ul. Ża-
bikowska 50. Do węzła, który go ob-
sługuje, niebawem zostaną podpięte 
również mieszkania w domu z nume-
rem 46. Ciepła woda z rur popłynie też 
wkrótce w  budynku przy Osiedlowej 
1-9, który posiada własny węzeł.

(S)

Roboty w Luboniance

n
Roboty kanalizacyjne pomiędzy blokami nr 50 i 52 przy ul. Żabikowskiej    
fot. Hanna Siatka

Przy okazji wywiadu z burmistrz Mał-
gorzatą Machalską, którego udzieliła nam 
do obecnego wydania „WL”, zapytaliśmy, 
kiedy zakończy się przebudowa odcin-
ka ul. Żabikowskiej pomiędzy Sobie-
skiego i Buczka-Targową? Miała nastą-
pić z  końcem lutego (jak zapewniał 
w wywiadzie w „WL” 12-2017, str. 18 
M. Popławski). Jest kwiecień, a miesz-

kańcy skarżą się, że nikogo na budowie 
nie widać. 
Qn Wykonawca ma nowy termin – do końca 

kwietnia, więc lada moment. Podpisano 
aneks ze względu na mrozy. Do tego, by 
wylać asfalt potrzebne są temperatury 
dodatnie, minimum +5oC – usłyszeliśmy 
od włodarz miasta.

(S)

Finał Żabikowskiej

Qn Pojemniki do segregacji odpadów 
przy ul. Mizerki stoją w  bezsensow-
nym miejscu. Przez błotnistą drogę 
przez większą część roku nie sposób 
przejść. Czy nie można ich przenieść 
w inne miejsce albo przygotować jakieś 
utwardzone dojścia do kubłów? Zresz-
tą problem z miejscem na pojemniki 
na segregowane odpady jest w całym 
niemal NCL, a teraz, po utwardzeniu 
Wschodniej i al. JP II, narósł. Pojem-
niki zlokalizowane na terenach wspól-
not są za małe do selektywnej zbiórki 
odpadów.            (C)

Odp.: Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, 
uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej, 
z  uwagi na trwające prace budowlane 
w rejonie ulicy Mizerki, nie ma możliwo-
ści usytuowania pojemników na odpady 
w innej lokalizacji, jak również nie widzi-
my możliwości wykonania utwardzenia 
przez ulicę. Jeśli natomiast chodzi o zwięk-
szenie ilości pojemników na odpady, to 
Wspólnota Mieszkaniowa znajdująca się 
przy ulicy Mizerki może w ramach swoich 
kompetencji ją zwiększyć.

oprac. Igor Szymkowiak
Dyrektor Kom-Lub Sp. z o.o.

Mieszkańcy pytają

Zła lokalizacja kubłów

Robiąc wycieczki rowerowe do Wielko-
polskiego Parku Narodowego można 
zaplanować postój w nowo zaaranżowa-
nym miejscu przy ul. Polnej/Nagietko-
wej. Dzięki inicjatywie i  wnioskowi 
mieszkańca Lasku – Roberta Korcza – 
zrealizowanych przez miasto jesienią 
2017 r., zaniedbany skwer zmienił wy-
gląd i wręcz zachęca do zatrzymania się 
podczas podróży.

Na niewielkim, trawiastym klinie usta-
wiono zadaszony stół, dwie stylowe ław-
ki i  stojak do rowerów. Pomyślano też 
o pojemniku na śmieci.
Nowym zagospodarowaniem rowerowej 
przystani zajął się Kom-Lub i zamonto-
wał urządzenia, których realizację zlecił 
podwykonawcy. Oby tym razem nie 
zabrakło zapału, by o to miejsce dbać.

(S)

Z wiosną

n
 Rowerowa przystań przy ul. Polnej w Lasku   fot. Hanna Siatka

Jeden ze słupków przy bramie cmentarza 
komunalnego przy ul. Armii Poznań 
znajduje  się w  dość niebezpiecznym 
stanie. Wykonany został zaledwie przed 
kilkunastoma laty, bo w 2005 r. z klin-
kierowej cegły, która powinna wytrzymać 
wieki. Od góry niektóre wieńczące słu-
pek cegły odpadają, a korozja związana 
z  lasowaniem  się materiału, z  którego 
został wykonany, postępuje niżej. Czy 
podobny los czeka cmentarną kaplicę 
(widoczna w  głębi), wykonaną w  tym 
samym czasie, z tego samego materiału? 
Stojące obok budynki drożdżowni, sło-

downi itd., czy starej szkoły (SP3), zbu-
dowane w podobnym stylu z czerwonej 
cegły w czasach zaboru pruskiego, mają 
już ponad 100 lat i nic takiego się z nimi 
nie dzieje, są wpisane do rejestru Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. Czy 
opisywany przykład to kolejny symbol 
jakości obiektów komunalnych Lubonia 
powstały w dobie samorządu, w wolnej 
Polsce po 1990 roku? Przypomnijmy, 
przed kilkoma laty pokazywaliśmy zla-
sowane cegły na wieżyczce szkoły przy 
ul. Kołłątaja.

PPR

Zlasowany klinkier

n
Rozpadające się pod wpływem warunków atmosferycznych cegły na słupku cmen-
tarza komunalnego, wybudowanego zaledwie przed 13. Laty, w 2005 r.    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Złodzieju, wiemy, że byłeś 
tu w dniu 21 marca. Po-
licja ma twój dokładny 
rysopis, już cię szukają – 
takie informacje można 
przeczytać na drzwiach 
wejściowych bloku przy 
ul. Źródlanej  4. Jak  się 
nieo�cjalnie dowiedzie-
liśmy od lokatorów, do 
kradzieży nie doszło. Ak-
cję nastawioną na zacho-
wanie czujności wśród 
mieszkańców wywołał 
osobnik, który manipu-
lował przy zamkach 
w drzwiach do mieszka-
nia. 

WS

Lokatorska mobilizacja

Jedno z wejść do bloku 
przy ul. Źródlanej 4, oble-
pione apelami przestrzega-
jącymi lokatorów przed 
włamywaczem   fot. Włady-
sław Szczepaniak

n

Mieszkańcy ul. Kasprzaka, gdzie niedaw-
no zakończono kompleksową inwestycję 
polegającą na położeniu kanalizacji desz-
czowej, budowie chodnika, odtworzeniu 
asfaltu na skrzyżowaniach z bocznymi 
ulicami oraz utwardzeniu odcinków 
gruntowych, zastanawiają się nad sensem 
fragmentarycznie usypanego pobocza 
po stronie, gdzie być może kiedyś rów-
nież powstanie chodnik. Po wykoryto-
waniu pasa jezdni, który wysypano kru-

szywem, pomijając wjazdy na posesje, 
pozostawiono tam „wyspy” ziemi. Choć 
niektórzy się dziwią, ze względu na gra-
witację, działanie to należy uznać za 
pożądane. Woda opadowa, zamiast gro-
madzić się przy posesjach, będzie mogła 
swobodnie spływać na niżej położoną 
jezdnię, gdzie w przeciwieństwie do pie-
szych, dla samochodów nie będzie uciąż-
liwa.

(S)

Przemyślane działanie

n
Na ul. Kasprzaka, w miejscu przyszłego chodnika, po zakończeniu inwestycji pozo-
stawiono wyżej położone pobocze, zabezpieczając je przed gromadzeniem się 
wody   fot. Hanna Siatka

Po świętach wielkanocnych, na 
zlecenie spółki NCS (inwestor), 
na placu budowy bloku przy ul. 
Wschodniej 19 w Nowym Cen-
trum Lubonia rozpoczęto de-
montaż grodzi szalunkowych 
zabezpieczających ściany wyko-
pu z niedokończoną inwestycją. 
Budząc duże zainteresowanie 
przechodniów, sprowadzony na 
teren budowy ogromny dźwig 
„Herkules” wyciągał z ziemi od 
strony ul. Wschodniej wbite 
wcześniej kafarami, ciężkie kil-
kunastometrowe, metalowe kon-
strukcje. W dalszym etapie ma-
szyna operowała z  chodnika, 
zajmując pas drogowy. Niestety, 
dwóch elementów nie udało się 
wydobyć z  gruntu. Prawdopo-
dobnie zostały wcześniej zespa-
wane lub zabezpieczone w inny 
sposób. Położony przy okazji 
budowy ul.  Wschodniej 
w 2016 r. chodnik z kostki, któ-
rego krawężnik od strony inwe-
stycji deweloperskiej już wcze-
śniej systematycznie obsuwał się, 
po ostatnich robotach nadaje się 
do przełożenia.
Wewnątrz i na zaledwie rozpo-
czętym budynku prac nie widać. 
Zakres i rodzaj wykonywanych 

Odwrót z placu budowy?

n
Wyciąganie ciężkich, kilkunastometrowych grodzi szalunkowych z wykopu inwe-
stycji przy ul. Wschodniej 19 w NCL   fot. Hanna Siatka

ostatnio robót wskazują raczej na wyco-
fywanie się inwestora z placu budowy.

(S)

Urząd informuje
W związku z zainteresowaniem redak-
cji dotyczącym pojawienia się dźwigu 
przy ul. Wschodniej informujemy, że 
inwestor zgłosił się przed rozpoczęciem 
prac do Urzędu Miasta Luboń z wnio-
skiem o  zajęcie pasa drogowego. 
W  związku z  tym, została naliczona 

opłata, zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Luboń. Decyzja jest wydawana co-
dziennie, po popołudniowej wizji lo-
kalnej i ocenie, czy nie nastąpiły znisz-
czenia. Codziennie także prowadzona 
jest dokumentacja fotograficzna. 
W przypadku powstania jakichkolwiek 
uszkodzeń, wykonawca zobowiązany 
jest do ich naprawienia. Ponadto, wy-
konawca wpłacił kaucję na poczet 
ewentualnych uszkodzeń.

Urząd Miasta Luboń 

n
Obsunięty na szerokość kilkudziesięciu centy-
metrów krawężnik nowego chodnika ul. 
Wschodniej na wysokości placu budowy bloku 
przy ul. Wschodniej 19   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Ważne terminy
Do 15 maja należy wpłacić 2. ratę po-
datku od nieruchomości. 15 kwietnia 
zakończył się okres spalania suszu ogro-
dowego (wg „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie m. Lu-
boń”.

Najlepsze w Polsce!
Lubońska Akademia Tańca „Bezuma” 
zdobyła 4 tytuły mistrzowskie podczas 
Mistrzostw Polski WADF (World Artistic 
Dance Federation) 2018 w kategoriach 
zespołowych: I miejsce oraz tytuł Mistrza 
Polski Contemporary Ballet Large Team 
12-15 lat – Energy Junior; I miejsce oraz 
tytuł Mistrza Polski Contemporary Bal-
let Showcase Team do lat 11 – Energy 
Kids; I miejsce oraz tytuł Mistrza Polski 
Jazz Dance Large Team do lat 11– Ener-
gy Kids. Również indywidualnie zawod-
niczki Bezumy odniosły spektakularne 
sukcesy podczas tej ogólnopolskiej im-
prezy, która odbyła  się 22-24 marca 
w  Białych Błotach. Dziewczęta rozpo-
częły 3-miesięczne przygotowania do 
Mistrzostw Europy WADF 2018.

Żniwo grypy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w  Poznaniu informuje, że od 1 
stycznia do 15 marca br. zarejestrowano 
zachorowania i podejrzenia zachorowań 
na grypę u  38  930 osób. Do szpitali 
skierowano 365. Z powodu grypy zmar-
ły 3 osoby w wieku 75-86 lat.

Komunikacyjne utrudnienie
Kierowcy korzystający ze skrzyżowania 
ul. Kościuszki z Poniatowskiego i Unijną 
skarżą  się na niepotrzebnie długi czas 
oczekiwania na przejazd, regulowany 
sygnalizacją świetlną. Dotyczy to szcze-
gólnie skręcających z ul. Unijnej na wia-

dukt nad autostradą A2 w  kierunku 
Poznania oraz poruszających się w prze-
ciwnym kierunku. Zdaniem uczestników, 
ruch powinien być dla tych kierowców 
równoczesny, a  nie jest, co znacznie 
wydłuża pokonanie krzyżówki.

Dyskryminacja
Organizacja ruchu na przejściu dla 
pieszych przez ul. Żabikowską na wy-
sokości ul. Osiedlowej jest skandalicz-
na. Pokonanie zebry w czasie wyzna-
czonym zmianą świateł przez osobę 
w sile wieku jest trudne, a co dopiero, 
gdy przez ruchliwą jezdnię przechodzą 
starsi czy niepełnosprawni. Piesi cze-
kają na możliwość przejścia przy kra-
wędziach ruchliwej jezdni niepropor-
cjonalnie długo, mając do dyspozycji 
niecałą minutę na przedostanie się na 
drugą stronę. Wiekowym i niepełno-
sprawnym przechodniom czas wyzna-
czony przez sygnalizator wystarcza na 
pokonanie zaledwie połowy szerokości 
drogi. Ta sytuacja sprawia, że wiele 
osób decyduje się przechodzić na dłu-
go świecącym się czerwonym. Kiedyś 
dojdzie w tym miejscu do tragedii. Być 
może dopiero wtedy organizacja ruchu 
zostanie zmieniona, o  co, również 
w  „Wieściach”, od dawna monitują 
przechodnie.

Za Czerwiec ’56
Na wsparcie dla uczestników Poznań-
skiego Czerwca ’56 przeznaczono z bu-
dżetu wojewody wielkopolskiego 
500 tys. zł. Nabór wniosków trwa od 3 
do 30 kwietnia. Formularz można po-
brać ze strony WWW Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego (http://poznan.
uw.gov.pl) oraz w Punkcie Obsługi Klien-
ta urzędu przy al. Niepodległości 16/18 
w Poznaniu. W przypadku dokumentów 

Krótko

n
Kamienica po wybuchu gazu na sąsiednim Dębcu została rozebrana. Są środki na 
pomoc dla mieszkańców

przesłanych pocztą decyduje data stem-
pla pocztowego. Z pomocy mogą korzy-
stać czynni uczestnicy Czerwca ’56 znaj-
dujący  się obecnie w  trudnej sytuacji 
materialnej, którzy w wyniku wydarzeń 
sprzed 62 lat doznali uszczerbku na 
zdrowiu, represji ze strony funkcjona-
riuszy aparatu bezpieczeństwa, spotka-
li się z represjami w miejscu pracy, bądź 
mieli szczególne zasługi w  niesieniu 
pomocy o�arom poznańskiego buntu. 
Taką samą pomocą są objęci także mał-
żonkowie nieżyjących uczestników po-
wstania. Wnioski rozpatrzy komisja 
złożona z  pracowników WUW oraz 
przedstawiciele organizacji zrzeszających 
uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 
roku.

Pomoc dla ofiar wybuchu
Premier Mateusz Morawiecki przyznał 
438 tys. zł dla poszkodowanych w wy-
niku wybuch gazu i zawalenia kamieni-
cy przy ul. 28 Czerwca 1956  r. na po-
znańskim Dębcu 4 marca. Środki będą 
przeznaczone przede wszystkim na po-

trzeby dotyczące pomocy jednorazowej 
oraz adaptację i  wyposażenie lokali 
mieszkalnych. Według wyliczeń Urzędu 
Miasta Poznania, łączna wartość nie-
zbędnej pomocy wynosi 547,5  tys.  zł, 
z  czego magistrat zadeklarował 20% 
szacowanej sumy. Kolejne 80% będzie 
pochodzić z budżetu państwa.

Tylko wybrane!
Zmieniły się zasady sprzedaży biletów 
przez kierowców autobusów. Od 
1 kwietnia br. na liniach podmiejskich 
(z wyłączeniem linii obsługiwanych 
przez MPK Poznań) można kupić tyl-
ko bilety na 10 lub 40 minut i  to za 
odliczoną kwotę. Jeśli pasażer nie ma 
drobnych, kierowca sprzeda bilet tylko 
wówczas, gdy będzie miał gotówkę 
pozwalającą na wydanie reszty, w prze-
ciwnym razie – może odmówić sprze-
daży. Wprowadzane zmiany to element 
działań na rzecz zwiększenia sprawno-
ści przejazdów i punktualności auto-
busów podmiejskich.

HS

Qn Jak sobie poradzić z proble-
mem parkowania aut klientów 
warsztatu samochodowego (po-
jazdy do naprawy) na ulicy i na 
przyległym doń terenie publicz-
nym? Wiem, że „Wieści” poruszały 
już podobny temat dotyczący ul. 
Sza�rowej. Kontaktowałam się 
z Urzędem Miasta, ale odpowie-
dziano mi, że to sprawa nie do 
załatwienia.   (tel.)

Odp.: W sprawie parkowania aut 
w związku z działalnością warsz-
tatu samochodowego, o ile pyta-
nie to dotyczy warsztatu na ul. 
Karłowicza (w którego sprawie 
kilkakrotnie kontaktowano  się 
z  Urzędem Miasta), uprzejmie 
informuję, że na ww. ulicy nie 
obowiązuje zakaz zatrzymywania 
ani postoju. Taki stan rzeczy 

uprawnia każdego kierowcę do 
pozostawienia swojego samocho-
du w pasie drogowym (oczywi-
ście stosując się do zasad okre-
ślonych w art. 46 oraz 47 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym).
W przypadku prawidłowo zapar-
kowanych pojazdów nie ma moż-
liwości prawnych ukarania kie-
rowcy czy też nałożenia limitu 
parkowanych aut przypadające-
go na jedną posesję. Na wniosek 
Miasta w omawianym warsztacie 
miała miejsce wizja lokalna prze-
prowadzona przez Straż Miejską. 
Przedsiębiorca zobowiązał się do 
ograniczenia liczby parkowanych 
na ulicy pojazdów.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Używanie 
przestrzeni publicznej

W związku ze zwiększającą się liczbą osób 
w wieku 60 plus i programami aktywizacji 
społecznej tej grupy Wyższa Szkoła Umie-
jętności Społecznych (WSUS) uruchamia 
studia dla seniorów. Ci z  Państwa, którzy 
będą kończyli studia, uzyskają dyplom stu-
diów podyplomowych bądź studium poma-
turalnego.
Studia będą odbywały się w trybie cotygodnio-
wych spotkań, które w  zależności od woli 
grupy studentów, będą przeprowadzane w dni 
powszednie lub w weekendy.
Proponujemy studia podyplomowe lub stu-
dium pomaturalne przygotowujące do prowa-
dzenia i redagowania mediów lokalnych/oby-
watelskich/para�alnych na kierunku: dzien-
nikarstwo obywatelskie.
Biorąc pod uwagę możliwości finansowe 
emerytów i rencistów warunkiem tej formy 
aktywizacji jest zagwarantowanie pokrycia 
kosztów studiów przez Senioralny Fundusz 
Stypendialny realizowany przez Fundację 

WSUS. Innymi słowy, każdy student-senior 
otrzyma stypendium na studia pokrywające 
100% kosztów edukacji.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekru-
tacja@wsus.poznan.pl lub listownie na Wydział 
Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szko-
ły Umiejętności Społecznych, 60-734 Poznań, 
ul. Głogowska 26.
Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszelkie pytania prosimy kierować do: Mag-
dalena Szkiełka, tel. 61 886 28 42, m.szkielka@
wsus.poznan.pl; Magdalena Słocińska, tel. 
61 886 28 33, m.slocinska@wsus.poznan.pl

prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz
Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych 

w Poznaniu

Od redakcji:
„Wieści Lubońskie” zapewniają możliwość 
praktycznego realizowania  się w  dziedzinie 
dziennikarstwa obywatelskiego, w Niezależnym 
Miesięczniku Mieszkańców.

Studiuj dziennikarstwo 
obywatelskie
Oferta dla seniorów
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Wizyta w przedszkolu
22 marca, na zaproszenie dyrekcji Przed-
szkola nr 5 „Weseli Sportowcy” delegacja 
klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka”: Jerzy Zieliński, Zbyszko 
Wojciechowski i  Irena Skrzypczak, 
uczestniczyła w  kolejnym spotkaniu 
wielkanocnym. Dzięki staraniom zarzą-
du klubu pozyskaliśmy darowiznę od 
dwóch wydawnictw i  mogliśmy obda-
rować dzieci ciekawymi książeczkami. 
Każda z 6 grup pod kierunkiem wycho-
wawcy przygotowała krótki występ, 
a Zbyszko Wojciechowski w prosty i zro-
zumiały dla dzieci sposób przedstawił 
ideę ratowania zdrowia przez krwiodaw-
ców. Na zakończenie złożyliśmy wszyst-
kim życzenia z okazji świąt. Serdecznie 
dziękujemy pani dyrektor i personelowi 
pedagogicznemu za zaproszenie oraz 
wydawnictwom: „Publicat” SA Grupa 
Wydawnicza w Poznaniu i Społecznemu 
Instytutowi Wydawniczemu „Znak” Sp. 
z o. o. z Krakowa za przekazane książki.

Mistrzostwa w szachach
W ośrodku wczasowym „Dozamel” 
w Kołobrzegu rozegrano w dniach 16-18 
marca XXII Indywidualne i Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Honorowych Daw-
ców Krwi w szachach, na które zjecha-
li się „krwio-szachiści” z wielu zakątków 

Polski. Głównymi organizatorami im-
prezy prowadzonej pod patronatem 
Polskiego Czerwonego Krzyża byli Wro-
cławski Park Przemysłowy oraz Klub 
Honorowych Dawców Krwi przy „Do-
zamel” Wrocław. Klub „Lubonianka” 
reprezentowała trzyosobowa drużyna 
w składzie: Jerzy Zieliński, Piotr Nowak 
i Adam Szydłowski. Pogoda była wietrz-
na, ale dopisywało słońce oraz towarzy-
stwo wspaniałych ludzi.  

 (Zbyszko Wojciechowski)

Akcja krwiodawcza
W słoneczną niedzielę, 8 kwietnia, klub 
„Lubonianka” zorganizował w SP 1ko-
lejna bardzo udaną akcję poboru krwi. 
Oddało ją 95 osób, w tym 29 kobiet, co 
przyniosło 42,75 litrów tego bezcennego 
leku. Osobom oddającym często towa-
rzyszyły całe rodziny. Wśród krwiodaw-
ców byli nie tylko mieszkańcy Lubonia. 
Szymon Łuczka z  Komornik oddawał 
krew po raz kolejny. Wyjaśnił, iż robi to 

z chęci pomocy innym. Alina i Jarosław 
uprawiają turystykę rowerową. Wybie-
rają miejscowości, w  których akurat 
można oddać krew. W tym roku dotar-
li akurat m.in. do Lubonia. W  gronie 
uczestników znalazło się dwoje krwio-
dawców dzielących  się krwią po raz 

Z HDK

n
Zbyszko Wojciechowski wśród przedszkolaków   fot. Klub HDK

n
Podczas akcji poboru krwi

pierwszy. Agnieszka Jędrzejczak z Krosna 
koło Mosiny przyznała, że zrobiła to 
zupełnie bezinteresownie i sprawiło jej 
to radość. 23-letni Paweł Malicki miesz-
ka na Winogradach. O  akcji dowie-
dział  się z  Internetu. Postanowił wes-
przeć oddających krew. Do „Lubonian-
ki” zapisały  się kolejne osoby. Jedną 
z nich była Renata Lewicka, która pierw-
sze dwa razy uczestniczyła w  akcjach 
w Pyrzycach, a teraz w Luboniu podjęła 
pracę. Do klubu zapisał się też Norbert 
Tokarz z Lubonia. Krwiodawcą jest od 
2013 r. Oddał wtedy krew, gdyż koleżan-
ka zachorowała na białaczkę. W Luboniu 
zrobił to po raz drugi. Tradycyjnie już 

krwiodawcy otrzymali od organizatora 
upominki przekazane przez sponsorów, 
którymi byli: „Ziołolek” Sp. z o. o., Kom-
pania Piwowarska „Lech” Browary Wiel-
kopolski, Urząd Miasta Luboń, Unilever 
Food Solutions, Przedsiębiorstwo Far-
maceutyczno-Chemiczne Synteza Sp. 
z o. o. W przygotowanie akcji byli zaan-
gażowani: Mariusz Chylicki, Piotr No-
wak, Maciej Kubiś, Józef Wyzujak, 
Zbyszko Wojciechowski, Jerzy Zieliński.
Zarząd Klubu „Lubonianka” składa po-
dziękowania dyrektorowi SP 1 – Grze-
gorzowi Aniole – za udostępnienie sal 
szkolnych.    (Robert Wrzesiński)

Skład
Rafał Marek – przewodniczący, Małgo-
rzata Szajek – pełnomocnik Burmistrza 
Miasta, Romualda Suchowiak – sekretarz, 
członkowie: Katarzyna Andrzejczak, Gra-
żyna Leciej, Jan Panek, Michał Szwacki

Kontakty
Qn Pełnomocnik Burmistrza – wtorki, 

godz. 13 – 15, piątki 13 – 15 – Urząd 
Miasta, tel. 663 504 894 lub e-mail: wo-
zik@lubon.pl
Qn świetlice środowiskowe z elementami 

socjoterapii – SP 1, SP 3, SP 4 – godz. 
14 – 18, SP 2 – godz. 14 – 17
Qn Poradnia Terapii Uzależnień i Współ-

uzależnienia – ul.  Kościuszki  53, 
tel. 61 813 09 33
Qn Grupa AA „Awanti” – ul. Sobieskie-

go 97 (budynek Ośrodka Kultury) – śro-
da, godz. 18
Qn Grupa AA „Do przodu” – salka 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP pl. E. Bojanowskiego 6 – piątek, 
godz. 18.30

Msza św. w intencji alkoholików 
i ich rodzin
Qn  trzecia niedziela miesiąca, godz. 15 

– Sanktuarium bł. Edmunda Bojanow-
skiego (kaplica sióstr służebniczek), pl. 
E. Bojanowskiego

LUBOŃSKIE  CENTRUM   
PROFILAKTYKI
ul. Poniatowskiego 20, II piętro

Luboński Telefon Zaufania
Qn przeciwdziałanie przemocy i pro�-

laktyka uzależnień – tel. 665 520 920 
w godz. 19 – 20

Bezpłatne porady prawne
Qn Łukasz Marcinkowski – porady praw-

ne w zakresie przeciwdziałania uzależ-
nieniom i przemocy – pierwszy i ostatni 
poniedziałek miesiąca, godz. 18 – 20; 
tel. 600 814 575

Dyżur psychoterapeuty
Qn Jacek Urbaniak – uzależnienie od 

alkoholu i przeciwdziałanie przemocy 
– wtorki 16 – 20 (kontakt przez peł-
nomocnika Burmistrza: 663 504 894)

Punkt informacyjno-konsultacyj-
ny (narkomania, uzależnienia 
behawioralne, m.in. komputer, 
smartfone, hazard)
Qn Anna Hausa-Jarmoszyńska – środa 

17 – 19 (kontakt przez pełnomocnika 
Burmistrza: 663 504 894)

Porady psychologa dzieci 
 i młodzieży
Qn Natalia Ciesielska – czwartek 17 – 19 

(kontakt przez pełnomocnika Burmi-
strza: 663 504 894)

Mediacje, fachowa pomoc w trud-
nych rozmowach
Qn Paulina Kukorowska-Adamska – pią-

tek 17 – 19

Możesz sobie pomóc
GMINNA  KOMISJA  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  
(GKRPA)

n
Od lewej Piotr Nowak i Adam Szydłowski podczas rozgrywek szachowych    
fot. Klub HDK
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dwa moduły: politechniczny i europejski. 
Wychowawcą będzie mgr Karolina Wil-
czyńska-Kąkol (nauczyciel matematyki).
Dlaczego warto być uczniem akurat tego 
liceum? Chociażby dlatego, że – jak 
obiecuje wicedyrektor A. Plumińska-
-Mieloch – szkoła będzie bazować na 
doświadczeniach Gimnazjum nr 1 z Od-
działami Dwujęzycznymi – Wielkopol-
skiej Szkoły Roku 2016. Zajęcia dla kla-

sy licealnej będą  się odbywać według 
autorskiej koncepcji szkoły w  Stre�e 
Licealisty. Szkoła stawia na rozwój sa-
modzielności uczniów i kreatywne po-
szukiwanie własnej drogi życiowej, 
w czym pomagają profesjonalne studio 
nagrań, telewizja szkolna, kawiarnia 
(prowadzona przez uczniów), wielokrot-
nie nagradzane koło teatralne oraz 
zwieńczone sukcesami przygotowania 
do debat oksfordzkich. Nauczyciele są 
przygotowani do pracy w szkole średniej, 
gdyż wielu z nich pracowało już w lice-
ach, pełnią funkcję egzaminatorów i we-
ry�katorów maturalnych, są autorami 
podręczników. Wykładowcy posługu-
ją się metodą CLIL (Content and Lan-
guage Integrated Learning, czyli ucze-
nie się słówek i gramatyki „przy okazji”). 
Wicedyrektor A. Plumińska-Mieloch 
podkreśla, że najważniejsze jest jednak 

zaangażowanie, poczucie humoru i zna-
jomość potrzeb ucznia wkraczającego 
do szkoły średniej po gimnazjum. Po-
mysłodawczynie chcą stworzyć szkołę 
średnią razem z uczniami, stąd organi-
zowanie paneli dyskusyjnych, dotyczą-
cych potrzeb młodzieży i uwzględnianie 

ich w planach działania. Ponadto, szko-
ła wspiera działania wolontariatu, Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Grupy 
Rekonstrukcyjnej „Semper Fidelis”, któ-
re działają przy szkole. Nowe liceum 
będzie przygotowywać młodzież nie 
tylko do matury, ale przede wszystkim 
do życia, a wszelkie praktyczne inicjaty-
wy mają pomóc młodemu człowiekowi 
wybrać swoją ścieżkę rozwoju.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem 
szkoły. Gimnazjaliści, Ania i Olek, za-
prosili chętnych do obejrzenia m.in. sal 
lekcyjnych, pokazu tanecznego, próbki 
talentu teatralno-kabaretowego swoich 
kolegów czy studia nagraniowego. Na-
tomiast ci, którzy mieli jeszcze jakieś 
pytania, dotyczące rekrutacji lub funk-
cjonowania liceum, mogli zadać je wi-
cedyrektor, która siedziała przy specjal-
nym stoliku.
Przypominamy, że rekrutacja do luboń-
skiego liceum rusza 14 maja, natomiast 
6 czerwca o godz. 14 odbędzie się test 
kompetencji z j. angielskiego dla przy-
szłych licealistów (pytania zamknięte 
i krótka forma użytkowa).

B.S.

Na temat liceum w Luboniu publikujemy 
na str. 40
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Na żabikowskim cmentarzu, członkowie 
lubońskiej sekcji Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych poże-
gnali swoich najstarszych kolegów. Tra-
dycyjnie podczas uroczystości pogrze-
bowych wypuszczono gołębie, które 
pofrunęły w przestworza. Przy okazji 
warto przypomnieć, że są to najstarsze 
udomowione ptaki o  bardzo 
bogatej symbolice. Uosabiają 
m.in. duszę, pokój, łagodność, 
niewinność czy żałobę. Obecny 
był też najstarszy w Polsce sztan-
dar oddziału poznańskiego 
z  1930 roku, który staraniem 
gołębiarzy został przed kilkoma 
laty odnowiony. Na wieczny od-
poczynek, koledzy hobbyści-
-sportowcy-hodowcy gołębi 
pocztowych odprowadzili:
Qn 22 marca, 88-letniego Tadeusza 

Gallasa. Jak pamiętają koledzy, 
hodowlą gołębi pocztowych zaj-

mował się od zawsze i do samego końca. 
Mieszkał w  Luboniu przy ul. 3  Maja, 
pracował w zakładach Cegielskiego.
Qn 4 kwietnia, Mieczysława Piechockie-

go mieszkańca „Lubonianki”. Miał 72 
lata, z czego 36 przepracował w Milicji 
i Policji.   (R)

Branżowe pożegnania

Gołębie puszczone podczas 
uroczystości pogrzebowej Tade-
usza Gallasa. W poczcie sztanda-
rowym od lewej :prezes luboń-
skiej sekcji – Jarosław Piasecki, 
Henryk Grycza i Ryszard Dziu-
balski   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Spotkanie, na które przybyło wielu na-
stolatków oraz rodzice, poprowadziła 
wicedyrektor i pomysłodawczyni, Anita 
Plumińska-Mieloch, Anna Kowalczyk 
(nauczyciel j. angielskiego, która opo-
wiedziała o dwujęzyczności) oraz wice-
dyrektor, Hanna Marcinkowska (przed-
stawiła siatkę godzin i przedmioty, któ-
re uczniowie mogą wybrać w rozszerze-
niu). Jakie nowości czekają na liceali-
stów? Przede wszystkim 6 godzin j. an-
gielskiego w tygodniu na dwóch przed-

miotach, dwóch anglistów prowadzą-
cych, nauka języka praktycznego i solid-
ne przygotowanie do matury dwujęzycz-
nej oraz egzaminów umożliwiających 
studia za granicą – CAMBRIDGE CER-
TICATES: FCE, CAE, IELTS oraz dla 
zainteresowanych j. niemieckim TEST-
DAF I DSD, liczne wyjazdy do krajów 
anglojęzycznych i samodzielne wyjazdy 
do Londynu. Nauka języka będzie  się 
odbywała w małych grupach. Od dru-
giego roku klasa zostanie podzielona na 

Z ostatniej chwili 

Stwórzcie z nami nową szkołę
W piątkowe popołudnie, 13 kwietnia, odbyły się pierwsze Drzwi Otwarte w nowopowstałym Dwujęzycznym 
Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Armii Poznań, które rozpoczyna swą działalność 1 września 2018 r.

n
Gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi przy ul. Armii Poznań przeista-
czać się będzie w Liceum Ogólnokształcące. Baner wywieszony pomiędzy oknami 
frontowej ściany szkoły zapraszał na Drzwi Otwarte do nowej placówki   fot. Beata 
Stempczyńska

n
Potencjałem nowego liceum dla przyszłych uczniów może być profesjonalne 
studio nagrań, które mieli okazję obejrzeć młodzież i rodzice    
fot. Beata Stempczyńska

n
Nastolatkowie i ich rodzice obejrzeli prezentację multimedialną przedstawioną 
przez dyrekcję i nauczycieli nowej szkoły    fot. Beata Stempczyńska



4/2018

29

LUDZKIE SPRAWY / HISTORIA

Qn 14 marca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódz-
kim w  Poznaniu podpisano umowy w  zakresie 
dożywiania (w 2017 r. programem objęto 91 tys. 
osób z Wielkopolski, głównie dzieci). O do�nan-
sowanie tego zadania w 2018 r. z wnioskami do 
wojewody wystąpiło 225 gmin województwa (wymagany wkład 
– minimum 40%). W bieżącym roku z budżetu województwa 
przeznaczono na ten cel 20 748 000 zł i zapowiedziano zwięk-
szenie tej sumy ze środków pochodzących z rezerwy celowej. 
Czy Luboń też był wśród wnioskujących pod koniec 2017 r. 
o te pieniądze? Jeśli tak, to ile nasze miasto otrzyma na doży-
wianie w 2018 r., i ile w sumie przeznaczy na to zadanie? Jakie 
instytucje będą dystrybuować te środki?   (@)
Odp.: Informuję, że Luboń wystąpił o środki na dożywianie 
i  9 marca 2018  r. Burmistrz Miasta podpisał umowę w  tej 
sprawie. Przewidywany koszt realizacji to 200 000 zł. Wnio-
skowaliśmy o  kwotę 120  000  zł. ponieważ 40% to udział 
własny. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 64 596 zł. 
Do końca roku jest szansa na zwiększenie dofinansowania do 
wnioskowanej kwoty, tak, jak było w roku poprzednim. Dys-
ponentem środków jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Luboniu.

oprac. Justyna Juskowiak
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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
kwiecień – okrągłe rocznice

150 lat temu
Qn 21 kwietnia 1868 r., na wspólnym po-

siedzeniu, dyrekcja Towarzystwa Poznań-
sko-Szamotulskiego przekazała Hipolitowi 
Cegielskiemu – prezesowi Centralnego 
Towarzystwa Gospodarczego – całą otrzy-
maną od hr. Augusta Cieszkowskiego ofer-
tę na rzecz planowanej Szkoły Rolniczej 
w Żabikowie, pod warunkiem jej zwrotu, 
gdyby szkoła ta nie powstała.   (11, s. 140)

145 lat temu
Qn 1 kwietnia 1873 r. kierownikiem fol-

warku żabikowskiego został Emil Karliń-
ski. Był nim do 30.4.1880 r.   (13, s. 360)
Qn Wiosną 1873  r. nastąpiła znaczna 

poprawa warunków nauczania w Szkole 
Rolniczej im. Haliny. Do dwóch nowo 
wybudowanych w  Żabikowie domów, 
zawierających po kilkanaście pokoi, prze-
niosło się ok. 30 uczniów.   (11, s. 154)

115 lat temu
Qn Wiosną 1903 r. część Łęczycy spłonęła 

w pożarze.   (13, s. 53)

110 lat temu
Qn Wiosną 1908 r. Niemcy osiedleni w Ża-

bikowie Kolonii, za pośrednictwem pastora 
Teobalda Schatza wystosowali do władz 
prośbę o 300-markowy zasiłek dla każdej 
zagrody na rozwój hodowli kur i zasadzenie 
drzew owocowych.   (13, s. 271)
Qn Wiosną 1908 r., w wyborach do dozo-

ru szkolnego mieszkańcy Wir ponownie 
wybrali poprzedni skład, łącznie z  za-
wieszonym ks. Karolem Seichterem. 
Władze niemieckie nie zatwierdziły tej 
kandydatury i odsunęły księdza raz na 
zawsze od spraw szkolnych.   (13, s. 62)

105 lat temu
Qn 18 kwietnia 1913  r. nowo powstały 

budynek II szkoły w Lasku (dziś miesz-
kania komunalne w głębi nieruchomości 
z adresem: ul. Sobieskiego 59) został prze-
kazany gminie laskowskiej.   (13, s. 96)
24 kwietnia 1913 r. o godz. 11 rozpoczę-
ła się uroczystość poświęcenia budynku 
II szkoły w Lasku przy ul. Sobieskiego.   
(13, s. 97)

85 lat temu
Qn 7 kwietnia 1933 r. ks. Jan Joachimow-

ski – proboszcz para�i żabikowskiej – 
zwołał do Domu Gminnego wsi Luboń 
zebranie, na którym powołano Komitet 
Budowy Kościoła św. Jana Bosko. Skład 
Komitetu: Edward Denizot, Zdzisław 
Rybiński, Antoni Pawlęty, Andrzej Mi-
zerka, Walenty Dolata, Jan Łazowski, 
Bielicki, Troczyński, Kubicki, Stanisław 
Skrzypczak, Luberski, Owsiany, Wojciech 
Tritt, Ciesielski, Kubisiak, Wieczorek 
i Borda.   (3, s. 87)

80 lat temu
Qn 1 kwietnia 1938 r., po tragicznej śmierci 

ks. Stanisława Streicha, para�ę lubońską 
objął ks. Ludwik Bielerzewski pełniący 
służbę wikariusza w para�i św. Marcina 
w Poznaniu.   (3, s. 145

75 lat temu
Qn 7 kwietnia 1943 r. Niemcy zastrzelili 

dwóch więźniów uciekających z pociągu 
do Rawicza, który zatrzymał się na wy-
sokości Fabryki Budyni i Proszków do 
Pieczenia „Luba” (dziś ul. Rivolliego).   
(„WL” 01-2015, s. 34)

Qn Do wiosny 1943 r. w Forcie VII w Po-
znaniu działało Więzienie Policyjne Policji 
Bezpieczeństwa i Obozu Wychowawcze-
go Pracy (niemieckie władze wojskowe 
domagały się zwrotu fortu na cele pro-
dukcji wojskowej). Jego funkcję przejął 
obóz na terenie cegielni Suwalskiego 
w  Żabikowie (niemiecki obóz karno-
-śledczy).   (11, s. 88)

70 lat temu
Qn W kwietniu 1948 r., na boisku Szkoły 

nr 2 przy ul. Żabikowskiej ustawiono po-
niemiecki barak z czasów II wojny, który 
przez ponad 50 lat służył kolejno za: salę 
gimnastyczną, bibliotekę, schronisko dla 
harcerzy i magazyn książek.   (13, s. 181)
Qn 30 kwietnia 1948  r. w  „Monitorze 

Polskim” ogłoszono orzeczenie Ministra 
Przemysłu i Handlu o upaństwowieniu 
�rmy „Dr Roman May, Chemiczne Fa-
bryki – Spółka Akcyjna”.   (6, s. 55/125)

40 lat temu
Qn 30 kwietnia 1978 r. został wyświęcony 

ks. Włodzimierz Lange pochodzący z Lu-
bonia (proboszcz para�i konkatedralnej 
pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze).   (17, 
s. 197/226)

25 lat temu
Qn 15 kwietnia 1993 r. w budynku miej-

skim przy ul. Poniatowskiego 20 odda-
no do użytku Ośrodek Zdrowia (dziś 
spółka cywilna Przychodnia Lekarza 
Rodzinnego Luboń-Żabikowo).   („WL” 
04-1994, s. 11)
Qn Na podstawie Ustawy o narodowych 

funduszach inwestycyjnych i ich prywaty-
zacji z 30 kwietnia 1993 r., przekształcono 
przedsiębiorstwo państwowe: Poznańskie 
Zakłady Chemiczne im. dr. Romana Maya 
w Luboniu w jednoosobową spółkę ak-
cyjną Skarbu Państwa.   (6, s. 125-126)

20 lat temu
Qn W kwietniu 1998 r. prywatnemu Li-

ceum Ogólnokształcącemu ul. Armii 

Poznań w  Luboniu (dziś nie istnieje) 
nadano imię ppłk. Zbigniewa Kiedacza.   
(13, s. 326)

15 lat temu
Qn 1 kwietnia 2003 r w gmachu szkoły 

przy ul. Kołłątaja  1 (wówczas Gimna-
zjum nr 2) odbyło się pierwsze Luboń-
skie Dyktando.   („WL” 03-2003, s. 25; 
„WL” 04-2003, s. 4; „Informator Miasta 
Luboń” nr 4 46-2003, s. 11-12).
Qn 1 kwietnia 2003 r. zatrudnieni przez 

szkoły księgowi przejęli obowiązki pracow-
ników likwidowanego Miejskiego Zespołu 
Obsługi Szkół.   („WL” 05-2003, s. 24)
Qn 1 kwietnia 2003 r. reaktywowano To-

warzystwo Miłośników Miasta Lubonia.   
(„WL” 01-2004, s. 18)
Qn 23 kwietnia 2003 r. na żabikowskim 

cmentarzu parafialnym rozpoczęto 
kapitalny remont kaplicy.   („WL” 05-
2003, s. 2)
Qn 23 kwietnia 2003 r. odbyła się uroczy-

stość przekazania Godła Honorowego 
Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 
15. Pułku Ułanów Poznańskich prywatne-
mu Liceum Ogólnokształcącemu w Lubo-
niu (nie istnieje).   („WL” 08-2003, s. 21)
Qn W kwietniu 2003 r. założono Stowa-

rzyszenie Ekologiczne „Luboń dla Śro-
dowiska”.   („WL” 12-2004, „Wademekum 
lubońskie”, cz. 10, s. 40)

10 lat temu
Qn 19 kwietnia 2008 r., z okazji 15. rocz-

nicy istnienia, prywatne Liceum Ogólno-
kształcące przy ul. Armii Poznań (dziś nie 
istnieje) otrzymało ostatnią, oryginalną, 
pochodzącą z czasów II wojny światowej, 
odznakę 15. Pułku Ułanów Poznańskich.   
(13, s. 328)
Qn Ze względu na coraz mniejszą liczbę 

członków Koło  1 Związku Kombatan-
tów RP i  Byłych Więźniów 
Politycznych przy Zakładach 
Chemicznych połączyło 26 
kwietnia 2008 r. się z Kołem 
Żabikowo.   (16, s. 43)

cd.  
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Mieszkańcy bloku przy ul. Wschodniej 21F w Nowym 
Centrum Lubonia daremnie czekali na odbiór wystawio-
nej w workach odzieży, zbieranej w ramach jednej z wie-
lu akcji prowadzonych w naszym mieście. Organizator 
– Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata 
Alberta „Nadzieja” ze Śremu – powiadomiło zaintereso-
wanych przy pomocy ulotek rozlepionych przed dniem 
zbiórki zapowiadanej na 23 marca, odzieży jednak nie 
odebrało. Worki z ubraniami stały przy wejściu do klat-
ki schodowej jeszcze po świętach wielkanocnych.

(S)

Przeoczone czy poniechane?

Nieodebrane 
przez organi-
zatora akcji 
worki 
z odzieżą 
przed wej-
ściem do 
bloku przy 
ul. Wschod-
niej 21F   fot. 
Hanna Siatka

n

Mieszkańcy pytają

Ile na dożywianie?
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5 lat temu
Qn 1 kwietnia 2013 r. lubonia-

nin Krzysztof Brych wystąpił 
w świątecznym wydaniu tele-
turnieju „Familiada” w Pro-

gramie II TVP.   („WL” 04-2013, s. 4)
Qn 2 kwietnia 2013  r. w  Lubońskim 

Ośrodku Sportu i  Rekreacji otwarto 
centrum sportowo-rekreacyjnego „New 
York Sport”.   („WL” 10-2015, s. 20)
Qn 4 kwietnia 2013  r. �rma „Natural 

Pharmaceuticals” przekazała Urzędowi 
Miasta w  Luboniu de�brylator AED, 
który udostępniono na potrzeby pu-
bliczne w godzinach pracy magistratu.   
(„WL” 04-2013, s. 20)
Qn 7 kwietnia 2013  r. Piotr Mańkow-

ski z Lubonia zajął 2. miejsce na XXI 
Otwartych Mistrzostwach Fryzjerstwa 
Polskiego.   („WL” 04-2013, s. 5)
Qn 7 kwietnia 2013 r. lubonianin Adam 

Chudzicki zajął wysokie, 12.  miejsce 
w  VI  Poznańskim Półmaratonie (na 
4 400 startujących).   „WL” 05-2013, s. 50)
Qn 15 kwietnia 2013  r. uruchomiono 

bezpłatną linię autobusową sprzed Cen-
trum Outlet Factory przy ul. Dębieckiej 
w Luboniu przez najważniejsze punkty 
w Poznaniu.   („WL” 04-2013, s. 26)
Qn 25 kwietnia 2013 r., na wniosek za-

stępcy burmistrza Mariana Walnego, 
urzędującego za przebywającego na 
zwolnieniu lekarskim burmistrza Da-
riusza Szmyta, Rada Miasta Luboń pod-
jęła uchwałę o odwołaniu ze stanowiska 

Skarbnika Miasta – Teresy Sochy.   („WL” 
05-2013, s. 12)
Qn Od końca kwietnia 2013 r., w ramach 

likwidacji barier architektonicznych, 
Kom-Lub obniżał krawężniki chodni-
ków w mieście.   („WL” 06-2013, s. 19)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa XX 
wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna Balińska, 
Wrocław 2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzieje 
osadnictwa i  dziewięciu para�i” Stanisław 
Malepszak, Luboń 2002 i  2005; 4 – „Wyko-
paliska archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 1998; 5 
– „50 lat Lubońskiego Klubu Sportowego 1943 
– 1993”, Stanisław Malepszak, Luboń 1993; 6 
– „Zakłady Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i współczesność”, Andrzej Zarzycki, 
Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miejska – „Ka-
lendarium Lubonia” (www.biblub.com); 10 – 
uchwały Rady Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. 
Dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 –„200 
lat oświaty w Luboniu” Stanisław Malepszak 
i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu (1974-1990); 16 
– „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historyczny Lu-
bonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 2012; 
25 – „Bambrzy”, Maria Paradowska, Poznań 
1998]; 30 – BZCz (Biblioteka Zawartości 
Czasopism); „Wieści Lubońskie” 1994, 2003, 
2004, 2013-2017

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

oprac. HS

HISTORIA

„Wolność liczy się w każdym wieku” – to 
hasło promocyjne towarzyszące przygo-
towaniom do centralnych obchodów 
100. rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego, które odbędą się 27 grudnia 
br. w Poznaniu i dzień później w War-
szawie. Organizatorzy chcą, aby hono-
rowym patronem tych obchodów były 
Rodziny Powstańcze, obecne w Wielko-
polsce.
Główne uroczystości tradycyjnie będą 
miały miejsce przy pomniku Powstań-
ców Wielkopolskich, skąd uczestnicy 
przejdą do poznańskiej Fary na mszę 
świętą w  intencji powstańców. Nie za-
braknie obozu powstańczego na placu 
Wolności, gdzie na telebimie mieszkań-
cy będą mogli zobaczyć transmisję z uro-
czystości o�cjalnych oraz z wieczornego 
koncertu „Wiara, Nadzieja, Wolność”, 
będącego artystycznym hołdem dla po-
wstańców, zrealizowanym na najwyż-
szym telewizyjnym poziomie. Wydarze-
nie to, transmitowany na żywo z poznań-
skiego Inea Stadionu, zobaczą również 
widzowie głównego kanału TVN. Pod-
czas koncertu zostaną wykorzystane 
dostępne materiały archiwalne oraz te, 
które uda się pozyskać dzięki kwerendzie 
w  muzach zagranicznych i  kontaktom 
z Rodzinami Powstańczymi. Prezento-
wany materiał muzyczny będzie w dużej 
mierze współczesny, jednak pojawią się 
również pieśni historyczne i specjalnie 
skomponowane utwory. Do udziału 
w koncercie zostało zaproszonych wielu 
artystów. Zainteresowanie występem 
wyrazili m.in.: Maryla Rodowicz, Kayah, 
Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Anna 

Wyszkoni, Bra-
cia ,  Michał 
Szpak, Beata 
i  Bajm, Kamil 
Bednarek i Per-
fekt. Wokali-
stom mają to-
warzyszyć po-
łączone siły 
Orkiestr Wiel-
kopolskich. 
Scenogra�ę do 
koncertu za-
projektuje Mi-
chał Białousz.
W najbliższych miesiącach możemy li-
czyć na szereg wydarzeń przygotowują-
cych nas do grudniowych uroczystości. 
Będzie to m.in. wrześniowy Piknik Po-
wstańczy oraz premiera opery „Manru” 
Ignacego Jana Paderewskiego w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu.
Towarzystwo Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego 1918-1919 zorganizuje dzia-
łania upamiętniające bohaterskich po-
wstańców wielkopolskich, w tym m.in. 
cykliczne spotkania Rodzin Powstań-
czych oraz dotyczące pielęgnacji mogił 
powstańczych.
Informacje na temat inicjatyw powstań-
czych Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego oraz pozostałych działań 
w  regionie posiada Biuro Obchodów 
100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego.
Więcej informacji – na stronie: 27grud-
nia.pl

Anna Parzyńska-Paschke
Urząd Marszałkowski

Jak będziemy świętować

Kalendarium lubońskie
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Od dość dawna nie 
przedstawialiśmy 
Państwu w tym cyklu 
zdjęcia wykonanego 
przed laty, z  prośbą 
o   p om o c  w   j e g o 
możliwie precyzyj-
nym opisaniu. Publi-
kowana fotograf ia, 
z  tego co nam wia-
domo, przedstawia 
gr up ę  rob otników 
Zakładów Chemicz-
nych na jakiejś skar-
pie (pryzmie). Ubra-
ni są w różnorodne, 
prawdopodobnie 
prywatne uniformy 
robocze,  niektórzy 
dodatkowo w  fartu-
chach. Wszyscy mają 
czapki o  podobnym 
kroju. Oprócz jedne-
go stojącego w środ-
ku mężczyzny w lep-
szym ubraniu, bry-
czesach i oficerkach, 
pozosta l i  mają  na 
nogach drewniaki. 
Jedyną rozpoznaną 
osobą ze zdjęcia jest 
stojący z lewej Bole-
sław Andrzejewski, którego rodzina 
udostępniła nam zdjęcie. Najpraw-
dopodobniej  zostało wykonane 

krótko przed wojną, o czym mogą 
świadczyć modne wówczas wąsiki 
noszone przez niektórych.

RK &PPR

n
Jeśli potra�cie Państwo rozpoznać osoby ze zdjęcia lub wiecie do jakich zadań była przeznaczona ta 14-osobowa grupa robotników, prosimy 
o kontakt z redakcją, np. pod nr telefonu 61 8 104 335 lub kom. 609 616 277

Zdjęcia z lamusa
Robotnicza brać
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Idziemy do kina
W marcu opowiadaliśmy o  fenomenie 
Polskiej Szkoły Plakatu. Skąd się wzięła? 
W jakich warunkach powstała? Czym 
różniła się twórczość polskich artystów 
od plakatów powstających w  innych 
krajach i kręgach kulturowych? Spotka-
nie było próbą odpowiedzi na te pytania 
i  zrozumienia jednego z  najbardziej 
spektakularnych okresów w  polskiej 
sztuce. Słuchacze mieli okazję porównać 
polskie i zagraniczne plakaty promujące 
te same �lmy i dostrzec różnice między 
nimi. Pokazaliśmy także przykłady pla-
katu teatralnego, operowego i propagan-
dowego. Sprawdziliśmy również, jak 
ma się obecna kondycja polskiego pla-
katu. Prezentację w  formie wykładu 
poprowadził dr Dariusz Głowacki.

Warsztaty plastyczne
17 marca, w  ra-
mach współpracy 
z  Towarzystwem 
Przyjaciół Dębów 
Rogalińskich, słu-
chacze Sekcji Tury-
styki Pieszej i Kra-
joznawczej udali się 
do Rogalinka na warsz-
taty plastyczne. Ran-
kiem wyruszyliśmy 
autokarem z placu Ed-
munda Bojanowskiego 
i  przez Łęczycę oraz 
Puszczykowo dotarli-
śmy do Rogalinka, 
gdzie oczekiwała na nas 
prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Dębów Ro-
galińskich, artysta pla-
styk Lucyna Smok, pro-
wadząca Pracownię 
Artystyczną. Pani Lu-
cyna zapoznała nas 
z  historią Rogalinka, 
który w  zeszłym roku 
obchodził 770. rocznicę 
powstania. Przy kawie, 
herbacie i  ciastkach 
zdobiliśmy różnymi 
technikami specjalnie 
przygotowane wy-
dmuszki jajek kaczych 
i  gęsich. Malowaliśmy 
je w różne wzory kolo-
rowymi farbami oraz 

oklejaliśmy barwnymi wycinankami 
z  serwetek. Pod bacznym okiem pani 
Lucyny powstawały pięknie zdobione 
„arcydzieła”. Było dużo śmiechu i zaba-
wy. Następnie obejrzeliśmy drewniany 
kościół z przełomu XVII i XVIII w. pw. 
św. Michała Archanioła i Matki Boskiej 
Wspomożenia Wiernych. Kolorowe pi-
sanki ozdobiły potem stoły wielkanocne 
w  naszych domach. Dziękujemy pani 
Lucynie za miłe przyjęcie i przygotowa-
nie warsztatów plastycznych.   

M. J. Błaszczakowie

Sekcja Biblioteczna
W marcu powróciły wykłady sekcji 
bibliotecznej LUTW. Na pierwszym 
wiosennym spotkaniu, 7 marca, gości-
liśmy Mikołaja Klorka ze Studia Hi-
storycznego „Huzar”, który wprowadził 
słuchaczy w atmosferę Powstania Wiel-
kopolskiego. Nie tylko nakreślił rys 
wydarzeń, ale także opowiedział 
o szczegółach i detalach, o których nie 
piszą podręczniki. Spotkanie było fa-
scynującą wyprawą w  przeszłość do 
dawnej Wielkopolski.    (BM)

Uniwersytet III Wieku
Kronika wydarzeń Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku (LUTW)

n
Uczestnicy warsztatów plastycznych przed kościołem 
w Rogalinku   fot. Jan Błaszczak

n
Wykład dla sekcji bibliotecznej LUTW-u

Zebrani w  Kowbojskim Mia-
steczku przy ul. Kwiatowej 
sympatycy countrowego klubu 
oraz dzieci przybyłe z rodzica-
mi żegnali srogą zimę, witając 
upragnioną wiosnę. Jak naka-
zuje tradycja, wcześniej przy-
gotowano marzannę, która, 
zgodnie z  rytuałem, została 
podpalona. Uczestnicy obrzędu 
utworzyli okrąg, aby radosnym 
śpiewem przegonić zimę, 
a zwolennicy Północy i Połu-
dnia humorystycznie kłócili się 
o pozytywy i negatywy obu pór 
roku. Następnie przy grillowa-
nych potrawach i  ciepłym 
grzańcu delektowaliśmy się, 
słuchając utworów country 
serwowanych przez muzyka, 
wokalistę Teo. O wyznaczonej godzinie, 
w salonie, wszyscy goście przystąpili do 

wspólnej wieczerzy wielkanocnej zwanej 
„Countrowym Jajem”.

Zbigniew Henciel

Na „Dzikim Zachodzie”

n
Pożegnanie zimy. Uczestnicy palą marzannę przygotowaną przez Evitę    
fot. Zbigniew Henciel

n
„Countrowe Jajo” – Wielkanoc w miasteczku kow-
bojskim przy ul. Kwiatowej   fot. Zbigniew Henciel

Chciałbym na Waszych łamach poruszyć 
pewien problem. Otóż, irytuje mnie 
sprawa parkingu należącego do wspól-
noty przy ul. Źródlanej i sąsiadującego 
z  nim kościoła. Parking przeznaczony 
jest dla MIESZKAŃCÓW – ustawiono 
stosowny znak informujący o tym fakcie. 
Jednak wierni zdają się mieć to w głębo-
kim poważaniu i  zajmują w  najlepsze 
miejsca mieszkańców. Nic nie dają pró-
by zwracania uwagi czy upominania. 
Jako mieszkaniec muszę parkować da-
leko od domu, co nie jest jeszcze takim 
problemem, jednak to MOJE miejsce, 
nie kościoła. Skoro w codziennym życiu 
ktoś potra� stosować Dekalog (i bardzo 
dobrze), to nie powinien mieć proble-
mów ze stosowaniem się do przepisów 

ruchu drogowego i odrębnych przepisów 
ustanowionych przez wspólnotę miesz-
kaniową.
Dobrym zwyczajem jest, aby swoim 
gościom zapewnić miejsce parkingowe. 
Skoro potra�my wybudować świątynię, 
a nie potra�my zadbać o wiernych, to 
piękny przykład tego, na co zwraca uwa-
gę współczesny Kościół.
Proszę księdza proboszcza o zwrócenie 
uwagi swoim parafianom, ponieważ 
następnym krokiem będzie zawiadomie-
nie służb mundurowych o popełnianiu 
wcześniej wspomnianych wykroczeń, co 
na pewno nie należy do miłym doświad-
czeń.

Mieszkaniec
Dane personalne znane redakcji

List do redakcji

Parking wspólnoty,  
nie kościoła
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Wokół Wielkiej Sceny
Galeria Kulturteki ponownie stała  się 
miejscem, w którym zagościła wyjątko-
wa muzyka. 7 marca odbył się kolejny 
koncert z cyklu „Wokół Wielkiej Sceny”. 
Spotkanie tradycyjnie poprowadził re-
daktor Piotr Nędzyński, na scenie gości-
liśmy sopranistkę, Magdalenę Nowacką, 
której towarzyszyła pianistka, Izabela 
Górska-Krasiel. Rozmowa Pana redak-
tora jak zwykle wyjawiła przed słucha-
czami blaski i  cienie operowego życia, 
Pani Magdalena opowiedziała o począt-
kach swojej kariery, ale też o operowych 
kulisach. Mieliśmy ogromną przyjem-
ność wysłuchać najpiękniejszych arii 
światowych kompozytorów w  niesa-
mowitym wykonaniu, które zostało 

nagrodzone owacjami na stojąco. Spo-
tkanie zakończyło się toastem wznie-
sionym na cześć pań z okazji ich mar-
cowego święta.

Wielkanoc w „Promyku”
Klub „Promyk” przywitał wiosnę przy 
wielkanocnym stole. 20 marca członko-
wie spotkali się na corocznym śniadaniu 
świątecznym. Były wielkanocne życzenia 
i potrawy, nie zabrakło więc jajka oraz 
tradycyjnej babki, a atmosfera była jak 
przy rodzinnym stole: radosna, lekka, 
ale przede wszystkim wiosenna! Świą-
teczny, a  zarazem przyjemny ton spo-
tkania sprawił, że seniorzy chętnie wra-
cali do rodzinnych tradycji i zwyczajów. 
I tak oto spotkanie było nie tylko czasem 
spędzonym w gronie znajomych, ale też 

sentymentalnym powrotem do lat dzie-
ciństwa i domowego ciepła.

Spotkanie autorskie
22 marca Bibliotekę odwiedziła Barbara 
Kosmowska, autorka książek dla dzieci 
oraz dorosłych, która jest niezwykle pozy-
tywną, sympatyczną, ale też bardzo skrom-
ną osobą. Najbardziej ceni swoich czytel-
ników, dlatego podczas spotkania odpo-
wiadała na wszystkie pytania padające 
z widowni, nawet te najbardziej dyskretne. 
Opowiedziała o swojej pasji, początkach 
kariery, ale przede wszystkim o książkach, 
w których oddaje cząstkę siebie. Dzieci są 
jej inspiracją i  to właśnie dla nich chce 
pisać książki mądre, wartościowe, a przede 
wszystkim piękne. Za pomocą sympatycz-

nych bohaterów sta-
ra  się przekazywać 
nie zawsze łatwe 
prawdy życiowe. Au-
torka pokazał nam, 
że pasja jest w życiu 
najważniejsza i może 
stanowić największy 
skarb, jaki jesteśmy 
w stanie zgromadzić.

„Jaś i drzewo fa-
solowe”
W środę, 28 marca, 
Galeria Kulturteki 
na nowo stała  się 
miejscem gwarnym 
i pełnym dziecięcej 
beztroski. Gościli-
śmy Teatr „Art-

Z Biblioteki Miejskiej

15 marca o godz. 18 na Scenie Nowej 
Teatru Nowego w Poznaniu odbyło się 
uroczyste wręczenie Nagród i  Stypen-
diów Marszałka Województwa Wielko-
polskiego w dziedzinie kultury. Nagrody 
w  dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultu-
ry otrzymało 7 osób, natomiast stypen-
dystami zostało 21 osób, wśród nich 
Wojciech Ławnicki – współtwórca 
Galerii Plasty�katory w Luboniu. Sty-

pendia Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego są formą pomocy material-
nej, która przyznawana jest osobom 
chcącym realizować przygotowane przez 
siebie zamierzenia kulturalne. Po raz 
pierwszy stypendia przyznano w 2005 r.

Wojciech Ławnicki – ukończył Malar-
stwo na Akademii Sztuk Pięknych w Po-
znaniu, na koncie ma wystawy indywi-
dualne i  zbiorowe, jest autorem serii 

Stypendysta Marszałka
performansów oraz działań performa-
tywnych. Stypendium chce przeznaczyć 
na promocję własnej twórczości, w ra-
mach której rozwija autorską koncepcję 
malarską. Wykorzystuje naturalne, ze-
brane własnoręcznie materiały, takie jak 
glina, minerały, lawa, kamień, tworzy 
z nich pigmenty i farby, tak wytworzo-
nymi farbami maluje obrazy. Obrazy te 
są monochromatyczne i minimalistycz-
ne, ale jednocześnie są pejzażami 
miejsc, z których pochodzą materiały, 
służące do ich namalowania. Miejscem 
prezentacji tych dzieł ma być konińska 
Wieża Ciśnień. Przy okazji wystawy 

powstanie obszerna publikacja promu-
jąca twórczość autora w kraju oraz za 
granicą.

Ciekawostką jest, że najwyższe regio-
nalne odznaczenie Marszałka tra�ło do 
Jerzego Satanowskiego, wybitnego pol-
skiego kompozytora, cenionego twórcy 
muzyki ilustracyjnej do wielu �lmów 
i spektakli teatralnych, w tym dla Teatru 
Nowego w Poznaniu, a także piosenek 
śpiewanych przez polskich aktorów 
i piosenkarzy.

Urząd Marszałkowski

-Krak” ze spekta-
klem „Jaś i drze-
wo fasolowe”. Hi-
storia chłopca 
pokazała, że nie 
zawsze można 
wierzyć innym, 
a  wygląd nie 
świadczy o  czło-
wieku. Bajka za-
koń c z y ł a   s i ę 
wspólną zabawą 
z  najmłodszymi 
i  pokazała, jak 
ważne są rodzin-
ne wartości oraz 
prawdziwa miłość 
bliskich.

„Do trzech razy sztuka”
Galeria Kulturteki to przestrzeń otwar-
ta na nowe pomysły i  młode talenty, 
dlatego 27 marca mieliśmy ogromną 

przyjemność gościć grupę teatralną 
COKOLWiEK ze Szkoły Podstawowej 
nr 3. Na scenie pokazano dwie etiudy 
„Law, law, law. Sztuka o  mało co te-
atralna” oraz „Nie rób scen!”. Pierwsza 

z  nich to historia pewnych miłości, 
modelowo łamiąca konwencje baśnio-
we, druga przedstawia relacje damsko-
-męskie w krzywym zwierciadle. Ak-
torzy nie tylko brawurowo zagrali, ale 
też rozbawili publiczność i oczarowa-
li swoim talentem oraz grą. Ze sceny 
płynęły prawdziwe emocje, a  widz 
całym sobą chłonął pokazywaną histo-
rię. Jeszcze raz pragniemy serdecznie 
podziękować i pogratulować aktorom 
i opiekunom Grupy COKOLWiEK.

BM

n
Magdalena Nowacka (w środku), Izabela Górska-Krasiel i Piotr 
Nędzyński na scenie Biblioteki

n
Wielkanocne śniadanie w Klubie „Promyk”

n
Dzieci spotkały się z autorką książek – Barbarą Kosmowską

n
Grupa teatralna COKOLWiEK ze Szkoły 
Podstawowej nr 3
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VIII Jamboree
Jak co roku w okolicach marca odbyło się 
Lubońskie Jamboree. Biwak ten, zorga-
nizowany w dniach 2-4 marca w Szkole 
Podstawowej nr 5, był już ósmą edycją 
tego harcerskiego wydarzenia, jednakże 
wcale nie gorszą od swoich poprzedni-
ków! Mieliśmy przyjemność gościć aż 
180. harcerzy i harcerek w różnym wie-
ku z okolic Poznania.
Ważnym punktem wydarzenia jest te-
matyka. Co roku inna, jednak cały czas 
nawiązująca do święta Dnia Myśli Bra-
terskiej, czyli skautowego święta przy-
jaźni, obchodzonego 22 lutego. Przyjaźń 
to różne więzi, właśnie one zostały wy-
brane jako osnowa tegorocznego święta.
W piątek wszyscy zebraliśmy się w szko-
le. Oprócz kolacji tego dnia miał również 

miejsce apel rozpoczynający oraz świecz-
nisko. Później wszyscy udali się do łóżek, 
by nabrać sił na kolejny dzień. Nie wie-
dzieli jednak, że siły te będą potrzebne 
im o  wiele wcześniej, bo już tej samej 
nocy, odbyła  się gra nocna, podczas 
której każdy miał szansę z  powrotem 
stać się zuchem.

Sobotni dzień nie był łatwiejszy! Przy-
szedł czas na grę dzienną i prawdziwą 
rywalizację! Uczestnicy musieli zmie-
rzyć się z licznymi zadaniami, np. stwo-
rzeniem własnego plakatu rozweselają-
cego czy udzieleniem pierwszej pomocy 
rannemu. Po powrocie na wszystkich 
czekał pyszny obiad w postaci spaghetti. 
Następne zajęcia miały na celu integrację 
międzydrużyno-
wą oraz pobu-
dzenie wyobraź-
ni i  wykaza-
nie się umiejęt-
nościami aktor-
skimi w różno-
rodnych scen-
kach. Wieczo-
rem na uczest-

ników czekała kawia-
renka z planszówka-
mi i koktajlami oraz 
śpiewanki do póź-
nych godzin noc-
nych.
Niedziela to czas po-
rządków i  rozstań. 
Jeszcze raz wszyscy 
zebraliśmy  się pod-

czas apelu, rozdano nagrody za rywali-
zację. Najwięcej punktów uzyskał patrol 
„Kisiel” z lubońskiej 34. LDSH „Draco”, 
który tym samym zdobył przechodnią 
statuetkę Złotych Butów. Zostały też 
przyznane i wręczone srebrne Honorowe 
Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. 
Otrzymali je: Grzegorz Anioła, Jolanta 

Harcerskie święta Na okoliczność
W związku z 80. rocznicą zastrzelenia 
ks. Stanisława Streicha do redakcji 
wpłynął wiersz napisany przez lubo-
niankę z ul. Dworcowej

Nasza Matka
Ta opowieść zawsze żywa
Bo naprawdę jest prawdziwa
Do Lubonia wiodła droga
By wypełnić wolę Boga
Iż w niewielkiej tej mieścinie
Ks. Stanisław na Mszy ginie
Mnóstwo rzeczy tu się działo
Wielkie miasto nam powstało
Z niewielkiego też śmietniska
Boża miłość z niego tryska
Góra duża tu powstała
Matka Boska zamieszkała
Z Nieba do nas tu przybyła
By nas wszystkich pocieszyła
Bo tu dużo dzieje się
I na zawsze zostać chce
Bo nasz Luboń pokochała
Będzie tam Kapliczka stała
Matka Nasza dobra, miła
Nam i Świętych wyświęciła
Mamy jako pierwszego
Papieża Jana Pawła Świętego
Oraz także drugiego
Ks. Streicha Błogosławionego
Lecz Ona na tym nie kończy
Aż Luboń z Licheniem połączy
Tam prawa stopa jej odbita
Lecz lewą stopą Luboń wita
Ja już idę na rozstaje
Drugi Licheń tu powstaje
Taka jest moja misja
Bo od Boga ona przyszła

Genowefa Jeziorna

n
Uczestnicy 8. Jamboree w holu SP 5

n
Patrol „Kisiel” z 34. LDSH „Draco” odbiera z rąk burmistrz 
M. Machalskiej przechodnią statuetkę Złotych Butów

Walczak oraz burmistrz Małgorzata Ma-
chalska. Na koniec tradycyjnie wykona-
no pamiątkowe zdjęcie i wszyscy roze-
szli się do domów, bogatsi o nowe do-
świadczenia, przygody i mamy nadzieję, 
przyjaźnie.   Julia Jędrzejewska (współ-
organizatorka VIII Jamboree w Luboniu)

VI Jambo Zuchowe
Jamboo, czyli coroczny rajd zuchowy 
organizowany przez Szczep ZHP Żabi-
kowo, miał w tym roku kolejną odsłonę. 
17 marca gromady z Hufca ZHP Poznań-

-Rejon przyjechały do Lubonia, aby 
przeżyć niesamowitą przygodę. Była nas 
rekordowa liczba, bo aż ponad 100! W 
tym roku poznawaliśmy działalność 
Szarych Szeregów. Podczas gry mieliśmy 
okazję przenieść się w czasie i wstąpić 
do konspiracji, gdzie czekało na nas 
wiele wyzwań, takich jak przejście przez 
pole minowe, ratowanie jeńców wojen-
nych, nauka komunikacji, ale także 
pierwsza pomoc. Mogliśmy wziąć udział 
w  Małym Sabotażu i  uratować przy-
szłość. Po wypełnieniu powierzonego 
nam zadania, wróciliśmy do szkoły, gdzie 
jedliśmy pyszną pizzę! Na koniec od-
był się apel, otrzymaliśmy nagrody i dy-
plomy. Wszystkim bardzo się podobało 
i każda z gromad podołała misji. Mimo 

n
Zuchy otrzymują dyplomy i pamiątki 6. Jambo w Luboniu z rąk 
Bartosza Wilczka

trudów, długiej drogi i zimna – udało 
się! Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym. Do zobaczenia za rok!   

Alicja Malujda 
 (współorganizatorka VI Jambo)
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Kabaret
Z okazji Dnia Kobiet 17 marca w Ośrod-
ku Kultury odbył  się pełen wdzięku 
i  humoru spektakl muzyczny „Dwóch 
Starszych Panów i  Ż-ona” w  stylistyce 
Kabaretu Starszych Panów. W  tytuło-
wych rolach wystąpili: Adam Glapiak, 
Jacek Wietrzykowski i Sylwia Napierała-

-Segura. Ten niepowtarzalny występ 
połączył konwencje posługiwania  się 
współczesnym językiem i  wysublimo-
wany kunszt twórczy Jeremiego Przybo-
ry oraz Jerzego Wasowskiego. W  pro-
gramie znalazły się piosenki, które każ-
dy rozpoznał już po pierwszych taktach, 
jak i takie, które wielu usłyszało po raz 
pierwszy. Sztuka pt. „Dwóch Starszych 
Panów i Ż-ona” zgromadziła w Ośrodku 
Kultury liczną publiczność, która grom-
kimi brawami oklaskiwała wykonawców.

Warsztaty
W niedzielne popołudnie, 18 marca, 
w Ośrodku Kultury odbyły się wielka-
nocne warsztaty plastyczne dla dzieci. 
Przybyły na nie całe rodziny, aby wspól-
nie wykonać świąteczne ozdoby. Podczas 
warsztatów powstały wesołe baranki, 
kolorowe jaja i radosne zajączki.

Wiosenne wianki
W piątek, 16 marca, w Ośrodku odby-
ły  się warsztaty z  cyklu „Pomysłowe 

dekoracje”. Tym razem 
podczas zajęć uczestni-
cy wykonali wielkanoc-
ne wianki, które za-
pewne wprowadziły 
w święta choć odrobinę 
wiosennej atmosfery.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury  

w Luboniu

Z Ośrodka Kultury

n
Starsi panowie i…. – kabaret z okazji 
Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury

n
Rodzinne warsztaty ozdób wielkanocnych w Ośrodku Kultury

n
Stroiki wielkanocne wykonywane przez panie w Ośrodku 
Kultury

Qn Marzec był miesiącem sztuki w na-
szym Domu. W niedzielę, 11.03 wybra-
liśmy się na spektakl pt. „Drewniany 
talerz” według tekstu amerykańskiego 
pisarza Edmunda Morrisa, wystawio-
ny przez grupę amatorów przy koście-
le pw. św. Trójcy w Poznaniu. Treścią 
sztuki były relacje pomiędzy starszym 

pokoleniem a ich dziećmi i trudne wy-
bory, dotyczące opieki nad schorowa-
nymi rodzicami.
Qn W środę, 21 marca odwiedziła nas 

już po raz drugi Agencja „Art-Metanoia” 
z Krakowa. Wystawili program satyrycz-
no-muzyczny pt. „Kobietki”. Było dużo 

śmiechu. Razem z nami, jako publiczność, 
zasiedli nasi sąsiedzi z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Wspólna Droga”.

Qn W Wielkim Tygodniu seniorzy przy-
gotowywali wystrój sali i potrawy wielka-
nocne. Na uroczystym Śniadaniu Wielka-
nocnym gościliśmy burmistrza Mateusza 
Mikołajczaka i proboszcza para�i św. Jana 
Bosko, księdza Romana Kubickiego.
Qn 28 marca obchodziliśmy 93. urodziny 

naszej najstarszej uczestniczki. 100 lat, 

albo i jeszcze więcej pani Joanno!
Qn 5 kwietnia gościliśmy dwóch dziel-

nicowych z  komisariatu w  Luboniu. 
Przeprowadzili oni prelekcję na temat 
oszustw i bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Dowiedzieliśmy  się także, jak 
można skontaktować się ze swoim dziel-

nicowym i w jakich sprawach. Seniorzy 
mieli dużo pytań i z zainteresowaniem 
słuchali prezentacji.

Jagienka Niewiejska

Z Domu „Senior-Wigor”

n
Spotkanie seniorów z policjantami

n
Śniadanie wielkanocne w Domu „Senior-Wigor”. U szczytu stołu ks. prałat Roman 
Kubicki

n
Spektakl satyryczno-muzyczny dla seniorów
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W niedzielę, 25 marca, o godz. 16, w ko-
ściele pw. św. Jana Pawła  II przy ul. 
Źródlanej, jako kolejne wydarzenie ju-
bileuszu 10-lecia Fundacji Akademia 
Muzyki Dawnej, odbył się Koncert Pa-
syjny „Stabat Mater”. Wykonawcami byli: 
szczecińska Orkiestra FAMD.pl pod 
batutą Pawła Osuchowskiego grająca na 
historycznych instrumentach smyczko-
wych (do Lubonia przyjechała w 15-oso-
bowym składzie, na co dzień występuje 
w ponad 30-osobowej grupie) oraz so-

listka, Aldona Bartnik – sopran, laure-
atka międzynarodowych konkursów 
wokalnych. W ich wykonaniu przedsta-
wiciele władz i  mieszkańcy Lubonia 
wysłuchali dwóch utworów: Overture 
d-moll „Sinfonia da Chiesa” Josepha 
Martina Krausa, nazywanego Szwedzkim 
Mozartem, oraz „Stabat Mater” f-moll 
Ligi Boccheriniego, mistrza stylu rokoko, 
ze słowami Jacopone da Todi, napisany-
mi w XIII wieku (na język polski zosta-
ły przetłumaczone w  XVIII). Utwór 

W nastroju Wielkiego Tygodnia

dotyczy boleści Matki 
Boskiej po ukrzyżowa-
niu Chrystusa.
Podczas wykonywania 
„Stabat Mater” polskie 
libretto przedstawiał słu-
chaczom sam dyrygent 
– Paweł Osuchowicz.
Koncert trwał ponad 
godzinę, a słuchacze po-
dziękowali wykonawcom 

brawami na stojąco. Dziękując za taką 
owację, na bis pani Aldona Bartnik wy-
konała z towarzyszeniem orkiestry frag-
ment arii z „Stabat Mater”.
Koncert odbył się pod honorowym pa-
tronatem Burmistrz Miasta, Małgorzaty 
Machalskiej, i  Starosty Poznańskiego, 
Jana Grabkowskiego. Luboń do�nanso-
wał wydarzenie ze środków na zadania 
publiczne w wysokości 6 tys. zł.

H.G.

Zespół muzyki dawnej wykonał w Niedzielę Palmową kon-
cert pasyjny w kościele św. Jana Pawła II    
fot. Włodzimierz Wasilewski

n

Paczki od Caritasu
We wtorek w Wielkim Tygodniu, Zespół 
Caritas, po krótkiej modlitwie obdarował 
paczkami wielkanocnymi 95 najbardziej 
potrzebujących rodzin (ponad 200 osób). 
W paczkach znalazły się różne artykuły 
spożywcze do święconki i na wielkanoc-
ny stół. Prezes Maria Grześkowiak zło-
żyła życzenia radosnych świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego niestrudzonym 
wolontariuszom i  ich podopiecznym. 
Caritas serdecznie dziękuje wszystkim 
Dobrodziejom za dar serca. Ich sponta-
niczna pomoc w świątecznej akcji prze-
rosła najśmielsze oczekiwania i jest świa-

dectwem miłości do Boga i  bliźniego. 
Caritas wyraża też głęboką wdzięczność 
Duszpasterzom para�i – ks. prał. Roma-
nowi Kubickiemu i  ks.  Krzysztofowi 
Twardowskiemu – za udzieloną pomoc, 
przychylność i zrozumienie.   (PAW)

Rekolekcje
Wielkopostne nauki dla wiernych, 
w  tym stanowe dla kobiet oraz męż-
czyzn, w  dniach 18-21 marca, głosił 
ojciec Andrzej ze Zgromadzenia Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 
W poniedziałek, 19 marca, nazajutrz 
po tym jak arcybiskup Stanisław Gą-

decki ofiarował naszą archidie-
cezję opiece św. Józefa, w  lu-
bońskim kościele podobnego 
aktu parafialnego dokonał ks. 
proboszcz, kanonik Roman Ku-
bicki. W dniu tego patrona po-

Z parafii św. Jana Bosko
święcono także nową drewnianą, ma-
lowaną figurę św. Józefa, która następ-
nie została zamontowana na filarze po 
prawej stronie, jako uzupełnienie hi-
storycznej figury Matki Bożej zamon-
towanej przy południowej nawie.   (I)

Droga Krzyżowa
Para�anie należący także do Bractwa św. 
Floriana zorganizowali w sobotni wie-
czór, 24 marca, Drogę Krzyżową. Wiodła 
z kościoła św. Jana Bosko w Luboniu do 
Puszczykowa – kaplicy Zgromadzenia 
Towarzystwa Chrystusowego przy ul. 
ks.  Ignacego Posadzego. Nabożeństwo 
to prowadził ks. Józef Przekop. Trasa 
wiodła ulicami: ks. Streicha, Dworcową, 
Armii Poznań, następnie wzdłuż trasy 
rowerowej, lasem, na miejsce. Tę około 
10-kilometrową trasę pokonano w  2,5 
godziny. Na miejscu czekała herbata, 
kawa i  pączki. W  prawie 50-osobowej 
grupie najstarszą była 80-letnia pani 
Kazimiera z para�i św. Barbary, a naj-
młodszym uczestnikiem 9-letni Adrian.

Organizatorzy za naszym pośrednic-
twem dziękują członkom Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” – za prowa-
dzenie i  kierowanie ruchem, Straży 
Miejskiej i Policji – za zabezpieczenie 
trasy przemarszu, firmie „Memento 
Mori”, panom Łopińskim – za uży-
czenie nagłośnienia.   (R)

n
Maria Grześkowiak (prezes) i Maria Stryszak 
(wiceprezes, z prawej) w Domu Para�alnym, 
przy świątecznych paczkach dla potrzebujących 
rodzin z para�i św. Jana Bosko   fot. Paweł Wol-
niewicz

n
Ojciec Andrzej ze zgromadzenia Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
głosił wielkopostne rekolekcje para�al-
ne. Na pierwszym planie nowa �gura 
św. Józefa tuż przed jej poświęceniem   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
W Łęczycy wzdłuż ekranów wygłuszających, za nowym wiaduktem nad 
torami kolejowymi, podążająca z para�i św. Jana Bosko do Puszczykowa 
„ekstremalna” Droga Krzyżowa    fot. Piotr P. Ruszkowski
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Droga Krzyżowa ekstremalnie
Z roku na rok coraz więcej osób z  la-
skowskiej para�i uczestniczy w Ekstre-
malnej Drodze Krzyżowej, o�arowując 
swój trud pielgrzymowania Chrystusowi 
cierpiącemu. W tegorocznej Drodze pąt-
nicy przemierzali 24 marca różne szlaki, 
nie tylko w naszym dekanacie, ale i w od-
ległych zakątkach Polski. Pan Tomek 
kroczył 50 km plażą Morza Bałtyckiego 
od Jastrzębiej Góry po Hel. Z Mo-
siny, szlakiem św. Jakuba, 36 km 
drogi krzyżowej w milczeniu po-
konywała grupa zdążająca do 
klasztoru benedyktynów w Lubi-
niu. Ci co pozostawali w  Lasku, 
wzięli udział w para�alnej drodze 
krzyżowej ulicami naszej para�i.

Triduum Paschalne
Niedzielą Palmową rozpoczęto 
uroczystości Wielkiego Tygodnia. 
Podczas mszy św. o  godz.  11 
w uroczystej procesji dzieci z pal-
mami wiwatowały na pamiątkę 
wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Cen-
tralnym wydarzeniem końca mar-
ca było celebrowanie Triduum 
Paschalnego, będącego zakończe-
niem Wielkiego Postu. Święte Tri-
duum Paschalne to czas, kiedy 

wspominaliśmy ustanowienie Euchary-
stii, mękę i zmartwychwstanie Chrystu-
sa jako jedną Tajemnicę. W  Wielki 
Czwartek, na pamiątkę Ostatniej Wie-
czerzy, gdy Jezus ustanowił Eucharystię 
i przekazał apostołom moc jej sprawo-
wania, dziękowaliśmy Bogu za dar ka-
płaństwa naszych księży i  składaliśmy 
im życzenia mocy Chrystusa najwyższe-
go Kapłana podczas realizacji tej posłu-

gi. W tym dniu, na wzór 
sługi Chrystusa, kapłan 
symbolicznie umywał 
nogi szafarzom nadzwy-
czajnym. W Wielki Pią-
tek nie sprawowano Eu-
charystii. Gromadzili-
śmy  się w  świątyni, by 
wysłuchać Słowa o o�e-
rze krzyża (Męka wg św. 
Jana). Przez adorację 
Krzyża oddawaliśmy 
cześć Chrystusowi, który 
dla nas oddał życie. 
Przez Komunię świętą 
wyrażaliśmy łączność 
z  celebracją dnia po-
przedniego. W  Wielką 
Sobotę – przez cały dzień 
łączyliśmy się z milcze-
niem Chrystusa, którego 

Z parafii św. Maksymiliana ciało zostało zło-
żone w  grobie. 
Wieczorem we-
szliśmy w  naj-
ważniejszą cele-
brację roku litur-
gicznego – Wigi-
lię Paschalną. 
Sprawowano Li-
turgię Światła 
i  Liturgię słowa. 
Umocnieni Sło-
wem i odnowio-
nym przymie-

rzem chrzciel-
nym wzięliśmy 
udział w  uro-
czystej Eucha-
rystii,  która 
najpełniej 
zjednoczyła 
nas ze Zmar-
twychwstałym. 
Radości spo-
tkania dopeł-
niła procesja 
rezurekcyjna, 
podczas której 
wyśpiewali-

śmy, że Pan żyje wśród nas! 
Alleluja. Zmartwychwstały 
Chrystus rozproszył mroki nocy. Do 
naszych serc dotarła prawda o Wielkiej 
Nocy, z której czerpiemy radość, nadzie-
ję i  wolność. Wyrażaliśmy pragnienie, 

abyśmy wszyscy, umierając z Chrystu-
sem, doświadczyli zmartwychwstania 
z Nim i w Nim.

A.K.

n
Uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej u celu – w Lu-
biniu u oo. benedyktynów (36 km)

n
Żywy osiołek w symbolicznym wjeździe do Jerozolimy w Nie-
dzielę Palmową niesie na grzbiecie ministranta w roli Jezusa 
(para�a św. Maksymiliana)

n
Oryginalne palmy w Niedzielę Palmową przyniesione przez dzieci 
i młodzież do kościoła św. Maksymiliana w Lasku

Samorząd Województwa Wielkopolskie-
go i  Miasto Poznań ogłaszają wielką 
zbiórkę społeczną „Akcja: Powstanie”. 
Liczą na to, że 100. rocznica wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego jest znako-
mitą okazją na wydobycie z szaf, szu�ad 
i  albumów rodzinnych Wielkopolan 
pamiątek powstańczych, do tej pory 
nieudostępnianych publicznie: zdjęć, 
negatywów, listów, druków ulotnych, 
legitymacji, szkiców, rysunków, planów, 
pocztówek, map, przedmiotów codzien-
nego użytku czy elementów wyposażenia 
wojskowego.
Właściciele powstańczych pamiątek wca-
le nie muszą się ich pozbywać. Wystar-

czy, że do końca maja przyniosą je do 
jednego z  punktów zbiórki w  12 mia-
stach Wielkopolski (lub przyślą mailem 
skan obiektu wraz z wypełnioną kartą 
przystąpienia do akcji na adres pawel.
michalak@cyryl.poznan.pl) oraz zgo-
dzą się na wykonanie ich elektronicznej 
wersji i publiczną prezentację. W Pozna-
niu zbiórką zajmuje  się Wydawnictwo 
Miejskie Posnania, CYRYL, ul. Ratajcza-
ka 44 w każdą środę od 13 marca do 28 
maja, w godz. 8–16.
Szczegółowych informacji o zbiórce 
w  Poznaniu i  wielkopolskich mia-
stach udziela Biuro Poznań, tel. 
61  646  33  44. Regulamin zbiórki, 

Pamiątki z Powstania terminarz i  karta przystąpienia do 
akcji znajduje  się na stronie: www.
wmposnania.pl w  zakładce AKCJA: 
POWSTANIE oraz www.cyryl.po-
znan.pl w zakładce „O Cyrylu”.
Skany pamiątek zostaną przekazane 
pod obrady jury, które uhonoruje 
posiadaczy najwartościowszych 
obiektów nagrodami pieniężnymi. 
Fundatorami nagród są Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego oraz 
Miasto Poznań.
W następnym etapie akcji wszystkie 
zakwalifikowane do konkursu pamiąt-
ki zostaną opisane i w formie wirtual-
nej kolekcji opublikowane na portalu: 
27grudnia.pl oraz cyryl.poznan.pl. 
Poza tym obiekty nagrodzone i wyróż-
nione zostaną pokazane na wystawie 

w  Poznaniu (w grudniu 2018  r.), 
a w 2019 r. w pozostałych 11 miastach, 
które wzięły udział w akcji.
Warto w tym przedsięwzięciu uczest-
niczyć, chociażby dlatego, aby w wir-
tualnym i rzeczywistym świecie opo-
wiedzieć o  pradziadku lub dziadku 
powstańcu.

Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu

Od redakcji
Przed dostarczeniem pamiątek do Po-
znania, prosimy o przyniesienie ich do 
redakcji „Wieści”, gdzie zostaną zdygita-
lizowane (utrwalone cyfrowo) oraz wy-
korzystane w  lokalnych publikacjach 
prasowych i książkowych.

n
Ks. proboszcz, Józef Majchrzak w obrzędzie 
obmywania nóg „apostołom” w Wielki Czwartek

n
Liturgia Wielkosobotnia w para�i laskowskiej
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Tegoroczny marzec to czas intensywnych 
przygotowywanń do Świąt Wielkanoc-
nych: nabożeństwa pasyjne – Droga 
Krzyżowa i Gorzkie Żale, ogólnopolska 
zbiórka żywności „Tak. Pomagam”, sprze-
daż świec –„paschalików”, akcja „Ser-
duszko”, rekolekcje wielkopostne i dzień 
parafialnej spowiedzi wielkopostnej, 
koncert muzyki pasyjnej oraz wydawanie 
paczek ze słodyczami dla dzieci i żyw-
nościowych dla osób chorych, samot-
nych i znajdujących sięw trudnej sytuacji 
materialnej.

Zbieramy dla innych
Ogólnopolska zbiórka żywności została 
przeprowadzona w dniach 9-10 marca 
pod hasłem „Tak. Pomagam!”. Już trady-
cyjnie wolontariuszki naszej para�alnej 
Caritas przeprowadziły ją w sklepie „Bie-
dronka” przy ul. Żabikowskiej 71. Dzię-
ki o�arności klientów i personelu tego 
marketu zebrano 817 kg żywności i che-

mii gospodarczej. Wszystkim, którzy 
wzięli udział w tej akcji wolontariuszki 
PZC dziękują w imieniu osób obdaro-
wanych, ks. proboszcza i własnym.

Rekolekcje wielkopostne
W tym roku odbywały się u nas w dniach 
10-14 marca. Głosił je ks. Stanisław 
Winiarski z Krymu na Ukrainie, którego 
gościliśmy już w naszej para�i w grudniu 
2016  r. Podczas wszystkich Mszy św. 
głoszono nauki ogólne. Ks. St. Winiarski 
mówił w  swoich homiliach o  tym, że 
można zniszczyć widzialne i materialne 
znaki wiary w Boga (krzyż, świątynie), 
ale jeżeli wiara jest silna i ugruntowana, 
„a Bóg w naszym życiu jest na pierw-
szym miejscu, to wszystko inne pozo-
stanie na swoim miejscu”. Wspominał 
ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
który odpowiadając ludziom twierdzą-
cym, że „czas – to pieniądz”, podkreślał, 
że „czas – to miłość”, jest bezcenna. 
Doceniamy ją wtedy, kiedy już jest za 
późno, by okazać ją innym i samemu jej 
doświadczyć. Na podstawie przypowie-

ści „O synu marnotrawnym” rekolekcjo-
nista pokazał nam miłość Boga Ojca do 
nas – ludzi – i  naszą – do bliźnich. 
Mówił o potrzebie i umiejętności prze-
baczania tym, którzy skrzywdzili nas lub 
Kościół, jak trudno ich akceptować, 
nawet wtedy, gdy okażą skruchę. Jak 
łatwo jest nam cieszyć się z niepowodzeń 
innych, a  trudno przyjąć ich sukcesy. 
Miłość Boga do ludzi jest inna – miło-
sierna, bo „Bóg tak umiłował świat, że 
Syna swego dał, aby każdy kto w Niego 
wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. 
Ks. Winiarski bjaśnił moc działania Du-
cha Świętego w życiu człowieka i Kościo-
ła oraz znaczenie Sakramentów Świętych: 
Kapłaństwa, Eucharystii i Pokuty. W po-
niedziałek, 12 marca po Mszy św. wie-
czornej, swoje spotkanie rekolekcyjne 
miały grupy para�alne. Podczas nauki 
ojciec rekolekcjonista mówił o ich zna-
czeniu w życiu para�i, o roli modlitwy 
za kapłanów, za Kościół i bliźnich, o po-

mocy najuboższym, 
nie tylko katolikom. 
Wtorek, 13 marca – 
Msza św. wieczorna 
dla rodziców i  mło-
dzieży przygotowują-
cej się do Sakramentu 
Bierzmowania, a  po 
niej nauka dla rodzi-
ców. Środa, 14 marca 
– zakończenie reko-
lekcji, a  po wieczor-
nej Mszy św. – nauka 
dla małżonków. Dzie-
ci i młodzież ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 
miały nauki rekolek-
cyjne we wtorek i śro-
dę w  godzinach 
przedpołudniowych. 
Podczas rekolekcji 
wspieraliśmy para�ę 
ks. Stanisława o�ara-
mi na budowę świą-
tyni i pomoc ubogim. 
Osobiście ks. St. Wi-
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niarski przyjmował o�ary w  niedzielę 
po każdej Mszy św.

5 lat służby
13 marca minęła 5.  rocznica istnienia 
Para�alnego Zespołu Caritas. Co przez 
ten okres nasze wolontariuszki zrobiły 
dla para�an? Jak działają? Czym się kie-
rują w swojej działalności? Zawsze mó-
wią, że swoją służbę rozpoczęły i konty-
nuują „z miłości do Boga i ludzi”, a sło-
wa modlitwy: „Daj nam Jezu Miłosierny 
łaskę radosnej służby tym, którzy nas 
potrzebują, oraz chroń przed zniechę-
ceniem, rozczarowaniem lub zwątpie-
niem” – są motorem do działania. Swo-
ją działalność rozpoczęły w 3-osobowym 
składzie, z czasem zaczęło ich przybywać. 
Obecnie zespół tworzy 9 osób. Pierw-
szym zadaniem było wydawanie żywno-
ści z  programu „PEAD 2013”. W  tym 
samym roku włączyły się do akcji „Tor-
nister pełen uśmiechów”, prowadzonej 
przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, 
uzupełniając ją o przybory szkolne dla 
młodzieży z gimnazjum i szkół ponad-
gimnazjalnych. Przed każdymi Świętami 
Wielkanocnymi i  Bożego Narodzenia 
prowadzą akcję „Serduszko”, organizując 
paczki ze słodyczami dla dzieci i żyw-

nościowe dla osób sa-
mot nych ,  chor ych 
i  w  trudnej sytuacji �-
nansowej. Wspomagają 
para�an: refundując czę-
ściowo zakupione leki, 
wydając bony żywnościo-
we, a  w  szczególnych 
przypadkach oferując 
pomoc �nansową. Poma-
gają rozliczać PIT-y, za-
chęcając para�an do od-
dania 1% na rzecz ubo-
gich naszej Archidiecezji. 
W  okresie wakacyjnym 
dopłacają do wyjazdów 
na kolonie dla dzieci, or-
ganizowanych przez Ca-
ritas Archidiecezjalną. 
Biorą udział we wszyst-
kich akcjach prowadzo-
nych na rzecz ubogich 
z  naszej Archidiecezji. 
Od 4.  lat biorą uczynny 
udział we wszystkich 
ogólnopolskich zbiór-
kach żywności pod ha-

słem „Tak! Pomagam” i „Kromka chleba 
dla sąsiada”. Jako pierwsze w Archidie-
cezji Poznańskiej rozpoczęły w 2015 r. 
akcję „Skrzydła”, wspierając dzieci ma-
jące trudności w nauce, z rodzin, których 
nie stać na korepetycje. Zdobywając 
fundusze na bieżącą działalność sprze-
dają: świece „Wigilijne dzieło pomocy 
dzieciom” i  „paschaliki”, „kadzidełka”, 
ręcznie robione ozdoby choinkowe, bu-
kieciki kwiatów w  uroczystość Matki 
Bożej Zielnej, „kremówki” i rogale świę-
tomarcińskie oraz szukają sponsorów, 
którzy wspierają ich działalność. Reasu-
mując: opiekują się 256. osobami pozo-
stającymi w trudnej sytuacji materialnej 
i zdrowotnej. W czasie pięciu lat wydały 
749 paczek z akcji „Serduszko” i żywno-
ściowych, 357 plecaków i  przyborów 
szkolnych dla młodzieży. Z  refundacji 
za leki skorzystało 39 osób, pomogły 
rozliczyć PIT-y 171 osobom. Opieku-
ją  się trojgiem dzieci w  ramach akcji 
„Skrzydła” i sześcioma osobami chorymi, 
co roku czworo dzieci korzysta z do�-
nansowania podczas wakacji. Swoje 
„akumulatory” ładują, uczestnicząc co 
roku w rekolekcjach, regionalnych spo-
tkaniach PZC i podczas comiesięcznych 
Mszy św. z konferencją głoszoną przez 
para�alnych kapłanów. Podkreślają, że 
nie byłoby wszystkich tych 
„akcji”, gdyby nie pomoc 
i o�arność para�an oraz do-
broczyńców. To właśnie oni, 
mimo własnych problemów, 

n
Wolontariuszki Caritas z para�i św. Jana Pawła II w akcji 
„Tak. Pomagam!” w sklepie „Biedronka” przy rondzie Żabi-
kowskim   fot. Halina Gościewska

n
Wielkopostne rekolekcje w kościele św. 
Jana Pawła II głosił ks. Stanisław Winiar-
ski z Krymu   fot. Włodzimierz Wasilew-
ski

n
Kwiaty dla księży w Dniu Kapłańskim (Wielki Czwartek)   
fot. Włodzimierz Wasilewski

n
Grób Pański w kościele św. Jana Pawła II (Wielki Piątek)   
fot. Włodzimierz Wasilewski
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zawsze wspierają i pomagają 
wolontariuszkom. Dużo też 
zawdzięczają wierze w pomoc 
Ducha Świętego, której na-
uczył je proboszcz, w  trud-

nych momentach powtarzający: „Spo-
kojnie, pozwólcie działać Duchowi 
Świętemu”.

Triduum Paschalne 2018
Niedzielą Palmową 25 marca w tym roku 
rozpoczęliśmy Wielki Tydzień – czas 
upamiętniający ostatnie dni życia Pana 
Jezusa. Czas szczególnego wyciszenia, 
rozmodlenia i wyczekiwania na najważ-
niejsze w kalendarzu liturgicznym chrze-
ścijan święta Zmartwychwstania Pań-
skiego. Kulminacją Wielkiego Tygodnia 

jest Triduum Paschalne i Msza Rezurek-
cyjna. Tegoroczne Triduum przeżywali-
śmy wraz czterema kapłanami: ojcami 
Krzysztofem i  Piotrem OMI (naszymi 
„honorowymi wikariuszami”) oraz księ-
dzem proboszczem Pawłem Dąbrowskim 
i wikariuszem ks. Krystianem Gramzą. 
W Wielki Czwartek, podczas Ostatniej 
Wieczerzy, Jezus ustanowił Eucharystię 
i Sakrament Kapłaństwa. W czasie wie-
czornej Mszy św. śpiewalismy hymn 
„Chwała na wysokości Bogu”, pomijany 
w Wielkim Poście. Grały organy wówczas 
i dzwoniły wszystkie dzwony, które na-
stępnie zamilkły aż do Mszy Rezurek-
cyjnej, zastąpione drewnianymi kołat-
kami. Mszy św. przewodniczył ks. pro-
boszcz, a homilię głosił ojciec Piotr OMI. 

Po homilii nastąpi-
ło obmycie nóg 
dwunastu mężczy-
znom jako przypo-
mnienie  gestu 
Chrystusa wobec 
apostołów. Obrzędu 
tego dokonał głów-
ny celebrans, pod-
kreślając służebny 
charakter kapłań-
stwa. Po Euchary-
stii Najświętszy 
Sakrament przenie-
siono w uroczystej 
procesji do specjal-
nej kaplicy zwanej 
„ciemnicą”. Taber-
nakulum aż do Re-

n
Kolejna nowa, ósma, stacja Drogi Krzyżowej w kościele św. 
Jana Pawła II    fot. Włodzimierz Wasilewski

Podwójne obchody
Uroczystości w  ramach Triduum Pas-
chalnego tradycyjnie odbywały się w obu 
żabikowskich świątyniach – w kościele 
parafialnym pw. św. Barbary oraz 
w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanow-
skiego. Wieczorne nabożeństwa u Bar-
bary rozpoczynały się i kończyły przed 
obchodami w Sanktuarium.    (HS)

Wcześniej z Jezusem
Podczas  uroczyste j  mszy  św. 
o godz. 12.30, odprawionej w Niedzie-

lę Bożego Miłosierdzia (8 kwietnia), 
jedenaścioro dzieci przyjęło wczesną 
Komunię św. Wiek przystępowania do 
I  Komunii św. obniżył święty papież 
Pius  X, który jako kilkuletni Józef 
Sarto, sam przystąpił do tego sakra-
mentu wcześniej niż inne dzieci. Wcze-
sna Komunia św. podtrzymuje, pogłębia 
i odnawia łaskę otrzymaną na chrzcie. 
Daje duszy to, co pokarm materialny 
daje ciału. Oczyszcza z  grzechów po-
wszednich, chroni przed popełnianiem 
kolejnych i pomaga wytrwać w dobru. 

Z parafii św. Barbary

n
Droga Krzyżowa w byłym niemieckim obozie żabi-
kowskim    fot. Rafał Wojtyniak

zurekcji pozostało puste. Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu i Grobu Pańskie-
go w  tym dniu trwała od godz.  21. 
Wielki Czwartek to też święto kapłanów. 
Nasi para�anie pamiętali o swoich dusz-
pasterzach, składając im życzenia i wrę-
czając kwiaty.
Wielki Piątek – dzień upamiętniający 
Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa. W tym 
dniu nie sprawuje  się Mszy św. 
O godz. 15 odprawiono ostatnią w Wiel-
kim Poście – Drogę Krzyżową, a po niej 
odmówiono „Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego”. Liturgia Męki Pańskiej rozpo-
częła się o godz. 18. Podobnie jak w roku 
ubiegłym przewodniczył jej o. Krzysztof 
OMI. On też dokonał obrzędu prostacji 
(leżenie krzyżem przed ołtarzem), pod-
czas której wszyscy wierni klęczą. Na-
stępnie po modlitwie wstępnej rozpo-
częła się Liturgia Słowa Bożego, w skład 
której wchodzą: dwa czytania, psalm 
i opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. 
Ważnym momentem tego dnia jest uro-
czyste odsłonięcie Krzyża i Jego adoracja 
(przez ucałowanie ran na �gurze Jezusa) 
przez kapłanów i  służbę liturgiczną. 
Wierni adorowali Krzyż po zakończeniu 
nabożeństwa. Na zakończenie rozdano 
zgromadzonym Komunię Świętą i Naj-
świętszy Sakrament został przeniesiony 
z „ciemnicy” do Grobu Pańskiego. Ad-
oracja Grobu Pańskiego i Krzyża w tym 
dniu trwała do godz. 22.
Wielka Sobota rozpoczęła się o godz. 7 
adoracją Krzyża i Grobu Pańskiego przez 
cały dzień, aż do Liturgii Wigilii Paschal-
nej. Od godz. 11 do 15, co godzinę świę-
cono potrawy. Liturgia Wigilii Paschal-
nej rozpoczęła  się o  godz.  22. W  tym 

roku przewodniczył jej ks. Krystian 
Gramza. Zapoczątkowała ją Liturgia 
Światła – poświęcenie ognia, od którego 
zapala się Paschał (świecę woskową sym-
bolizującą Zmartwychwstałego Jezusa). 
Wniósł go do ciemnego kościoła cele-
brans, zatrzymując się w trzech stacjach 
i wyrażając wdzięczność za dar oświe-
cenia drogi do zbawienia. Od płoną-
cego Paschału, wierni zapalali przy-
niesione do kościoła świece. Po zakoń-
czeniu procesji, Paschał został umiesz-
czony w prezbiterium, przy ołtarzu. Po 
Liturgii Światła nastąpiła się Liturgia 
Słowa. W tej części, czytania pochodzi-
ły ze Starego i Nowego Testamentu. Po 
ostatnim czytaniu ze Starego Testamen-
tu odśpiewano Glorię, w  tym czasie 
w kościele rozbrzmiały dzwony. Pierwszy 
raz od początku Wielkiego Postu za-
brzmiało również radosne Alleluja. Ho-
milię głosił w tym dniu ks. Krystian. Po 
niej rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna, 
podczas której poświęcono wodę i przy 
zapalonych świecach odnowiono przy-
rzeczenia chrzcielne. Na zakończenie tej 
liturgii wierni zostali pokropieni nowo 
poświęconą wodą. Potem rozpoczęła się 
Msza Rezurekcyjna.

H.G.

Qn W Niedzielę Palmową, 25 marca, 
o godz. 16 odbył się w naszej świątyni 
Koncert Pasyjny „Sabat Mater” w wyko-
naniu Orkiestry Fand.pl pod dyrekcją 
Pawła Osuchowskiego (czytaj  str. 35).
Qn 28 marca zamontowano VIII Stację 

Drogi Krzyżowej autorstwa Jacka No-
waka – poznańskiego artysty rzeźbiarza.

Jednoczy z Chrystusem. Umacnia miłość. Buduje 
Kościół.   (HS)

W szczególnym miejscu
We wtorkowy wieczór, 20 marca, przy padającym 
śniegu, odbyło się tradycyjne nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej w  byłym, niemieckim obozie karno-
-śledczym w Żabikowie. Na przedzie pochodu lu-
bońscy strażacy nieśli duży krzyż. Rozważania Męki 
Pańskiej oraz fragmenty Pisma Świętego wzboga-
cono śpiewem oraz przekazaniem historycznych 
faktów dotyczących funkcjonowania tego miejsca 
kaźni z czasów II wojny światowej.    (R.Woj.)
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Tradycyjnie przedstawiamy wyróżnia-
jących  się uczniów lubońskich szkół, 
którzy otrzymali jednorazowe stypen-
dium naukowe lub sportowe na zakoń-
czenie pierwszego semestru sezonu 
szkolnego 2017-2018. Przypomnijmy, 
nagrody przydzielają specjalne komisje 
powoływane przez dyrektorów szkół. 
Środki na ten cel pochodzą głównie 
z  budżetu miasta (W SP  5 także od 
Rady Rodziców). Wysokość pieniędzy 
przeznaczonych na stypendia w  po-
szczególnych placówkach zależy od 
zapotrzebowania, jakie co roku składa-
ją do budżetu miasta dyrektorzy w pre-
liminarzu budżetowym. Sposób przy-
znawania stypendiów regulują nato-
miast wewnętrzne regulaminy poszcze-
gólnych placówek.
Wysokość jednorazowego stypendium 
wyrównuje  się w poszczególnych pla-
cówkach i  w  większości przypadków 
wynosi, podobnie jak przed rokiem, 
100 zł (wyjątek SP2 – 150 zł). W 2017 r. 
najniższe stypendia – 55 zł – otrzyma-
li sportowcy w  SP3 (porównaj: „WL” 
03-2017, str. 52).

Z opracowanej przez nas tabeli wynika, 
że w  semestrze zimowym wypłacono 
stypendia łącznie 74. uczniom, w tym 
17 sportowych, na łączną kwotę 8 250 zł 
(przed rokiem za I semestr odpowied-
nio: 61. Uczniom, w  tym 10 sporto-
wych, na sumę 5 945 zł). Najwięcej – 28 
stypendiów (w tym 14 sportowych), na 
łączną kwotę 3  100  zł, przyznano 
w SP 5. Najskromniej tym razem wy-
padła SP 1 – 600 zł (przed rokiem SP 4 
– 300 zł). 
- Średnia ocen, za które otrzymywano 
stypendium naukowe to od maksymal-
nej 6,00 do 5,42. Ten dolny pułap śred-
niej oceny w poszczególnych szkołach 
był różny: najwyższy w  SP  1 – 5,75; 
dalej SP  3 – 5,73; SP  4 i  SP  5 – 5,57; 
i SP 2 – 5,42.
- Dwoje uczniów w mieście otrzymało 
stypendia podwójne – naukowe oraz 
sportowe – Tymoteusz Jurewicz oraz 
Weronika Dombka z SP 5.

Wożenie WOZiK-iem
Zdobycie tych informacji odbywa  się 
już nieco sprawniej niż przed rokiem. 
Żadna ze szkół nie podała dyscypliny 
swoich nagrodzonych sportowców.
Czyż groteskową nie można nazwać 
sytuacji, gdy pomni na wcześniejsze 
doświadczenia, wysyłamy e-maila z ofi-

cjalnym drukiem o udostępnienie in-
formacji publicznej (ustawa z 2001 r.), 
skierowanym do odpowiedniego wy-
działu w Urzędzie Miasta, a listem po-
leconym, podpisanym przez burmistrza 
Mateusza Mikołajczaka, poprzez sto-
sowny Wydział Oświaty Zdrowia i Kul-
tury (WOZiK) otrzymujemy informację, 
że (cytat): ... dane dotyczące stypen-
diów szkolnych przyznanych po pierw-
szym semestrze roku szkolnego 2017-
2018 dotyczące wybitnych uczniów, 
którzy za swoją godną wyróżnienia 
pracę otrzymali stypendia naukowe 
lub sportowe, posiadają Dyrektorzy 
Szkół Podstawowych, gdyż Burmistrz 
Miasta Luboń nie jest organem właści-
wym do przyznawania stypendiów 
szkolnych. ... dyrektorzy szkół nie mają 
obowiązku przekazywania Burmistrzo-
wi danych uczniów, którym przyznano 
stypendia szkolne.?
E-maila z tym samym oficjalnym dru-
kiem wysyłamy więc do wszystkich 
szkół i z SP 5 otrzymujemy zwrotnie 
pozdrowienia dla redakcji o następu-
jącej treści (cytat): Dzień dobry, Szko-
ła Podstawowa nr 5 w Luboniu infor-
muje, że wszystkie dane dotyczące 
stypendium zostały przekazane zgod-
nie z  terminem do Urzędu Miasta 
w Luboniu. Bądź tu mądry, o komen-
tarz do pisma Burmistrza prosimy 
więc SP  5. Zamiast niego, bo co tu 
komentować?, otrzymujemy wykaz 
nagrodzonych uczniów. I tak od An-
nasza do Kajfasza, jak mawia ludowe 
przysłowie, woził nas WOZiK (wy-
dział rodzimego Urzędu Miejskiego) 
i szkoła, niedawno jeszcze (jako gim-
nazjum) pod patronatem Jana Paw-
ła  II. A działo  się to w Wielkim Po-
ście, ba – w  Wielkim Tygodniu – 
okresie, w  którym Annasza i  tego 
drugiego specjalnie się przypomina.
Jak tu nie ironizować, kiedy aż się pro-
si?
Proponujemy, by w przyszłości pośred-
nikiem w przekazywaniu tych informa-
cji: szkoła-urząd była prasa lokalna. 
Każdy urzędnik, który musi, wytnie 
sobie z „gazety” co potrzeba i do odpo-
wiedniego segregatora wsadzi, a  przy 
okazji skorzystają z  tej informacji 
mieszkańcy.

Wyróżniającym się lubońskim uczniom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!

PPR

Stypendia semestralne
szkoła Lp. Imię i nazwisko klasa

na
uk

ow
e 
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 (s
)

średnia /
dyscyplina
sportowa

kwota

1  Miromir Wiernowolski 7 n 5,79 100 zł
2 Agnieszka Cyfert 5 n 5,75 100 zł
3 Adrianna Domagała 5 n 5,75 100 zł
4  Bogna Dopierała 6 s 100 zł
5  Oliwia Owczarczak 6 s 100 zł
6  Martyna Gomuła 6 s 100 zł

600 zł
1 Aleksandra Nowak 6c n 5,67 150 zł
2 Zofia Gus 5e n 5,58 150 zł
3 Szymon Hanus 5b n 5,50 150 zł
4 Julia Moryksiewicz 6c n 5,50 150 zł
5 Kacper Piechowicz 6b n 5,50 150 zł
6 LenaJanicka 5d n 5,45 150 zł
7 Nadia Czyżewska 5a n 5,42 150 zł
8 Julia Szczesiak 5c n 5,42 150 zł
9 Zuzanna Majewska 5c n 5,42 150 zł

10 Helena Brzezińska 6a n 5,42 150 zł
11 Grzegorz Myssak 6d n 5,42 150 zł

1 650 zł
1 Tomasz Brauza 7c n 6,00 100 zł
2 Zofia Ciesielczak 7a n 6,00 100 zł
3 Joanna Cykowiak 3c gim n 6,00 100 zł
4 Gabriela Krzyżańska 3c gim n 5,93 100 zł
5 Ida Wiatr 7b n 5,93 100 zł
6 Nina Zażembłowska 3c gim n 5,93 100 zł
7 Jakub Jaśkowiak 6a n 5,92 100 zł
8 Szymon Nowakowski 4b n 5,92 100 zł
9 Klaudia Teska 5a n 5,92 100 zł

10 Julia Bełej 3c gim n 5,86 100 zł
11 Wojciech Rembalski 7c n 5,86 100 zł
12 Anna Grabowska 5a n 5,83 100 zł
13 Karolina Jaśkowiak 4a n 5,83 100 zł
14 Oliwia Kaszkowiak 5a n 5,83 100 zł
15 Julian Kuc 4b n 5,83 100 zł
16 Łucja Łobejko 4a n 5,83 100 zł
17 Maja Stajniak 4b n 5,83 100 zł
18 Zuzanna Zakrawacz 5a n 5,83 100 zł
19 Weronika Wojciechowska 2d gim n 5,79 100 zł
20 Zofia Kozłowska 2c gim n 5,73 100 zł
21 Zofia Łój 2c gim n 5,73 100 zł

2 100 zł
1 Piotr Bartkowiak 7 c n 5,77 100 zł
3 Amelia Charkiewicz 6 c n 5,75 100 zł
5 Martyna Handkiewicz 6 c n 5,75 100 zł
8 Mateusz Szortyka 6 c n 5,67 100 zł
2 Klaudia Bittner 6 c n 5,58 100 zł
4 Rozalia Chmielewska 5a n 5,58 100 zł
6 Bartosz Krzewiński 6 c n 5,58 100 zł
7 Wiktor Piórkowski 7 c n 5,57 100 zł

800 zł
1 Zofia Wrzaskowska 3f n 6,00 200 zł

n 5,80 100 zł
s 5,80 100 zł

3 Zuzanna Maciejewska 3g n 5,80 100 zł
4 Lidia Wysocka 3g n 5,80 100 zł
5 Zofia Kaczmarek 2g n 5,79 100 zł
6 Martyna  Malinowska 2g n 5,79 100 zł
7 Patrycja Ciemnoczołowska 3f n 5,71 100 zł
8 Dobrochna Stachecka 2g n 5,71 100 zł
9 Martyna Janiszewska 5a n 5,67 100 zł

10 Zuzanna  Kowalewska 4a n 5,67 100 zł
11 Wojciech  Dudziński 7a n 5,64 100 zł
12 Oliwier Stróżyński 2g n 5,64 100 zł
13 Julia Brauza 3g n 5,60 100 zł
14 Kacper Kamiński 3g n 5,60 100 zł
15 Zuzanna  Kościukiewicz 2c n 5,57 100 zł

n 5,57 100 zł
s 5,57 100 zł

17 Zuzanna Sułek 2a s 5,57 100 zł
18 Mateusz Dokowicz 3g s 5,33 100 zł
19 Mikołaj Rajek 3g s 5,20 100 zł
20 Szymon Włoszyński 3g s 5,13 100 zł
21 Natalia Piechota 2a s 4,86 100 zł
22 Patryk Pyśk 2a s 4,71 100 zł
23 Szymon Jaruga 2a s 4,50 100 zł
24 Jakub Pilarski 2f s 4,43 100 zł
25 Mateusz Ogrodzki 2a s 4,21 100 zł
26 Wiktor Roszyk 3c s 4,00 100 zł
27 Jakub Wawrzyniak 3a s 3,67 100 zł
28 Mateusz Kluczyński 3a s 2,73 100 zł

3 100 zł
8 250 zł

Stypendia szkolne przyznane po pierwszym semestrze 
roku szkolnego 2017-2018

Razem  SP 1

Razem  SP 2

Razem  SP 3

nie ma 
wpływu/ bd

SP1

Razem  SP 4

Razem Szkoły w Luboniu
Razem  SP 5

SP2

SP3

3gTymoteusz  Jurewicz2

SP4

bd - brak danych

Weronika Dombka 2a16

SP5

nW tabeli przedstawiamy nazwiska uczniów, którzy w lubońskich szkołach zostali 
wyróżnieni jednorazowymi nagrodami stypendialnymi. Ustawiliśmy kolejno placów-
ki, a w nich uczniów wg wysokości średniej oceny na zakończenie I semestru   oprac. 
Piotr P. Ruszkowski

Sprostowania
Qn We wspomnieniu o  zmarłym Zdzisławie Dotce opublikowanym w  ubiegłym 

miesiącu na str.  35, w  podpisie do zdjęcia przedstawiającego kronikarzy chóru 
„Bard” pojawił  się błąd. Pan Ryszewski nosił imię Sylwester, a nie Seweryn, jak 
napisaliśmy. Przepraszamy.
Qn W artykule „Dzielna łączniczka i  sanitariuszka” na str.  37 o  Helenie Godzi-

szewskiej wymieniony Jakób Gudź-Godziszewski to ojciec bohaterki, a  nie, jak 
podano, dziadek.

(Redakcja)
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Qn Podobno organy ścigania zakończy-
ły już wyjaśnianie sprawy związanej 
z ujawnionymi nieprawidłowościami 
�nansowymi przy realizacji remon-
tu Szkoły Podstawowej nr  3 (od red. 
– czytaj „WL” 07-2017, str. 17). Miasto, 
choć obiecało, nie informuje nas o tym, 
co ustalono. Prosimy o opisanie całej 
sprawy, choćby po to, by uciąć wszelkie 
plotki: kto, co, kiedy, komu, za ile itd. 
Nasłuchałam się tego, że jeszcze trochę 
a sensacyjny �lm można by nakręcić, 
nie wiem komu wierzyć. Proszę podać 

opinii publicznej, co się takiego stało, 
jakie są w związku z tym działania (de-
cyzje) władz oraz organów badających 
sprawę? Zajmijcie się proszę tą sprawą 
– liczę na was.         (rodzic)

Odp.: Postępowanie prowadzone przez 
prokuraturę zakończyło się ustaleniem 
sprawcy. W postępowaniu karnym, przed 
sądem pierwszej instancji, zapadł wyrok 
skazujący. Wyrok jest nieprawomocny. 

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Zapadł wyrok…

W związku z przesłanym do Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, Rady Miasta 
Luboń, Burmistrza Miasta Luboń i mie-
sięcznika „Wieści Lubońskie” listem 
otwartym rodziców SP 3, przeciwnych 
tworzeniu w  tej szkole liceum dwuję-
zycznego, pragnę wyjaśnić, iż poza tym 
listem, nie otrzymałam innych sygnałów 
przeciwko tworzeniu liceum.
Zawiadomiłam rodziców wszystkich 
uczniów Szkoły Podstawowej nr  3 (za 
pośrednictwem dziennika elektronicz-
nego) o zamiarze utworzenia liceum. Do 
tej pory nie zgłosili  się do mnie żadni 
rodzice, w tym w szczególności klas 0-6, 
którzy byliby przeciwni idei utworzenia 
liceum.
Podobnej informacji udzieliła rodzicom 
Rada Rodziców SP 3, która nie zmieniła 
zdania w sprawie poparcia dla utworze-
nia liceum, i która nie otrzymała żadnych 
sygnałów o ewentualnych niepokojach 
rodziców w związku z tym projektem.
Odnosząc się do wymienionych w liście 
argumentów, chcę podkreślić, że Szkoła 
Podstawowa nr 3 z oddziałami dwuję-
zycznymi jest do tej pory miejscem 
edukacji zarówno najmłodszych dzieci 
jak i młodzieży. Z powodzeniem funk-
cjonowały i  funkcjonują w  budynku 
klasy szkoły podstawowej i klasy gim-
nazjalne. Można założyć, że zachowanie 
młodzieży licealnej będzie zbliżone do 
zachowania młodzieży gimnazjalnej, 
a nawet możliwe jest, że będzie cecho-
wała je większa postawa opiekuńczości 
w stosunku do młodszych kolegów, ani-
żeli można byłoby tego oczekiwać po 
młodzieży gimnazjalnej.
Nie jest prawdziwe twierdzenie o likwi-
dacji punktu przedszkolnego w  celu 
powstania LO. Punkt przedszkolny nie 
jest likwidowany. W roku 2018-2019 nie 
będzie jedynie naboru do Punktu Przed-
szkolnego. Likwidacja wymagałaby prze-
prowadzenia odpowiedniej procedury 
zgodnie z  ustawą Prawo oświatowe, 
a taka procedura nie została rozpoczęta.
Konieczność przeanalizowania kwestii 
naboru do Punktu Przedszkolnego była 
tematem rozmowy Pani Dyrektor Gra-
żyny Leciej z Burmistrz Małgorzatą Ma-

chalską i  Zastępcą Burmistrza Panem 
Mateuszem Mikołajczakiem w  dniu 
22.01.2018 r. Zastępca Burmistrza prosił 
Panią Dyrektor Grażynę Leciej o odręb-
ne spotkanie w  tej sprawie. Ponawiał 
zaproszenie do rozmów telefonicznie, 
zapraszając do Urzędu. Do tej pory Pani 
Dyrektor Grażyna Leciej nie podjęła 
rozmów w tej sprawie.
Budynek SP  3, składający  się z  dwóch 
skrzydeł, jest w  naturalny sposób po-
dzielony na strefy, w których do tej pory 
uczą się odrębnie dzieci klas młodszych 
i młodzież. Kontakt dzieci i młodzieży 
w szatni nie jest możliwy, gdyż te grupy 
nie mają takiego wspólnego pomiesz-
czenia. Ewentualny kontakt w stołówce 
szkolnej, który również można wyelimi-
nować poprzez wydzielenie innych go-
dzin posiłków, do tej pory nie stanowił 
problemu, gdy w stołówce spotykała się 
młodzież gimnazjalna i dzieci z klas 0-3. 
Kontakt dzieci i  młodzieży na koryta-
rzach zawsze odbywa  się pod opieką 
nauczyciela, tak aby zapewnić ochronę 
młodszym dzieciom i spokój młodzieży, 
której może przeszkadzać zachowanie 
młodszych dzieci. Należy zauważyć, że 
w większości przypadków, młodsze dzie-
ci mają w  swoim środowisku kontakt 
z młodzieżą, czy to z rodzeństwem, ku-
zynostwem, kolegami w  grupach har-
cerskich, sportowych. Budowanie wza-
jemnych relacji młodszych i  starszych 
dzieci może dodatnio wpływać na ich 
rozwój.
O braku ewentualnego zagrożenia w sy-
tuacji jednoczesnej obecności w  SP  3 
dzieci i młodzieży przekonywała niejed-
nokrotnie Pani Dyrektor Grażyna Leciej, 
argumentując brak podstaw do takich 
obaw na spotkaniu w Urzędzie Miasta 
w Luboniu w dniu 24.01.2018 r. oraz na 
spotkaniu z  radnymi Komisji Oświaty 
Rady Powiatu Poznańskiego w  dniu 
7.02.2018 r. Takie stanowisko uzasadnia 
dotychczasowe dobre doświadczenie 
funkcjonowania w budyn-
ku szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum. Na spo-
tkaniach Rady Rodziców, 
w informacjach przekazy-

Nie otrzymałam innych 
sygnałów przeciw tworzeniu LO
Stanowisko Burmistrza w sprawie listu otwartego podpisanego przez 
anonimowych rodziców dzieci młodszych Szkoły Podstawowej nr 3 
w Luboniu (czytaj: „WL” 03-2018, str. 21)

cd.  
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„WL”: Co zadecydowało o tym, że tak 
nagle pojawił się temat utworzenia LO 
w budynku SP3? W 2016 r., kiedy przy 
okazji reformy oświaty zwracaliśmy się 
do władz miasta z pytaniem na ten temat 
(„WL” 10-2016, str. 47), otrzymaliśmy 
odpowiedź, że Luboń nie ma zamiaru 
powoływać liceum, że to zadanie (czy-
taj: inicjatywa) powiatu itd. Czy obecna 
decyzja to sztuczny zabieg, by utrzymać 
kadrę byłego Gimnazjum nr 1 i przy 
okazji rozwiązać wewnętrzny kon�ikt 
dyrekcji SP3?

Małgorzata Machalska: W żadnym wy-
padku. To, że przy okazji reformy oświaty 
nie podjęliśmy takiej decyzji, wynikało 
z braku czasu i z  tego, że wówczas nie 
byłam do niej przekonana. Natomiast 
przez ten rok trwały rozmowy prowa-
dzone z nami przez dyrekcję i nauczy-
cieli byłego gimnazjum (wówczas już 
SP3) i przyjęłam ich wniosek, uznając, 
że jest zasadny.

Czy podobnie jak inne szkoły średnie, 
�nansowanie nowego lubońskiego LO 
będzie  się odbywać z  budżetu Staro-
stwa? Czy Rada Powiatu podjęła już 
taką decyzję i jaka to będzie kwota?

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu i naszą, 
organem prowadzącym LO będzie Lu-
boń, tym samym wszelkie koszty będzie 
ponosiło miasto.

Podobnie jak władze miasta, powiatu, 
a nawet ministerstwo, również „Wieści 
Lubońskie” otrzymały list od Zaniepo-
kojonego mieszkańca gminy skierowany 
do Prokuratury Rejonowej, informu-
jący o domniemanym przestępstwie 
polegającym na nieformalnym zaopi-
niowaniu przez Radę Pedagogiczną 
SP3 wniosku o utworzeniu LO. Jakie 
jest Pani stanowisko w tej sprawie?

W mojej ocenie, zarzuty Zaniepokojo-
nego mieszkańca gminy są całkowicie 
bezpodstawne. Przygotowałam stano-
wisko w tej sprawie. Nie chcę go jednak 
upubliczniać, bo wszelkie informacje na 
temat tej sprawy mogą być podstawą po-
stawienia zarzutu zniesławienia. Temat 
jest rozwojowy, bo właśnie wpłynęła 
do Urzędu skarga mieszkańca Lubonia, 
skierowana do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, z wnioskiem o unie-
ważnienie uchwały mówiącej o przejęciu 
przez Luboń od Powiatu Poznańskiego 
zadania prowadzenia liceum. Zdaniem 
Skarżącego, uchwała narusza jego dobra 
(czytaj: realizacja zadania odbędzie się 
kosztem zadań własnych miasta, które 
autor skargi wylicza).
Rzeczywiście w tym roku kalendarzowym 
(przez 4 miesiące) poniesiemy koszty 
utrzymania liceum, natomiast od przy-
szłego roku otrzymamy już subwencję 
oświatową, która, według naszych wy-
liczeń, wystarczy na pokrycie kosztów 
prowadzenia LO. Powiat całkowicie prze-
kazał nam to zadanie, a więc subwencja 
będzie wpływać bezpośrednio do miasta. 
Jak pokazało wyliczenie, środki te wy-
starczą na utrzymanie jednego oddzia-
łu (30-osobowego), który planujemy 

utworzyć. W przypadku liceum subwencje 
są wyższe, tak czy inaczej musimy utrzy-
mywać budynek SP3, w którym będzie 
funkcjonowało LO.

Decyzji powołania liceum nie podej-
muje się na jeden sezon. Czy jest wizja 
funkcjonowania tej szkoły w przyszłości? 
Jak będzie wyglądała za 10 lat i gdzie 
będzie funkcjonowała?

Póki co, LO będzie jednooddziałowe, 
taki jest warunek powiatu. Czy później 
również? Okaże się. Zacznijmy od tego, 
czy pozytywnie zakończy  się nabór. 
Potem trzeba wziąć pod uwagę wyniki 
pierwszej matury, to jak wypadną nasi 
uczniowie wobec młodzieży pobierają-
cej naukę w liceach poznańskich. Jeżeli 
tuż przy granicy Lubonia mamy świet-
ne szkoły średnie, to sens prowadzenia 
LO w  naszym mieście będzie wtedy, 
gdy szkoła okaże  się bardzo dobra. 
Utworzyliśmy liceum, ale jeszcze go 
nie uruchomiliśmy.

Przy ilu chętnych miasto uruchomi LO?

Patrząc ekonomicznie – przy 30 uczniach.

Jeśli lubońskie LO okaże się bardzo do-
bre, to z pewnością zaistnieją potrzeby, 
by je poszerzyć. Czy będzie budowana 
nowa szkoła, czy może klasy zostaną 
rozparcelowane po wszystkich pod-
stawówkach? Jak jest to pomyślane?

Parcelacji na pewno nie będzie! Dla liceum 
nie przewidujemy odrębnego budynku. 
Jeśli będzie nowa szkoła, to podstawowa.

Gdzie?

Póki co, to miejsce pod oświatę mamy 
w  planach Nowego Centrum Lubonia 
i przy ul. Ogrodowej. Ten drugi obszar 
jest w części miejski. W NCL natomiast 
– całkowicie prywatny. Po tym, jak zo-
stałam burmistrzem, prowadziłam roz-
mowy z właścicielami gruntów w NCL, 
ale nie doszło do porozumienia, co do 
warunków wykupu.

HS, PPR

Wokół liceum
Z burmistrz Małgorzatą Machalską o inicjatywie, obawach mieszkańców, 
�nansowaniu i przyszłości Liceum Ogólnokształcącego, które powołano 
w Luboniu

n
W mojej ocenie, zarzuty zaniepokojo-
nego mieszkańca są całkowicie bez-
podstawne   fot. Piotr P. Ruszkowski
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wanych dyrekcji, w obecnym 
roku szkolnym, jak i  wcze-
śniej, nie przekazywano sy-
gnałów o jakichkolwiek sytu-
acjach, jakoby młodsze dzie-
ci były zagrożone przez gim-

nazjalistów, co pozwala sadzić, że tak 
samo będzie w przyszłości.
Zakłada się utworzenie jednego oddziału 
licealnego. Tym samym, co roku będzie 
przybywała kolejna klasa. Biorąc pod uwa-
gę aktualną liczbę oddziałów w  szkole 
podstawowej – 10 oddziałów 0-3, 13 od-
działów 4-7, która zapewne się utrzyma 
– nie dojdzie do sugerowanej marginali-
zacji dzieci z korzyścią licealistów. Liczba 
oddziałów w SP 3 po odejściu klas gimna-
zjalnych zmniejszy się na tyle, że pozosta-
ną wolne pomieszczenia, które pozwolą 
na ich racjonalne zagospodarowanie. 
W 2018 r. odejdzie 5 oddziałów gimna-
zjalnych, a klasy 6, które staną się 7., są 
tylko dwie. Ich liczba może wzrosnąć do 
trzech lub czterech, jeśli do klas dwuję-
zycznych będą aplikowali uczniowie spo-
za SP 3, czego nie da się w tej chwili prze-
widzieć. Do remontu przeznaczone są 
także pomieszczenia po sekretariacie, 
gabinecie dyrektora i wicedyrektora SP 3, 
co pozwoli wygospodarować kolejne po-
mieszczenia. Z  obliczeń wynika, że 
uczniów z rejonu SP 3 jest mniej niż obec-
nie, co powoduje spadek liczby oddziałów.
Temat utworzenia LO był przedmiotem 
dyskusji z udziałem wszystkich nauczy-
cieli SP 3, w tym uczących w klasach 0-6. 

Nauczyciele wystosowali wniosek do 
burmistrza, który został podpisany za-
równo przez nauczycieli klas starszych, 
jak i  wielu uczących w  klasach młod-
szych. Nikt nie wyrażał sprzeciwu wobec 
wniosku, kwestia ewentualnych obaw 
nie została poruszona także na posie-
dzeniu Rady Pedagogicznej.
Wszyscy nauczyciele 0-6 obecni na 
Radzie  Pedagogicznej  w  dniu 
31.01.2018  r., jednomyślnie poparli 
pomysł utworzenia liceum. Ankieta na 
temat zainteresowania rodziców 
i  uczniów powstaniem liceum była 
przeprowadzona w SP 3 wśród uczniów 
klas 7., tj. uczniów tych klas, którzy 
rozpoczynają planowanie swojej przy-
szłości edukacyjnej. Rodzice klas 3. 
gimnazjów już od ubiegłego roku py-
tali, czy istnieje możliwość utworzenia 
klasy licealnej, aby jak najlepiej pokie-
rować edukacją swoich dzieci.
Reasumując, informacje jakie posiadam, 
świadczą o  przychylnym nastawieniu 
uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej nr  3 do idei utworzenia 
liceum dwujęzycznego.
Podtrzymuję wyrażaną dotychczas opi-
nię, że posiadane przez nas zaplecze 
kadrowe i  lokalowe gwarantuje możli-
wość realizacji tego projektu z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa uczniów, 
w  tym szczególnej ochrony uczniów 
najmłodszych klas.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta

cd.  
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Qn W minionym miesiącu niepubliczne 
przedszkole przy ul. Szkolnej przygoto-
wało dla swoich skrzatów sporo atrakcji. 
Skoro „w marcu jak w garncu”, więc dzieci 
stworzyły swoje własne garnuszki podczas 
warsztatów lepienia z gliny. Przedszkolaki 
dowiedziały się skąd ludzie brali kiedyś 
garnki oraz jak wyglądały dawne naczy-
nia. Głównym i najlepszym punktem spo-
tkania było lepienie własnego garnuszka. 
El�ki, Gagatki i Chochliki wykazały się 
niezwykłymi zdolnościami manualnymi 
i przygotowały piękne naczynia.
Qn Nasze skrzaty najbardziej lubią zaję-

cia praktyczne, dlatego tak uwielbiają co-
miesięczne warsztaty naukowe. W marcu 
spotkanie z ciocią Anią przebiegło pod 
hasłem „Sól – nie tylko dodatek do po-
traw”. Dzieci zabarwiały wodę i wsypy-
wały do niej sól, następnie przygotowały 
sznureczki, które umieściły w kubeczkach. 

Przez kolejne dni obserwowaliśmy, co 
dzieje się z nitkami. Dzięki doświadczeniu 
przedszkolaki poznały proces krystalizacji.
Qn Realizując cykliczne spotkania z Fil-

harmonią Pomysłów, tym razem mieli-
śmy zaszczyt poznać Och Mistrza. Było 
to kolejne niesamowite muzyczne przed-
stawienie, w którym musieliśmy pomóc 
kompozytorowi odnaleźć swoje natchnie-
nie. Dzieci w rytm muzycznych akordów 
z zaciętością detektywów szukały zguby, 
którym okazała się gąsieniczka Flecia.
- Pod koniec lutego zostaliśmy zaprosze-
ni do wymiany pocztówkowej przez 
przedszkole o takiej samej nazwie, miesz-
czące się w Legnicy. Z radością przyję-
liśmy zaproszenie. Pozdrawiamy serdecz-
nie wszystkie „Chatki Skrzatka” w całej 
Polsce.

Natalia Kaczmarek

Z Chatki Skrzatka

n
 Lepienie garnuszków z gliny w Chatce Skrzatka

n
Warsztaty naukowe w przedszkolu „Chatka Skrzatka”

Ciekawi byliśmy, co o ostatniej poważ-
nej decyzji władz miasta myślą miesz-
kańcy. Poniżej wyniki, których się nie 
spodziewaliśmy.
Qn Zdecydowana przewaga (dawno tak 

duża nie występowała), aż 72,2% pyta-
nych odpowiedziało twierdząco. Wśród 
komentarzy odnotowaliśmy: „Pewnie, 
że tak. Dzieci będą miały blisko”, „Świetny 
pomysł, oby poziom był wysoki”, „Przy 
trójce dzieci – świetnie”, „Uważam to za 
najlepszą inwestycję Lubonia”, „Nie tra-
cimy pieniędzy na dojazdy”, „To dobre 
rozwiązanie także dla nauczycieli, którzy 
w wyniku reformy mogą tracić pracę”, 
„Dobra kadra i  dyrekcja z  gimnazjum 
powinna tam pracować”, „Uczę w  LO 
w Poznaniu – wolałabym pracować na 
miejscu”, „Takie duże miasto, jak Luboń, 
powinno mieć swoją własną szkołę śred-
nią”, „Dzieciak pozostanie w gronie zna-
jomych z gimnazjum”, „Nie wiem tylko, 
czy to powinno być razem z SP 3”.
Qn Jedynie 11,4% pytanych uznało, że 

przy SP3 Liceum Ogólnokształcące nie 
powinno powstać. Przytaczane argumen-
ty to: „W Poznaniu są różne poziomy, 
po co jeszcze w Luboniu?”, „Wolę uciec 
do Poznania”, „W Poznaniu się szybciej 
usamodzielniłem”, „Wolę posłać dziecko 
do Poznania, zmienić mu otoczenie”, „W 
Poznaniu jest wystarczająco duża ofer-
ta”, „To zły pomysł, jestem nauczycielką 
i zdecydowanie jestem przeciw”, „Będzie 
niższy poziom”, „To zamknięcie na nowe 

znajomości i zmianę środowiska”, „Po-
dobno ma być �nansowane z  budżetu 
miasta, więc ucierpią inne inwestycje”.
Qn Wśród internautów podobny trend: 

73% na „Tak”, 21% na „Nie”, i  6% nie 
miało zdania.
Qn Władza lokalna tym razem też wy-

padła podobnie. Wśród tych, z którymi 
udało nam się skontaktować, 80% od-
powiedziało „Tak”. Dwie osoby były na 
„Nie” (A. Dworaczyk i M. Samulczyk). 
Ten drugi prosił dodać komentarz, że 
jest przeciwny �nansowaniu z budżetu 
gminnego, bo jest to ustawowe zadanie 
powiatów. Jako jedyna nie miała zdania 
przewodnicząca Rady Miasta – T. Zygma-
nowska. Niestety, naszemu ankieterowi nie 
udało się skontaktować z radnymi: P. Bart-
kowiakiem, Ł. Budzyńskim, D. Franek, 
K. Frąckowiak, P. Izydorskim, M. Szwac-
kim, K. Wilczyńską-Kąkol, P. Wolniewi-
czem i burmistrzem M. Mikołajczakiem.
Sondaż przeprowadzili: Wiktoria Ku-
charska, Jerzy Nowacki (wśród władz), 
Magda Wieczorek, Rafał Wojtyniak (In-
ternet).

oprac. PPR

Sondaż
Czy to dobrze, że w Luboniu 
powstaje Liceum 
Ogólnokształcące, przy SP 3?

Odpowiedzi mieszkańców

11,4%

72,2%

Odmówiło 6,3%

TAK
NIE

Nie ma 
zdania 10,1%
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Qn W piątek, 16 marca, w publicznym przed-
szkolu przy ul. Okrzei odbył się bajkowy 
pokaz baniek mydlanych w wykonaniu 
laureata programu „Mam Talent”, Arka-
diusza Gwizdały. Przedszkolaki obejrzały 

cudowne i nieznane dotąd możliwości 
bańkowego płynu, obserwowały zarów-
no małe jak i wielkie bańki, wykonane 
z pomocą różnych przedmiotów. Każde 
dziecko miało okazję zostać zamknię-

W Tęczowej Krainie tym w wielkiej bańce 
mydlanej. Ten niety-
powy pokaz z pewno-
ścią na długo zostanie 
w pamięci wszystkich 
przedszkolaków.
Qn Po długiej i całkiem 

mroźnej zimie wszyscy 
oczekiwali pierwsze-
go dnia wiosny. Każdy 
ubrany był na zielono 
i  tryskał pozytywną 
energią. Wygnanie zimy 
miało przypieczętować 
zawitanie wiosny, bo 
przecież; sale pięknie 
ozdobione, kwiaty na 
parapetach, w oknach 
ptaszki... Całe przed-
szkole w pełni goto-
we na Panią Wiosnę. 
A uroczystości przywi-
tania jej zaczęły się od 
zabaw i gier związanych 
z tematyką wiosenną, 
a skończyły na długo 
wyczekiwanym wyj-
ściu na tyły ogrodu przedszkolnego. Tam 
wszystkie dzieci spotkały się z marzan-
ną, którą gotowe były pożegnać tak, jak 
nakazywała tradycja. Z głośnym okrzy-
kiem „Do zobaczenia za rok, Pani Zimo!” 

przedszkolaki obserwowały, jak marzanna 
znika z każdym kolejnym płomiennym 
języczkiem. 

Sandra Wojtkowiak

n
  Odważne przedszkolaki z Tęczowej Krainy wewnątrz bańki 
Arkadiusza Gwizdały

Qn W marcu niepubliczne przedszkole 
przy ul. Kopernika 4 zamieniło się w wiel-
kie laboratorium chemiczne, w którym 
nasi mali badacze przeprowadzali eks-
perymenty naukowe. Okazało się to dla 
nich wspaniałą zabawą, która dostarczyła 
wielu nowych wrażeń z odkrywania tego, 
co nieznane, a fascynujące.
Qn 21 marca przedszkolaki godnie poże-

gnały marzannę i w radosnym nastroju, 
wesołą zabawą i piosenkami powitały Panią 
Wiosnę. Dzieci uczestniczyły w wiosen-
nym korowodzie, który przeszedł ulica-
mi Lubonia, niosąc zielone gaiki, które 
wcześniej przygotowały z nauczycielami. 
W tym dniu w przedszkolu dominował 
kolor zielony, gdyż tak właśnie były ubra-
ne dzieci oraz przystrojone sale.
Qn Podczas realizacji programu eduka-

cyjnego „Mamo, tato, wolę wodę” dzieci 
razem ze Zdrojkiem zdobywały wiedzę 
o wodzie i drzewach oraz poznały zasa-
dy recyklingu.

Qn Kolejny raz odbył się w naszym przed-
szkolu Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Swój 
wokalny talent zaprezentowały wszystkie 
grupy wiekowe. Jury brało pod uwagę wy-
bór piosenki, wykonanie, wykorzystanie 
instrumentów, rekwizytów, przygotowanie 
strojów, etc. Repertuar był bardzo bogaty, 
były piosenki o kowbojach, Indianach, 
słoneczku, kredkach i kaczce dziwaczce. 
Oprócz występów grupowych odbyły się 
także występy indywidualne.
Qn Koniec marca upłynął pod hasłem 

intensywnych przygotowań do obcho-
dów Świąt Wielkiej Nocy. Dzieci wzięły 
udział w warsztatach, podczas których 
wykonywały mazurki i ozdoby wielka-
nocne oraz w wykonaniu pisanki gru-
powej. W  przedświątecznym tygodniu 
przedszkolaki uczestniczyły w uroczystym 
śniadaniu wielkanocnym, a po nim wy-
ruszyły do ogrodu i z zapałem poszuki-
wały prezentów od zajączka.

Katarzyna Stępień

Z Tajemniczej Wyspy

n
Festiwal Piosenki w Tajemniczej Wyspie

n
 Imponujący pokaz uczestnika programu TV „Mam Talent” – Arkadiusza Gwizdały 
– w przedszkolu „Tęczowa Kraina”

Qn W niepublicznym żłobku i przedszko-
lu przy ul. Konopnickiej dzieci w marcu 
przygotowywały się do powitania wiosny. 
Już w pierwszym tygodniu przybył czaro-
dziej, który przeniósł nas do świata iluzji 
i zabawy. Zobaczyliśmy szereg ciekawych 
i śmiesznych sztuczek, i poznaliśmy kilka 
sekretów magii. Dzieci, dzięki licznym za-
klęciom, przy pomocy różdżki zamieniły się 
w czarodzieja i wykonały kilka sztuczek. 
Spotkanie nawiązywało również do Świąt 
Wielkanocnych, ponieważ ku ogromnej ra-
dości został wyczarowany zajączek, który 
z kolei w magiczny sposób wyczarowywał 
piękne, kolorowe pisanki. Na zakończenie 
magik obiecał nam wyczarować słoneczną 
wiosnę, która miała zawitać do naszego 
przedszkola jeszcze w tym miesiącu - i tak się 
stało. 21 marca hucznie ją przywitaliśmy. 
Najstarsze grupy pojechały w gościnę do 
Przedszkola nr 58 w Poznaniu. Były gry, 
zabawy, ciekawe zajęcia i wspólny spacer 
po ulicach miasta, podczas którego śpie-
waliśmy i ostro hałasowaliśmy, a wszystko 

tylko po to, by przegonić Zimę i przywitać 
Wiosnę. Głównym jednak celem spotkania 
była integracja. Bardzo dziękujemy pani 
dyrektor Agnieszce, całej kadrze pedago-
gicznej oraz tamtejszym przedszkolakom, 
które z pełnym zaangażowaniem i bardzo 
życzliwie przyjęły nasze dzieciaki. Planu-
jemy rewizytę.
Qn Ostatnim i najważniejszym wydarze-

niem były Święta Wielkiej Nocy. 28 marca 
wspólnie zasiedliśmy do stołu wielkanoc-
nego. W tym roku nasze przedszkolaki 
jadły śniadanie wspólnie z maluchami 
żłobkowymi. Po śniadaniu przyszedł 
zajączek wielkanocny w postaci dwóch 
żywych króliczków, które były oznaką, 
że już czas na szukanie prezentów. Na-
leżało się zatem ubrać i przeszukać teren 
wokół przedszkola w celu odnalezienia 
paczek. Dzieci po odnalezieniu swoich 
skarbów szczęśliwe wróciły do swoich 
domów. Ten dzień był wypełniony ra-
dością i szczęściem.

Magdalena Szymańska

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół

Dzieci 
z przed-
szkola 
„Kubuś 
Puchatek 
i Przyja-
ciele” 
cieszą się 
z obec-
ności 
żywych 
królików

n
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Qn Marzec dostarczył wielu wrażeń dzie-
ciakom z Publicznego Przedszkola nr 5 
przy ul. Osiedlowej. 7 marca w grupie IV 
odbyło  się badanie wzroku dzieci sze-
ścioletnich. Pomogło ono zdiagnozować 
i wykluczyć wady wzroku.
Qn Tego samego dnia dzieci z grupy V re-

prezentowały nasze przedszkole w Mini 
Playback Show, organizowanym przez 
Przedszkole „Calineczka”.
Qn 9 marca odwiedziła nas mama Kac-

perka z  grupy  VI, która jest fryzjerką. 
Pani Małgosia zorganizowała w tej grupie 
warsztaty fryzjerskie, na których wytłu-
maczyła, na czym polega praca fryzjera, 

zaprezentowała wiele przyrządów niezbęd-
nych w tej pracy oraz uczesała wszystkich 
chętnych w przepiękne fryzury.
Qn Jak co miesiąc w naszym przedszkolu 

odbył się koncert grupy „Artandmusic” 
pt. „Instrumentalne Eksperymenty”.
Qn 13 marca całe przedszkole wybra-

ło się na wycieczkę do Multikina, gdzie 
zaprezentowano przedstawienie pt. „O 
psie Kasztanie, który został detektywem”.
Qn 14 marca Weseli Sportowcy zorgani-

zowali Drzwi Otwarte, na które zapro-
sili wszystkie dzieci, które chcą bawić 
i uczyć się w naszym przedszkolu.

Lidwina Antkowiak

U Wesołych Sportowców

n
Weseli Sportowcy w Multikinie

n
Mini Playback Show w przedszkolu Weseli Sportowcy

Qn Tak pracowitego 
i pełnego wydarzeń 
miesiąca, jak tego-
roczny marzec, jesz-
cze w Publicznym 
Przedszkolu nr 1 nie 
było. Najpierw, 8 
marca, dzieci ba-
wiły  się podczas 
wspólnej impre-
zy z  okazji Dnia 
Kobiet. Niedłu-
go potem znowu 
wszyscy razem 
spotkaliśmy  się 
– tym razem, aby 
świętować Pierwszy 
Dzień Wiosny. Wie-
trzyki przedstawiły 
w bardzo ciekawej 
i nowatorskiej in-
terpretacji teatralnej wiersz Jana Brze-
chwy pt. „Przyszła wiosna”. Stroje dzieci 
były kolorowe i fantazyjne, a rozrzucone 
wszędzie kwiaty stanowiły dopełnienie 
wrażenia, że nadeszła nowa, tak lubiana 
przez wszystkich pora roku. Krótko potem 
grupa Słoneczek przedstawiła cztery mi-
niprzedstawienia w swoim Teatrze „Pro-
myk”, w czasie których dzieci-zwierzątka 
nieszablonowo i bardzo anegdotycznie 
interpretowały historyjki z literatury dzie-
cięcej. Marzec zakończyła uroczystość 
związana z Wielkanocą. Na dzieci czekały 
wspaniale przystrojone stoły i koszyczki 
z niespodzianką od wyczekiwanego za-

jączka. Grupa Śnieżynek zaprezentowała 
przedstawienie teatralne, nawiązujące do 
tradycji Świąt Wielkanocnych oraz pokaz 
gry na �ażoletach. Warto wspomnieć, iż 
dzieci z grupy Śnieżynek grają na �ażo-
letach już od kilku lat. Podczas uroczy-
stości wielkanocnych był z nami zastępca 
Burmistrza Lubonia, Michał Popławski, 
ks. proboszcz Józef Majchrzak oraz radna 
Dorota Franek. Wszystkich serdecznie 
witała dyrektor placówki Dorota Ziele-
wicz, która wraz z gośćmi złożyła ser-
deczne życzenia dzieciom i wszystkim 
pracownikom przedszkola.

Iwona Kmiecik

Z Pogodnego Przedszkola

n
Wietrzyki podczas Pierwszego Dnia Wiosny

n
Słoneczka podczas przedstawienia w Teatrze „Promyk”

W II  etapie konkursów „Złota Żaba” 
i „Złota Żabka” 2017-18, który odbył się 
17 marca w Swarzędzu, wzięło udział 387 
uczniów. To największy konkurs eduka-
cyjny w naszym regionie, przeprowadzany 
od 1991 r. Uczniowie startują w wybranej 
przez siebie dziedzinie: języka polskiego 
i literatury lub matematyki.
W listopadowym, I  etapie konkursów 
uczestniczyło 12 099 uczniów z 397 szkół 
w województwach: wielkopolskim i lu-
buskim. Suma wyników obu etapów 
zdecyduje o tym, komu przypadną pre-
stiżowe statuetki, nagrody i wyróżnienia, 
które zostaną rozdane podczas uroczystej 
gali 21 kwietnia.

Celem Fundacji Edukacji Społecznej 
EKOS, która konkursy organizuje, jest 
premiowanie tych, którzy łączą umiejęt-
ność logicznego i  niestereotypowego 
myślenia z wyobraźnią i gotowością szu-
kania niebanalnych rozwiązań. W  ko-
misji konkursowej pracują nauczyciele 
swarzędzkich społecznych szkół Funda-
cji (szkoły podstawowej oraz I LO, uzna-
nego w 2018 r. za najlepsze w Wielko-
polsce) oraz pracownicy UAM i Uniwer-
sytetu Ekonomicznego.
„Złota Żaba” i „Złota Żabka” są współ-
�nansowane przez Województwo Wiel-
kopolskie, powiaty: poznański, szamo-
tulski, kościański i wolsztyński, miasta 

Złota Żaba i Żabka
i  gminy: Ko-
strzyn, Kórnik, 
Luboń ,  Swa-
rzędz, Szamotu-
ły, Września oraz 
przez sponsorów 
prywatnych. Pa-
tronat medialny 
nad Konkursem 
sprawuje Radio 
Poznań.

Wojciech Pogasz

n
17 marca, Swarzędz – konkurs edukacyjny „Złota Żaba”
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20 marca w szkole w Wirach odbyła się 
konferencja, której celem było zaprezen-
towanie rezultatów pracy intelektualnej 
w ramach realizacji unijnego programu 
Erasmus+. Na spotkanie zaproszono 
dyrektorów i nauczycieli ze szkół Gminy 
Komorniki i miasta Lubonia oraz pra-
cowników naukowych. Konferencja zo-
stała podzielona na kilka modułów, 
które obejmowały zarówno prezentowa-
nie dokonań naszego projektu, jak 
i  warsztaty metodyczne prowadzone 
przez dr Małgorzatę Cichoń, pracowni-
ka Wydziału Nauk Geograficznych 
i Geologicznych UAM w Poznaniu. Pod-
czas warsztatów nauczyciele mieli moż-
liwość poznania ciekawych metod pro-
wadzenia zajęć lekcyjnych z  wykorzy-
staniem neurodydaktyki. Gościnnie 
wystąpił również pracownik WPN, 
Kamil Karaśkiewicz, który opowiedział 
o ptakach występujących na terenie na-
szego parku. Nauczyciele szkoły wirow-
skiej przedstawili w formie prezentacji 
ideę Programu Erasmus+ oraz wszystkie 

działania, jakie 
o d b y ł y   s i ę 
w  szkole w  ra-
mach projektu 
„Birds”, takie 
jak: wymiany 
międzynarodo-
we, spotkania 
projektowe, wy-
pracowane materiały dydaktyczne. Po-
nadto uczestnicy konferencji mogli 
obejrzeć przygotowane wystawy prac 
uczniów: rysunki, zdjęcia, postery, gry 
planszowe czy bajki o ptakach.
Celem naszej konferencji było również 
zachęcenie nauczycieli do podjęcia dzia-
łań w kierunku rozpoczęcia pracy z pro-
gramami unijnymi w swoich szkołach.
Dziękuję wszystkim zaproszonym go-
ściom, którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością oraz wszystkim nauczycielom 
zaangażowanym w  projekt za wszelką 
pomoc w realizacji konferencji.

Izabela Witkowska
koordynator projektu

Podsumowanie Erasmusa
Konferencja upowszechniająca rezultaty pracy intelektualnej w ramach 
Programu Erasmus+ „Birds”

n
Nauczyciele na zakończeniu Programu Erasmus+ „Birds”

Qn Publiczne przedszkole przy ul. Ko-
pernika 10 odwiedził 1 marca ornitolog. 
Opowiadał dzieciom o ptakach i ich zwy-
czajach. Przedszkolaki dowiedziały się, 
jak ważna jest ochrona przyrody.
Qn Z okazji Dnia Kobiet odbyła się krótka 

impreza. Było dużo konkursów. Chłop-
cy wręczyli dziewczynkom kwiatki, a na 
zakończenie odśpiewaliśmy piosenkę pt. 
„Dzień kobiet”.
Qn Oprócz poszukiwania zwiastunów wio-

sny w naszym ogródku prowadzimy ob-

serwację, jak wzrastają nasze rośliny, które 
posadziliśmy. Eksperyment z tulipanem 
był ciekawy, ponieważ na drugi dzień 
zmienił swój kolor z białego na niebie-
ski. 21 marca świętowaliśmy nadejście 
wiosny. Powstała marzanna ekologiczna.
Qn Przed świętami odbyło się uroczyste 

śniadanie wielkanocne i odwiedził nas 
zajączek.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

Z Czarodziejskiego Ogrodu

n
Śniadanie wielkanocne w przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Zbliża się czas wyboru dalszej drogi edukacji przez uczniów trzecich klas 
gimnazjum. Obecnie młodzi ludzie już na etapie gimnazjum muszą 
podejmować dorosłe decyzje dotyczące ich dalszej przyszłości. Poprosi-
liśmy mieszkańca Lubonia, ucznia Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki 
w  Mosinie – Piotra Polańskiego, ucznia klasy pierwszej technikum – 
o podzielenie się wrażeniami odniesionymi w tracie nauki w tej szkole.
- Czuję się w mojej szkole bardzo dobrze, ponieważ są tu naprawdę bardzo 
życzliwi nauczyciele. Poznałem wiele ciekawych i  interesujących osób, 
nowych kolegów. Wybrałem hotelarstwo, ponieważ moim zdaniem, jest to 
bardzo ciekawy kierunek, po którym można znaleźć dobrą pracę. Zdecy-
dowałem  się na tę szkołę, bo mam do niej dogodny dojazd z  Lubonia 
(niecałe 30 minut), nie marnuję czasu na długie podróże do placówek 
w Poznaniu, a także dlatego, że miała szeroką i bogatą ofertę edukacyjną 
oraz pozalekcyjną. Mogę wyjechać na zagraniczne praktyki, zrobić różne 
kursy czy prawo jazdy, a to się liczy. Wrażeń z początku mojego pobytu 
w nowej szkole nie było dużo, oprócz tych, że wystąpiłem w kilku wywia-
dach. Jestem zadowolony ze swojego wyboru!
Tegorocznych gimnazjalistów serdecznie zapraszamy do Wodziczki 
w Mosinie.

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki  w Mosinie
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2;  tel. 61 813 29 22;  

zsmosina@powiat.poznan.pl;  
www.zsmosina.powiat.poznan.pl

Po gimnazjum – do Mosiny?

Trzech zawodników Szkoły Futbolu 
Luboń – Karol Plenzler i Kamil Smo-
czyk (rocznik 2005) oraz Mikołaj 
Konik (2006) – trenowani przez Lesz-
ka Balcerka, otrzymało powołanie 
z  Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej na konsultacje kadry Wielko-
polski. Dwóch pierwszych przeszło 
testy 7 marca, a  trzeci 10 kwietnia. 
Ciekawostką jest, że powołanych do 
reprezentacji młodych piłkarzy obo-
wiązują zasady przewidziane dla do-
rosłych. Zawodnik, który nie stawi się 
na mecz lub turniej, pod rygorem 
orzeczenia walkoweru, zgodnie 
z uchwałą Zarządu Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, nie może brać udzia-
łu w  najbliższych zawodach mi-
strzowskich.

(S)

Sportowe 
powołanie

n
Lubonianin Piotr Polański – uczeń technikum 
w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
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Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka 
Luboń” był w  niedzielę, 25 marca, na 
turnieju piłki nożnej Błękitni CUP 2018 
we Wronkach. Zawody o Puchar Preze-
sa Banku Spółdzielczego we Wronkach 
odbywały się na boisku trawiastym. Był 
to ostatni sprawdzian przygotowania 
zawodników Jedynki do sezonu „Wio-
sna 2018”. Po kilku treningach na boisku 
Orlik w Wirach, kadra UKS „Jedynka” 
udała  się do Wronek. Wystartowało 
w nim 8 zespołów: „Błękitni” Wronki (I 
i  II zespół), „Błękitni” Owińska, IRAS 
Czaplinek, „Tarnovia” Tarnowo Podgór-
ne, „Lubuszanin” Drezdenko, „Warta” 
Międzychód i  UKS „Jedynka” Luboń. 
W swojej grupie luboński zespół wygrał 
1:0 z Owińskami i 1: 0 z Drezdenkiem 
oraz przegrał 0:1 z Wronkami I. Wyniki 
te dały naszemu zespołowi 2.  miejsce 
w grupie i grę w pół�nale z pierwszym 
zespołem II grupy – drużyną Czaplinka. 
Mecz tych zespołów zakończył się remi-

sem 1:1 i o awansie do �nału decydowa-
ły rzuty karne. Przy trzech zawodnikach 
strzelających rzuty karne wygraliśmy 2:1. 
W drugim pół�nale Wronki I pokonały 
Tarnovię 4:1. W �nale ponownie prze-
graliśmy 0:1 z  Wronkami  I. W  meczu 
o  trzecie miejsce Czaplinek pokonał 
Tarnovię 3:1. Zespoły z miejsc 1-3 ode-
brały puchary, medale, dyplomy i upo-
minki, a  za miejsca 4-8 były statuetki, 
medale i  upominki. Najlepszy strzelec 
to zawodnik z Wronek, najlepszy bram-
karz był z Czaplinka, najlepszym zawod-
nikiem został nasz piłkarz – Jeremi 
Osuch. Zespół Jedynki wręczył wszyst-
kim zespołom oraz organizatorom ka-
lendarze i foldery klubu.

Runda Wiosna 2018 ruszyła 29 marca. 
Zespół młodzików zagrał na sztucznej 
nawierzchni w  Poznaniu z  zespołem 
SALOS Poznań. Był to bardzo udany dla 
nas początek ligi. Wygraliśmy 9:1 i w do-

Piłkarska wiosna Jedynki

n
Luboński UKS „Jedynka” na turnieju we Wronkach   fot. Michał Osuch

brych humorach spędziliśmy Święta 
Wielkanocne. Po meczu opiekun Jedyn-
ki wręczył zawodnikom i współpracow-
nikom wielkanocnego zająca z życzenia-
mi świątecznymi. Dla drugiego naszego 

zespołu, po ostatnim treningu przed 
świętami, wielkanocnego zajączka z ży-
czeniami przekazał Zarząd Klubu.

Lech Bartkowiak
Zbigniew Jankowski

Być turystą
11 marca członko-
wie Koła PTTK nr 2 
„Lubonianka” wzię-
li udział w  XLII 
Ogólnopolskim 
Zlocie „Bądź tury-
stą w swoim mieście” zorganizowanym 
przez Oddział PTTK Poznań-Nowe Mia-
sto im. Franciszka Jaśkowiaka, przy 
współpracy Zespołu Szkół Mistrzostwa 
Sportowego nr 2 w Poznaniu. Do wybo-
ru było 5 tras. Wybraliśmy trasę pieszą 
nr 2 „Powstańców Wielkopolskich”. Spo-
tkaliśmy  się przy fontannie na placu 
Wolności w Poznaniu, gdzie przewodnik 
przedstawił nam dzieje i historię Bazaru 
oraz okoliczności wybuchu powstania 
w grudniu 1918 r. Dalej trasa wiodła na 
Stary Rynek. Tutaj przewodnik omówił 
znajdujące się poszczególne pałace i za-
bytkowe kamienice. Pokazał kamienicę 
z tablicą ukazującą, dokąd sięgała woda 
podczas wielkiej powodzi w 1736 r. Ko-
lejnym miejscem zwiedzania było Mu-
zeum Powstania Wielkopolskiego, cał-
kowicie zmienione po niedawnym re-

moncie, w  nowej aranżacji ekspozycji 
wystawowych. Obejrzeliśmy �lm o do-
wódcy powstania gen. Stanisławie Ta-
czaku. Następnie alejami Marcinkow-
skiego i  ul. Solną dotarliśmy na metę 
zlotu do Zespołu Szkół Mistrzostwa 
Sportowego nr  2 w  Poznaniu przy al. 
Niepodległości, gdzie czekał na nas cie-
pły posiłek. Uczestnicy zlotu otrzymali 
znaczki i  okolicznościowe pieczątki. 
Spotkaliśmy liczną grupę dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 z Lubonia z opie-
kunami. Na zakończenie komandor 
zlotu, Eugeniusz Jacek, wręczył nagrody 
dla zwycięzców konkursów oraz pucha-
ry dla najliczniejszych grup biorących 
udział w rajdzie.

Kolekcjonerzy znaczków
Okrągły, drewniany krążek z  metalową 
zawieszką i wypalaną gra�ką zwiedzanego 
obiektu lub miejsca, zwany znaczkiem 
turystycznym, to nie tylko gra kolekcjo-
nerska, ale doskonała promocja lokalnych 
atrakcji turystycznych. 22 marca, w Klubie 
„Piwnica” w Gminnym Ośrodku Kultury 
(GOK) w Komornikach odbyło się uro-
czyste spotkanie członków Klubu Kolek-

cjonerów Znacz-
ków Turystycz-
nych z władzami 
Gminy Komorni-
ki. Okazją do jego 
zorganizowania 
było zdobycie 
pierwszego miej-
sca przez Gminę 
Komorniki 
w ogólnopolskim 
plebiscycie na 
„Najładniejszy 
Znaczek Tury-
styczny 2017 
roku”. Spośród 
132 znaczków 
ubiegających  się 
o  miano najład-

Z PTTK

niejszego, kolekcjonerzy i internauci z ca-
łego kraju najwięcej głosów oddali na 
znaczek nr 392 prezentujący Ceglany Most 
Łukowy w Wirach, którego wydawcą jest 
Gmina Komorniki. W  spotkaniu wzięli 
udział członkowie Klubu, jego sympatycy, 
kolekcjonerzy z wielu miast Wielkopol-
ski, dyrektor GOK w  Komornikach, 
Antoni Pawlik, oraz przedstawiciele 
gminy z przewodniczącym Rady, Maria-
nem Adamskim. Przedstawiciel Znacz-
ków Turystycznych sp. z o.o. (Złoty Stok) 
Hubert Adamek z Obornik złożył gminie 
gratulacje za uzyskanie zaszczytnego 
tytułu i wręczył pamiątkowy certy�kat. 
Zapoznał uczestników spotkania z prze-
biegiem głosowania, które odbywało się 
w dwóch turach, trwało od 18 lutego do 
4 marca br., a walka była niezwykle za-
ciekła. Znaczek ma bardzo ciekawą sza-
tę gra�czną, i to z pewnością zaważyło 
na jego zwycięstwie. To zwycięstwo przy-
czyni  się z  pewnością do odwiedzania 
Komornik i  mostu przedstawionego na 
znaczku i  promowania tego ciekawego 
miejsca. Antoni Pawlik i Marian Adamski 
popierają ideę znaczków turystycznych. 
Gmina wydała ich kilka. W  ten sposób 
zachęca do ich zdobywania, ale przede 
wszystkim pragnie promować lokalne 
atrakcje turystyczne i  zaprasza turystów 

do ich od-
wiedzania. 
Słowa 
uznania 
i podzięko-
wania skie-
rowano 
pod adre-
sem Preze-
sa Klubu 
Kolekcjone-
rów Znacz-
ków Tury-
stycznych, 
Krystyny Nowak-Górskiej, dzięki której 
Gmina Komorniki wpisała  się w  ideę 
znaczka turystycznego. Nie obyło się bez 
lampki szampana i słodkiego poczęstunku. 
Trzy torty z logo: Gminy Komorniki, GOK 
w  Komornikach i  Znaczków Turystycz-
nych ufundowali gospodarze wydarzenia. 
Krótko mówiąc, spotkanie było bardzo 
owocne i przebiegało w miłej atmosferze. 
Wszystkie drogi prowadzące do promocji 
gminy są dobre. Wychodzenie nawet z naj-
drobniejszymi inicjatywami takimi, jak 
znaczek turystyczny, jest przykładem na 
to, że można na tym polu wiele osiągnąć. 
Być może nasze Miasto zainteresuje  się 
także ta forma promocji.

Maria i Jan Błaszczakowie

n
Grupa z Koła PTTK nr 2 „Lubonianka” na Starym Rynku przy 
Muzeum Powstania Wielkopolskiego (Zlot „Bądź turystą w swo-
im mieście”)  fot. Jan Błaszczak

n
Spotkanie kolekcjonerów znaczków turystycznych i władz Komornik w Klubie 
„Piwnica”   fot. Hubert Adamek

n
Zwycięski znaczek tury-
styczny    
fot. Jan Błaszczak
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dynki w grupie pokonał SP 
Chrzanowice, SP Konin 
wynikiem 2:1 oraz przegrał 
0:2 z SP 5 Turek. Wyniki te 
dały lubonianom 2. miejsce 
w grupie i grę o miejsca od 
5. do 8. W niedzielnych �-
nałach SP  1 wygrała 3:1 
z zespołami SP 6 Radom-
sko; w meczu o 5-6 miejsce 
przegrała 0:1 z  zespołem 
SP 40 Sosnowiec, zajmując 
6. miejsce w  turnieju. 
W meczu �nałowym SP 8 
Kalisz pokonała SP 10 Sie-
radz. 3. miejsce zajęła SP 5 
Turek, a  4. SP  15 Konin. 
Mecze rozgrywano w hali 
i trwały 1 x 15 minut. Za-
kończenie turnieju odby-
ło się przemarszem zespo-
łów przed organizatorami, 
fundatorami  nagród 
i  przedstawicielami władz 
Konina. Fundatorzy: Pre-
zydent RP, Premier RP, po-
słowie na Sejm, wojewoda 
wielkopolski, marszałek 
województwa, europosło-
wie, prezydent Konina, 
Ministerstwo Sportu, prezes 
PZPN, Wydział Sportu 
i  Turystyki UM Konin, 
zrzeszenie LZS w Poznaniu, gminy po-
wiatu konińskiego, redakcja „Przeglądu 
Konińskiego” oraz dyrekcja SP 15 Konin 
– fundator statuetek za miejsca od 5-16. 
Zespoły z miejsc od 1-4 oraz wyróżnie-
ni indywidualni otrzymali puchary, na-
grody, upominki, gadżety sportowe, 
dyplomy. Organizatorzy przyznali też 
Puchar Fair Play. Zespół Jedynki odebrał 
statuetkę, dyplom i upominek od Iwony 
Błaszczyk. Nasz bramkarz, Wiktor Ob-
remski, został uznany najlepszym za-
wodnikiem turnieju. Wszystkie zespoły 
otrzymały od organizatora wyróżnienia. 
Posiłki i zakwaterowanie dla przyjezd-
nych organizator zapewnił bezpłatnie. 

Odbywały się w stołówce szkolnej, a noc-
leg nasza drużyna miała w  Licheniu 
Starym. Korzystając z okazji zwiedzili-
śmy Bazylikę w  Licheniu. Na turniej 
jechaliśmy busem, a  koszt transportu 
pokryła Rada Rodziców SP 1.
Naszą szkołę reprezentowali: Wiktor 
Obremski (bramkarz), Jan Andersz, To-
mek Duszyński, Jan Kosik, Maciej Pasz-
kiewicz, Piotr Tyrpin, Filip Siekierski, 
Igor Bartkowiak, Oskar Strzałkowski, 
Franek Łacny. Niektórzy chłopcy odmó-
wili reprezentowania szkoły w turnieju.

Lech Bartkowiak, Dawid Paprocki
trenerzy

SPORT

W dniach 17-18 marca chłopcy z SP 1 
(rocznik 2007-2008) uczestniczyli 
w  22.  Ogólnopolskim Turnieju Piłki 
Nożnej Dzieci im. Olka Ruminkiewicza, 
rozgrywanym w SP 15 w Koninie. Or-
ganizatorem turnieju jest Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Rodzin Zamordowanych 
Dzieci z prezesem Wojciechem Rumin-
kiewiczem, ojcem zamordowanego Olka, 
SP  15 oraz Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej (OZPN) w  Koninie. Patronat 
medialny objęła TV Wielkopolska Konin 
i „Przegląd Koniński”. Udział w turnieju 
wzięło 16 zespołów: 4 z Konina, 2 z po-
wiatu konińskiego (SP Sławska i  SP 
Osieczna), Zagórów, 2 zespoły z Kalisza, 
Sosnowca, Sieradza, Radomska, Chrza-
nowic, Turku i nasza drużyna. Podczas 
otwarcia turnieju odbył  się przemarsz 
wszystkich zespołów przy dźwiękach 
górniczej orkiestry dętej z  Konina. 
W otwarciu uczestniczyli organizatorzy, 
władze Konina, przedstawiciele funda-

torów nagród, posłowie na Sejm, staro-
sta koniński, OZPN Konin, media i za-
proszeni goście. O�cjalnego otwarcia 
turnieju dokonała Iwona Błaszczyk - 
dyrektor SP 15 i Wojciech Ruminkiewicz. 
Tradycyjnie rozegrano mecz pokazowy 
„Pamięci Zamordowanych Dzieci”. 
W tym roku zagrał zespół Orłów Gór-
skiego z oldboyami Górnika Konin. Ze-
spół Orłów Górskiego prowadził syn 
legendarnego, polskiego trenera, Kazi-
mierza Górskiego – Dariusz – a udział 
wzięli uczestnicy Mistrzostw Świata 
w  roku 1974: Lesław Ćmikiewicz, Jan 
Domarski, Jerzy Kraska (bramkarz). 
Gościnnie wsparli ich reprezentanci 
Polski, piłkarze Lecha Poznań: Mirosław 
Okoński, Waldemar Kryger oraz dwóch 
bokserów z  Konina (medaliści Mi-
strzostw Polski). Mecz zakończył  się 
wynikiem 8:4 dla Orłów.
Turniej dzieci rozpoczął się od meczów 
eliminacyjnych w  grupach. Zespół Je-

Od nowego sezonu 
kierownikiem ze-
społu LKS-u został 
Mateusz Niećko-
w i a k ,  z n a n y 
wszystkim pod 
pseudonimem Ry-
sik. Jest luboniani-
nem, grał w druży-
nie trampkarzy 
klub z ul. Rzecznej 
za czasów trenera 
Jerzego Tomkowia-
ka. Jest wielkim 
pasjonatem piłki 
nożnej w wykona-
niu lubońskich 
drużyn.

WS

Kierownik LKS-u

n
Mateusz Niećkowiak   
fot. Władysław Szczepa-
niak

Sport w SP 1
Piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 1 na popularnym turniej w Koninie

n
Drużyna SP 1 z Orłami Górskiego   fot. Dawid Paprocki

Przewodniczącym zebrania został Au-
gust Krawiec, który powołał na proto-
kolanta Monikę Stróżyńską. Regulamin 

przeprowadzenia wyborów na człon-
ków zarządu TMS Stella przedstawił 
Marek Korytowski, który pełnił rolę 

Trzecie podejście
6 kwietnia po raz trzeci doszło do walnego zebrania sprawozdawczo-
wyborczego w TMS Stella Luboń

przewodniczącego 
spotkania z  16 mar-
ca. Następnie powo-
łano komisje: man-
datowo-skrutacyjną 
oraz wyborczą. Ko-
misja mandatowa, po 
przeliczeniu obec-
nych na walnym 
zgromadzeniu poda-
ła, że na listach zapi-
sano 200 osób, z cze-
go jedynie 64 są 
uprawnione do gło-
sowania. Następnym 
punktem spotkania 
było głosowanie nad 
przyjęciem członków 
honorowych, preze-
sów: Zbigniewa Jan-
kowskiego, Augusta 
Krawca, Jerzego Ko-
łodzieja, Dawida Paprockiego, Teresę 
Goździewską oraz Arkadiusza Nowic-
kiego, Roberta Twardowskiego, Ma-
riusza Ciesielskiego, Dominika Stran-
za, Macieja Twardowskiego, Krzyszto-
fa Bonię (I  trener), Roberta Szynkę, 
Sławomira Kleibera, Roberta Lisiec-
kiego, Pawła Kotlińskiego, Piotra Wil-

czyńskiego, Pawła Soroko, Marka Ra-
tajskiego, Piotra Zalewskiego, Seba-
stiana Kleibera i  Łukasza Drajera. 
Następnie przewodniczący 
August Krawiec udzielił gło-
su prezesowi Dawidowi Pa-
prockiemu dla przedstawie-
nia sprawozdania z czterech 

Trzecie walne 
zgromadzenie 
w Stelli tym 
razem odby-
ło się w LOSiR-
-ze, przewodni-
czył mu August 
Krawiec (z le-
wej). Do zgro-
madzonych 
przemawia 
Jerzy Kołodziej 
– jeden z wcze-
śniejszych pre-
zesów klubu    
fot. Władysław 
Szczepaniak

n

n
Prezes minionej kadencji – Dawid Paprocki – po krótkim 
sprawozdaniu, oświadczył, że nie kandyduje w wyborach 
do władz Stelli   fot. Władysław Szczepaniak

cd.  
obok
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szewski, Maciej Pietrykow-
ski, Oskar Tysowski, Ro-
bert Rochowiak, Mohamed 
Amine Tayachi.
Qn 31 marca, w Wielką So-

botę, zawodnicy Stelli spra-
wili swoim kibicom dużą 
niespodziankę, przywożąc 
zwycięstwo z Kleszczewa, 
gdzie pokonali Clescevię 
2:4. Początek spotkania 
nie zapowiadał wygranej, 
ponieważ gospodarze do 
przerwy prowadzili 2:0. 
Druga część spotkania to 
zdecydowana przewaga 
stellowców, bramki były 
tylko kwestią czasu. W 55. 
minucie Kamil Frankowski 
zdobył kontaktowego gola 
na 2:1, a  w  61. minucie 
Dawid Jurga doprowadził do remisu 
na 2:2. Gdy wydawało się, że spotka-
nie zakończy się tym wynikiem, w 83. 
minucie arbiter podyktował rzut kar-
ny dla Stelli za faul na Mohamedzie 
Amine Tayachi, którego wykonawcą 
był na 2:3 Daniel Baran. W przedłużo-
nym czasie, w 94. Minucie, Mohamed 
Amine Tayachi ustalił wynik na 2:4 
i w ten sposób Stella odniosła pierw-

sze, jakże cenne zwycięstwo w rundzie 
wiosennej. Po meczu kierownik zespo-
łu, Maciej Łukaszewski powiedział, 
że jest bardzo zadowolony z postawy 
chłopaków po niekorzystnym wyniku 
z pierwszej połowy. Cały czas zespół 
wierzył w siebie i w drugiej odsłonie 
potrafił odwrócić sytuację na boisku, 
nie dopuszczając przeciwników do po-
ważniejszego zagrożenia pod własną 

bramką, same-
mu będąc bar-
dzo skutecz-
nym.
Qn 7 kwietnia 

Stella przegrała 
2:4 na własnym 
boisku z czoło-
wym zespołem 
w tej grupie, re-
zerwami Polo-
nii Środa. Obie 
bramki dla Stelli 
zdobył Daniel 
Baran.

Władysław 
Szczepaniak

SPORT

ostatnich lat działalności 
klubu. Niestety, ten jedy-
nie krótko streścił pracę 
zespołów młodzieżowych, 
co nie usatysfakcjonowało 

niektór ych.  Ponownie zabrakło 
s p r a w o z d a ń  r o z l i c z e n i o w y c h . 
W głosowaniu nad wotum zaufania 
dla ustępującego zarządu 16 osób 

było przeciw, a 48 wstrzymało się od 
głosu. Ostatecznie sala nie udzieliła 
absolutorium zarządowi. Dawid Pa-
procki ogłosił, że nie zamierza kan-
dydować do władz klubu.
Ostatnim punktem zebrania był wybór 
kandydatów do nowego zarządu. Zgło-
szono 9 osób, z  czego 7, z  największą 
ilością głosów, zostało członkami zarzą-

du TMS Stel-
la. Są to: Szy-
mon Dorna 
(uzyskał 13 
głosów), Ra-
fał Dockal 
(13), Marek 
Korytowski 
(11), Robert 
Twardowski 
(9), Jarosław 
Brodowicz 
(8), Monika 
Stróżyńska 
(5), Marcin 
Mroczyński 
(3).  Nato-
miast Piotr 
Wilczyński 
(2) i  Alina 

Pioterek (0) nie 

n
Komisja skrutacyjna podczas liczenia głosów    
fot. Władysław Szczepaniak

n
Nowy zarząd Stelli, od lewej: Marek Korytowski, Szymon Dorna (prezes), Monika 
Stróżyńska, Jarosław Brodowicz, Marcin Mroczyński, Rafał Dockal. Na zdjęciu bra-
kuje Roberta Twardowskiego   fot. Władysław Szczepaniak

cd.  
ze str. 
46

weszli w  skład organu wykonawczego 
Stelli. Zgodnie ze statutem, członko-
wie nowego organu wybrali spośród 
siebie prezesa, którym na następną, 
czteroletnią kadencję został Szymon 

Dorna. Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej wybrano Jacka Kujawę, 
a  członkami: Mirosławę Jankowską 
i Justynę Szymankiewicz.

Władysław Szczepaniak

Qn 24 marca rozpoczęła swoje rozgrywki 
w A-klasie Stella Luboń. Inauguracja 
nie wypadła pomyślnie. W zaległym 
spotkaniu z druzyną Phytopharm Klę-
ka, stellowcy ulegli na własnym boisku 
1:2. Już na początku meczu piłkarze 
z Klęki, zdobywając prowadzenie w 10. 
Minucie, jakby lepiej weszli w ten mecz. 
Jednak od tego momentu lubonianie 
zaczęli śmielej atakować. Przeprowa-

dzili kilka groźnych kontr. Po jednej 
z nich, w 43. minucie padło wyrów-
nanie na 1:1, a zdobywcą bramki był 
Dawid Jakubiak. W drugiej połowie 
uwidoczniła się przewaga gości, którzy 
zdobyli bramkę, jak  się okazało, na 
wagę zwycięstwa. W ten sposób goście 
wywieźli z Lubonia 3 pkt a Stellowcą 
pozostaje szukać punktów w następ-
nych spotkaniach. Zespół Stelli wystąpił 

w następującym 
składzie: Dawid 
Ostrowski, To-
masz Polak, Ja-
kub Łukaszew-
ski, Dawid Jur-
ga, Paweł Bi-
liński, Kamil 
Frankowski, 
Arkadiusz No-
wicki, Daniel 
Smulkowski, 
Marcin Ogro-
dowczyk, Da-
niel Baran, Da-
wid Jakubiak, 
Patryk Łuka-

Stella rozpoczęła rundę

n
Jedna z akcji w meczu Stelli z drużyną Phytopharm Klęka   fot. Władysław Szczepaniak

n
Zadymienie  na boisku Stelli podczas meczu z Phytopharmem wy-
wołane odpaleniem rac     fot. Władysław Szczepaniak

Poznańska Klasa A
Grupa 1

 1.  Czarni Czerniejewo  15  38  65-20
 2.  IKP Olimpia Poznań  15  36  41-12
 3.  Polonia II Środa WLKP  15  29  48-20
 4.  Phytopharm Klęka  15  26  18-15
 5.  Lider Swarzędz  15  24  43-31
 6.  Pogoń Książ Wlkp.  15  23  32-42
 7.  Pelikan Niechanowo  15  21  26-21
 8.  Lechita Kłecko  15  20  32-31
 9.  Jurand Koziegłowy  15  17  24-34
 10.  Piast Łubowo  15  16  32-42
 11.  Clescevia Kleszczewo  15  13  23-44
 12.  Stella Luboń  15  9  25-43
 13.  Maratończyk Brzeźno  15  9  15-49
 14.  Kłos II Zaniemyśl  15  7  12-32

W.S.
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Mistrzostwa LZS
Dużym sukcesem zakończyły się Wiel-
kopolskie Mistrzostwa LZS (Ludowe 
Zespoły Sportowe), które odbyły  się 
w  Koźminie Wielkopolskim. Zawody 
wygrał powiat poznański, który w więk-
szości reprezentowali zawodnicy LKTS-
-u! W zawodach startowali przedstawi-
ciele najlepszych klubów Wielkopolski. 
Była to prestiżowa impreza tenisowa, 
w której startowała rekordowa liczba 160 
zawodników z 18. powiatów, w 8. kate-
goriach wiekowych. Powiat poznański 
reprezentowało 9 zawodników, w  tym 
7-osobowa reprezentacja klubu LKTS 
Luvena Luboń, w skład której wchodzi-
li: Julia Gładysz, Damian Pyśk, Anita 
Chudy, Maja Zielińska, Zuzanna Sułek, 
Weronika Dombka i Maciej Wiśniewski. 
W  barwach powiatu nowotomyskiego 
startowała kadetka LKTS-u, Wiktoria 
Frelich. Dla powiatu poznańskiego punk-
towali także reprezentanci KS Stella 
Niechan Gniezno – Agata Klabińska 
i Dariusz Sałamaszek. Drużynowo po-
wiat poznański zajął 1. miejsce. Jest to 
piąte zwycięstwo z rzędu w klasy�kacji 
drużynowej. Kolejne miejsca na podium 
zajęły reprezentacje powiatów: szamo-
tulskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego. 
Nasi zawodnicy zaprezentowali się bar-
dzo dobrze, zdobywając pierwsze miej-
sca w  4 kategoriach wiekowych. Złote 

medale wywalczyli: Maja Zielińska, Da-
mian Pyśk, Zuzanna Sułek i Agata Kla-
bińska. Wszyscy reprezentanci powiatu 
poznańskiego uplasowali się na podium. 
Drugie miejsca zajęli Dariusz Sałama-
szek, Weronika Dombka, a  brązowe 
wywalczyli: Anita Chudy, Julia Gładysz 
i Maciej Wiśniewski. Start każdego z za-
wodników miał znaczenie w osiągnięciu 
końcowego sukcesu i  pozwolił zdobyć 
aż 92 punktów. Zwycięstwo z przewagą 
18. punktów jest potwierdzeniem domi-
nacji powiatu poznańskiego w ostatnich 
latach. Awans na Mistrzostwa Polski 
LZS, które odbędą się w czerwcu w Brze-

gu Dolnym, w  kategoriach młodzik, 
kadet, junior, uzyskali zawodnicy 
z miejsc 1-3. Wyniki końcowe i miejsca 
zawodników LKTS Luvena Luboń – 
Młodziczki: 3. Julia Gładysz; Młodzicy: 
1. Damian Pyśk; Kadetki: 1. Zuzanna 
Sułek, 2. Weronika Dombka, 7-8 Wik-
toria Frelich; Kadeci: 1.  Patryk Pyśk; 
Juniorki: 1.  Maja Zielińska, 3.  Anita 
Chudy; Seniorzy: 3 Maciej Wiśniewski.

Kolejne zwycięstwo w III lidze!
Tenisiści LKTS-u zajmują miejsce dają-
ce awans do II ligi. W meczu wyjazdo-
wym pewnie pokonali w Ostrorogu re-
zerwy II-ligowego UKS Nałęcz 10 do 0. 
Pierwsze miejsce tenisistów po 9. kolej-
kach rozgrywek daje już spory handicap 
w  kontekście awansu, gdyż do końca 
zostało 5 kolejek, a przewaga nad 3. ze-
społem wynosi już 6 punktów meczo-
wych. Tenisiści LKTS-u są na 1. miejscu 
z dorobkiem 17. punktów. Zanotowali 8 
zwycięstw przy 1 remisie z  zespołem. 
Komplety punktów w Ostrorogu wywal-
czyli: Maciej Wiśniewski, Daniel Welke, 
Piotr Kołdyka i Patryk Pyśk.

Sukces Kacpra
18 marca w Poznaniu rozegrano zawody 
dla najmłodszych zawodniczek i zawod-
ników Wielkopolski w tenisie stołowym. 
Po raz kolejny zainteresowanie turniejem 

było bardzo duże, w  turnieju wzięło 
udział blisko 60 zawodniczek i zawod-
ników z Wielkopolski. W 3. Grand Prix 
Wielkopolski Żaków uczestniczyli re-
prezentanci Lubońskiego Klubu Tenisa 
Stołowego. Kacper Zrol zajął 4. miejsce. 
Widać znaczny postęp w grze, co prze-
łożyło się na poprawę miejsca w stosun-
ku do poprzednich piątych lokat w  1. 
oraz w 2. Grand Prix Wielkopolski Ża-
ków. Bardzo dobrze zaprezentował  się 
także Bartek Sułek. Zajmując 9. Miejsce, 
poprawił także swoją pozycję (wcześniej 
21. oraz 13. Miejsce). Kacper to aktual-
ny Mistrz Wielkopolski Skrzatów, a Bar-

Z LKTS-u
Relacje z rozgrywek Lubońskiego Klub Tenisa Stołowego „Luvena Luboń”

tek wygrał 1. i 3.   Grand Prix Wielko-
polski Skrzatów 2017-2018. Gra naszych 
reprezentantów bardzo cieszy, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę fakt, że rywalizowali 
z bardziej doświadczonymi zawodnika-
mi. Zawodnicy Trenera Adama Adam-
czyka prezentują się coraz lepiej i nabie-
rają niezbędnego doświadczenia. 

Duże emocje w lidze
W meczu III ligi tenisa stołowego (gru-
pa mistrzowska) LKTS wygrał 6:4 z KS 
Active Nekla. Już przed meczem można 
było się spodziewać atrakcyjnego spo-
tkania, gdyż zespół z Nekli, jako jedyny 
w  tym sezonie, urwał punkt liderowi 
z Lubonia. Bohaterem meczu okazał się 
debiutujący w  tym sezonie w  III  lidze 
Marcin Pawlak, który wywalczył komplet 
punktów. W kilku grach zabrakło szczę-
ścia, a może koncentracji w kluczowych 
momentach. Punkty dla LKTS Luboń 
wywalczyli: Marcin Pawlak (2,5), Piotr 
Kołdyka (1,5), Maciej Wiśniewski i Da-
niel Welke (po 1). Ważne, że jako zespół 
udało się gospodarzom zdobyć komplet 
punktów, który znacznie przybliżył LKTS 
Luboń do II ligi. Kolejne mecze w kwiet-
niu. Dwa najlepsze zespoły grupy uzy-
skają awans.

4 złote medale
W Poznaniu, pod patronatem Wielko-
polskiego Związku Tenisa Stołowego 
odbyły się w sobotę, 24 marca, Mistrzo-
stwa Wielkopolski Młodziczek i Młodzi-
ków kończące sezon 2017-2018 w kate-
gorii młodzików. W imprezie wystarto-
wali: Julia Gładysz, Aleksandra Wasin-
kiewicz, Damian Pyśk, Filip Borowiak, 

Michał Antkowiak, Jan 
Stando, Kacper Zrol 
i Bartek Sułek. Po ponad 
ośmiu godzinach zma-
gań zakończyły się zawo-
dy, które przyniosły 4 
złote medale. Wcześniej 
limit imienny na Mi-
strzostwa Polski wywal-
czył Damian Pyśk 
(9.  miejsce w  rankingu 
Polskiego Związku Teni-
sa Stołowego) oraz dru-
żyna młodzików (Da-
mian Pyśk i Filip Boro-
wiak). Nasi reprezentan-
ci stoczyli wiele zacię-
tych, interesujących 
i stojących na wysokim 

poziomie pojedynków. Większa część 
zawodników startować będą w kategorii 
młodzików, także w kolejnym sezonie. 
Najlepiej zaprezentowali  się Damian 
Pyśk i  Julia Gładysz, podwójni złoci 
medaliści. W drużynie Julia razem w Olą 
wygrały turniej oraz awansowały na 
Mistrzostwa Polski. Zwycięstwo w kate-
gorii młodzików odnieśli Damian i Filip. 
Wszyscy zawodnicy LKTS-u zaprezen-
towali waleczność i ambicję, a najważ-
niejsze, zebrali cenne doświadczenie 
i wnioski do dalszego treningu. Pozosta-
li nasi tenisiści zaprezentowali tenis na 
dobrym poziomie – do zajęcia lepszych 
miejsc zabrakło niewiele. Mistrzostwa 
Polski rozegrane zostaną pod koniec 
kwietnia w Zielonej Górze. Turniej był 
bardzo wymagający zarówno pod wzglę-
dem, �zycznym jak i psychicznym. Duże 
znaczenie miało utrzymanie odpowied-
niej koncentracji podczas całej imprezy. 
Nasi zawodnicy osiągnęli bardzo duży 
sukces. Zdobyli 100% złotych medali, 
a także zaprezentowali się z bardzo do-
brej strony pod kątem technicznym 
i taktycznym. Co warto podkreślić, tak 
ogromny sukces zawodnicy LKTS-u 
osiągnęli szeroką grupą. Wyniki: mło-
dziczki – 1. Julia Gładysz, 9-12 Aleksan-
dra Wasinkiewicz; drużynowo – 1. Julia 
Gładysz, Aleksandra Wasinkiewicz; 
młodzicy – 1. Damian Pyśk, 9-12 Michał 
Antkowiak, 9-12 Filip Borowiak, 9-12 
Jan Stando, 25-32 Kacper 
Zrol; drużynowo – 1. Da-
mian Pyśk, Filip Borowiak, 
5. Jan Stando, Michał Antko-
wiak, 9-16 Kacper Zrol, Bar-
tek Sułek.

n
Zawodnicy LKTS-u reprezentujący powiat poznański na zawodach LZS-u w Koźmi-
nie Wlkp.   fot. Agnieszka Zielińska

n
Kacper Zrol (z lewej) i Bartek Sułek z trenerem Adamem 
Adamczykiem

n
Zwycięzcy w kategorii młodziczek na Mistrzostwach Wielkopolski – drużyna 
 LKTS-u na najwyższym podium

cd.  
obok
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Kadeci w Polsce
W niedzielę, po trzydniowych 
zmaganiach, zakończyło  się 
3. Grand Prix Polski Kadetów 
i  Kadetek. Impreza została 

rozegrana w Drzonkowie (Zielona Góra), 
w dniach 23 marca – 25 marca. Udział 
wzięło ponad 200 zawodników w wieku 
15 lat i mniej, z ponad 90. klubów w kra-

ju. Dla zawodników LKTS-u był to tur-
niej na 6 tygodni przed Mistrzostwami 
Polski Kadetek i Kadetów (Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży), które odbędą się 
w Luboniu. W zawodach ogólnopolskich 
występowało 5 przedstawicieli LKTS-u: 
Zuzanna Sułek, Weronika Dombka, Na-
talia Piechota, Wiktoria Frelich i Patryk 
Pyśk. W stawce najlepszych 64. zawod-

n
Drużyna LKTS-u zdobyła najwięcej medali na prestiżowym Turnieju TOP 8 w Obje-
zierzu

cd.  
ze str. 
19

Poznańska Klasa Okręgowa
Grupa Wschodnia

 1.  Zjednoczeni Trzemeszno  15  39  39-12
 2.  1922 Lechia Kostrzyn  15  33  37-18
 3.  Vitcovia Witkowo  15  29  29-21
 4.  TPS Winogrady Poznań  15  27  35-23
 5.  Wiara Lecha  15  26  41-24
 6.  Avia Kamionki  15  22  28-27
 7.  SKS 13 Poznań  15  21  32-34
 8.  Piast Kobylnica  15  21  24-30
 9.  Concordia Murowana Goślina  15  18  23-26
 10.  Orkan Jarosławiec  15  15  26-32
 11.  Kłos Zaniemyśl  15  15  21-30
 12.  Warta Śrem  15  11  27-54
 13.  Wielkopolska Komorniki  15  11  17-33
 14.  Luboński KS  15  8  17-32

W.S.

Qn 31 marca, pierwszym meczem w rundzie wio-
sennej rozgrywki w Klasie Okręgowej rozpoczął 
Luboński KS. Spotkanie to, z Concordią Muro-
wana Goślina, przegrał 0:1 na własnym boisku. 
Gospodarze byli równorzędnym partnerem tylko 

w pierwszej połowie meczu, ale mimo że stwo-
rzyli sobie kilka dogodnych sytuacji, nie zdołali 
jednak zdobyć bramki. Natomiast goście uzyskali 
zwycięską bramkę w 80. minucie i, jak się okaza-
ło, w pełni zasłużenie pokonali LKS.

Słaby początek

n
Drużyny LKS-u i Concordii wychodzą na murawę stadionu przy ul. Rzecznej

Od 5 grudnia 2017 r., jak informowaliśmy 
w „WL” 12-2017, szkoleniowcem seniorów 
Lubońskiego Klubu Sportowego jest Jacek 
Pasek. Swoją pracę z zawodnikami z ul. 
Rzecznej rozpoczął 15 stycznia br. Popro-
siliśmy nowego trenera o krótką rozmowę.

„WL”: Niespełna trzy miesiące to zbyt 
krótko, by ocenić drużynę, ale proszę 
powiedzieć jak Pan postrzega Luboński 
Klub Sportowy?

J.P.: W połowie stycznia odbyłem pierw-
szy trening z drużyną LKS-u rozpoczyna-
jąc okres przygotowawczy do rundy re-
wanżowej. Sytuacja w tabeli nie napawa 
zbytnim optymizmem, ale wspólnie z ze-
społem i zarządem zrobimy wszystko, aby 

utrzymać się w okręgówce. Myślę, że jeśli 
dołożymy wszelkich starań, stać nas na 
utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej.

Wiadomo, że czeka Pana trudne zadanie, 
bo objął pan drużynę, która zajmuje 
ostatnie miejsce w tabeli Klasy Okręgo-
wej i grozi jej spadek do klasy niższej. 
Czy będzie Pan szukał jakichś wzmoc-
nień dla zespołu i jakie ma Pan cele?

Celem jest utrzymanie zespołu w Klasie 
Okręgowej. Jeżeli jeszcze udałoby  się to 
zrobić wprowadzając do drużyny najzdol-
niejszych juniorów, sukces byłby jeszcze 
większy, W pierwszym meczu zadebiuto-
wał niespełna 16-letni Wiciu Górniak. 
Myślę, że następne debiuty młodych 

Największa bolączka to gole chłopców to kwestia czasu. Bardzo chcie-
libyśmy, aby jak najwięcej wychowanków 
grało w seniorach.

Jak Pan oceni pierwsze spotkanie ligo-
we z  Concordią Murowana Goślina, 
rozegrane 31 marca?

Mecz z Concordią niestety przegraliśmy 
nieznacznie, tworząc długimi fragmen-
tami wyrównany pojedynek. Mogę być 
zadowolony z  gry obronnej zespołu, 
niestety, naszą największą bolączką jest 
zdobywanie bramek. Choć stworzyli-
śmy sobie kilka okazji do zdobycia gola, 
nie potrafiliśmy tego wykorzystać. 
A wynik meczu mógłby wyglądać ina-
czej. Zrobimy wszystko, aby wyniki 
następnych meczów były dla nas ko-
rzystne.

oprac. Władysław Szczepaniak n
Nowy trener LKS-u – Jacek Pasek

ników w  Polsce rywalizowało 3. lubo-
nian. W turnieju głównym zagwaranto-
wane miejsce mieli: Zuzanna Sułek (5. 
miejsce w rankingu PZTS), Patryk Pyśk 
(6.) i  Weronika Dombka (1. miejsce 
w eliminacjach wojewódzkich). W eli-
minacjach wystartowały Wiktoria i Na-
talia. Najbliżej awansu była Natalia, 
której zabrakło kilku piłek w końcówce 
decydującego, piątego seta w  grze 
o  awans do turnieju głównego. Nasi 
zawodnicy zebrali sporo doświadczenia 
i, co ważne, rywalizowali na wyrówna-
nym poziomie z czołowymi zawodnika-
mi w kraju. Dwójka tenisistów: Zuzanna 
Sułek i Patryk Pyśk, uplasowała się na 
16. miejscu w  Polsce. Zuzia i  Patryk 
uzyskali limit do Indywidualnych Mi-
strzostw Polski Kadetów 2018, które 
odbędą się w maju w Luboniu.

7 medali w TOP 8!
Nasi tenisiści znakomicie zaprezentowa-
li  się w  tradycyjnym i prestiżowy Tur-
nieju TOP  8 rozgrywanym 29 marca 
w Objezierzu. Do udziału w tych presti-
żowych zawodach awansowało 10 za-

wodników LKTS Luvena Luboń. Trzeba 
przyznać, że było to zadanie niełatwe, 
gdyż startowali najlepsi zawodnicy w ka-
tegoriach młodzieżowych z Wielkopol-
ski, w  każdej kategorii ośmiu najlep-
szych. Najskuteczniejszą młodziczką 
została Julia Gładysz. Wśród juniorek 
triumfowała Anita Chudy, a drugie miej-
sce zajęła Zuzanna Sułek. 2. miejsca 
zajęli Wiktoria Frelich – wśród kadetek, 
Patryk Pyśk – w gronie juniorów oraz 
Damian Pyśk – kadeci. Bardzo dobre, 
trzecie miejsce wywalczył Filip Boro-
wiak. Był to znakomity turniej pod 
względem szkoleniowym. Na 8 kategorii 
tenisiści LKTS-u wywalczyli 7 medali, 
najwięcej ze wszystkich klubów z Wiel-
kopolski. Kolejny klub, z Obornik, zdo-
był 4 medale. Wyniki naszych zawodni-
ków – juniorki: 1. Anita Chudy, 2. Zu-
zanna Sułek; kadetki: 2. Wiktoria Frelich, 
4. Natalia Piechota; młodziczki: 1. Julia 
Gładysz; juniorzy: 2. Patryk Pyśk; kade-
ci: 2. Damian Pyśk; młodzicy: 3. Filip 
Borowiak; żacy: 5. Kacper Zrol, 7. Bartek 
Sułek.

Piotr Ciszak

Qn 7 kwietnia, w kolejnym spo-
tkaniu LKS przegrał na wyjeździe 
z Piastem Kobylnica 2:0. To już 
druga porażka naszego zespołu 
z ul. Rzecznej. Już czas wywal-

czyć jakieś punkty, by nie stracić 
kontaktu z drużynami również 
zagrożonymi spadkiem do kla-
sy niższej.

Władysław Szczepaniak
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Trwa nabór wniosków o do�nansowanie 
dla małych i  średnich klubów sporto-
wych w ramach Rządowego Programu 
KLUB – edycja 2018. Dzięki programo-
wi Ministerstwo Sportu i Turystyki obej-
mie wsparciem dzieci i młodzież trenu-
jącą w około 3 700 klubach. Wśród nich 
mogą znaleźć się również kluby z Wiel-
kopolski. W tym roku kwota przezna-
czona na realizację programu wzrosła 
z 37 do 40 milionów zł.
Ze środków mogą skorzystać uczniowskie 
kluby sportowe oraz kluby sportowe dzia-
łające w  formie stowarzyszenia, których 
podstawowym celem działalności statuto-
wej jest upowszechnianie kultury �zycznej 

wśród dzieci i młodzieży. Kwota do�nan-
sowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jed-
nosekcyjnych i 15 tys. zł dla klubów wie-
losekcyjnych. Środki można przeznaczyć 
m.in. na zakup sprzętu sportowego, po-
krycie kosztów wyjazdu na obóz sportowy 
bądź wynagrodzenie trenera.
Wnioski o  udzielenie do�nansowania 
należy składać do 8 maja br. Szczegóło-
we informacje dotyczące składania do-
kumentów znajdują się na stronie inter-
netowej Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki (https://www.msit.gov.pl/). Rozstrzy-
gnięcie naboru nastąpi do 29 czerwca.

Tomasz Stube
Gabinet Wojewody

Szanse dla klubów
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zapowiada możliwość 
starania się o dodatkowe wsparcie �nansowe dla klubów sportowych

W marcu strażnicy miejscy wykonali 
702 interwencji.
Podobnie jak to było w  lutym, stałej 
kontroli podlegały miejsca, gdzie mogą 
przebywać osoby z problemami bezdom-
ności. W jednym przypadku, do osoby 
w złym stanie zdrowia wezwaliśmy Po-
gotowie Ratunkowe, które bezdomnego 
przewiozło do szpitala.
W ostatnim miesiącu tej zimy odnoto-
waliśmy aż 90 zgłoszeń dotyczących 
potencjalnego spalania nieczystości sta-
łych w  piecach, które nie są do tego 
przeznaczone. Tak dużą liczbę sygnałów 
od mieszkańców w tym zakresie spowo-
dowała coraz większa świadomość spo-
łeczna, a także publiczne debaty i ulotki 
informacyjne, których w  minionym 
miesiącu strażnicy roznieśli blisko 1500. 
W  trzech przypadkach na właścicieli 
nieruchomości, gdzie dochodziło do 
termicznego przetwarzania nieczystości 
stałych, nałożono grzywny mandatowe. 
11 razy nasze interwencje dotyczyły 
spalania na terenie otwartym. Pragnę 
w tym miejscu przypomnieć, iż zgodnie 
z  „Regulaminem utrzymania czystości 
i  porządku na terenie Miasta Luboń” 
w marcu i kwietniu, a także październi-
ku i  listopadzie dopuszcza się spalanie 
poza instalacjami i urządzeniami odpa-
dów drewna niezawierających substancji 
niebezpiecznych, oraz suchych pozosta-
łości roślinnych. W jednym przypadku 
właściciel posesji spalał jednak także 

odpady komunalne, za co został ukara-
ny mandatem karnym.
Ponadto odnotowaliśmy 153 interwencje 
związane z  ruchem drogowym. Więk-
szość z nich, bo 112, dotyczyła niepra-
widłowego postoju lub zatrzymania. 
Strażnicy doprowadzili również do usu-
nięcia z terenu miasta 3 pojazdów, któ-
rych stan techniczny wskazywał, iż są 
nieużywane.
Interwencji związanych ze zwierzętami 
odnotowaliśmy 18. Pięciu właścicieli 
psów zostało ukaranych za niezachowa-
nie środków ostrożności zwykłych i na-
kazanych przy trzymaniu zwierząt.
W marcu strażnicy wykonali 15 łączo-
nych patroli prewencyjnych z funkcjo-
nariuszami Komisariatu Policji w Lubo-
niu. Wystawiliśmy również 3 patrole 
szkolne. Z  pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej dokonali-
śmy 16 kontroli w miejscach zamieszka-
nia osób korzystających z  pomocy tej 
instytucji.
Na podstawie zapisu „Ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi”, za spożywanie alkoho-
lu w miejscach publicznych nałożyliśmy 
3 mandaty karne.
Zabezpieczaliśmy również 3 uroczysto-
ści religijne. Wystawiliśmy poczet sztan-
darowy Miasta podczas uroczystości 
związanych ze świętem Żołnierzy Wy-
klętych.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

W marcu Ochotnicza Straż Pożarna 
odnotowała 39 interwencji w przypad-
kach: 18 pożarów i 18 miejscowych za-
grożeń. Odnotowaliśmy też 3 fałszywe 
wezwania. Zdarzenia miały miejsca 
w Luboniu, Poznaniu Puszczykowie, na 
autostradzie A2 oraz terenie gminy Ko-
morniki.

Qn 03.03 – Luboń, ul. Traugutta – po-
żar śmieci
Qn 03.03 – Luboń, ul. Pułaskiego-Wschod-

nia – pożar trawy
Qn 03.03 – Luboń, ul. Traugutta –pożar 

śmieci na cmentarzu
Qn 04.03 – Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 

– pomoc przy usuwaniu skutków zawa-
lenia kamienicy (Dębiec)
Qn 04.03 – Luboń, ul. Puszkina – pożar 

trawy
Qn 05.03 – Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 

– pomoc przy usuwaniu skutków zawa-
lenia kamienicy
Qn 06.03 – Luboń, u. Kręta – pożar trawy
Qn 06.03 – Luboń, ul. Kasprzaka – pom-

powanie wody z piwnicy
Qn 07.03 – Luboń, ul. 11 Listopada – wy-

padek samochodu osobowego
Qn 07.03 – Luboń, ul. Sobieskiego-Fa-

bryczna – kolizja drogowa
Qn 07.03 – Poznań, ul. Głogowska – usu-

nięcie plamy ropopochodnej z powierzch-
ni jezdni
Qn 07.03 – Luboń, ul. Miodowa – pom-

powanie wody z piwnicy
Qn 08.03 – Luboń, ul. Sobieskiego – pom-

powanie wody z piwnicy
Qn 08.03 – Puszczykowo, ul. Poznańska 

– pożar kotłowni
Qn 11.03 – Luboń, ul. Armii Poznań – 

kolizja drogowa
Qn 13.03 – Poznań, ul. Opłotki – kolizja 

drogowa
Qn 13.03 – Luboń, ul. Niepodległości – 

otwarcie mieszkania
Qn 14.03 – Luboń, ul. Armii Poznań – 

otwarcie mieszkania

Qn 15.03 – Luboń, ul. Romana Maya – 
pożar śmietnika
Qn 15.03 – Luboń, ul. Żabikowska – spraw-

dzenie zagrożenia związanego z niekontro-
lowanym wyciekiem wody w mieszkaniu
Qn 16.03 – Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 

– sprawdzenie przyczyny załączenia się 
systemu monitoringu przeciwpożarowego 
(alarm fałszywy)
Qn 17.03 – Luboń, ul. Żabikowska – po-

żar sadzy w kominie
Qn 17.03 – Łęczyca, ul. Podgórna – po-

żar trawy
Qn 19.03 – Luboń, ul. 11  Listopada – 

usunięcie plamy ropopochodnej z  po-
wierzchni jezdni
Qn 20.03 – Wiry, ul. Laskowska – pożar 

trawy na nasypie kolejowym
Qn 20.03 – autostrada A2 – kolizja drogowa
Qn 21.03 – Wiry, ul. Dworcowa – pożar 

trawy
Qn 21.03 – Poznań, ul. Wieluńska – pożar 

kontenera na śmieci
Qn 23.03 – Luboń, ul. Nowa – pożar sa-

dzy w kominie
Qn 24.03 – Komorniki, ul. Kolumba – 

sprawdzenie przyczyny załączenia się sys-
temu monitoringu przeciwpożarowego 
(alarm fałszywy)
Qn 24.03 – Luboń, ul. Kręta – pożar trawy
Qn 24.03 – Luboń, ul. Sikorskiego – spraw-

dzenie przyczyny wyczuwalnego dziw-
nego zapachu w bloku (alarm fałszywy)
Qn 25.03 – Wiry, ul. Sportowa – pożar 

ambony myśliwskiej na polu
Qn 27.03 – autostrada A2 – kolizja drogowa
Qn 29.03 – autostrada A2 – wypadek sa-

mochodowy
Qn 29.03 – Luboń, ul. Kręta – pożar trawy
Qn 30.03 – Luboń, ul. Jachtowa – pożar 

trawy
Qn 30.03 – Łęczyca, ul. Łagodna – po-

żar trawy
Qn 31.03 – Luboń, ul. Bukowa – pomoc 

zespołowi pogotowia ratunkowego w znie-
sieniu osoby chorej do karetki.

Norbert Kaźmierczak
OSP

n
Na początku ul. Krętej, przy trasie kolejowej do Wolsztyna, 4 kwietnia znowu pali-
ła się trawa. Podobno był to już trzeci przypadek w ciągu 2 tygodni   fot. Rafał Woj-
tyniak
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pomoc w postaci spłaty długów, wstrzy-
mania licytacji komorniczej, zamiany na 
mniejsze mieszkanie przy jednoczesnej 
wpłacie różnicy wartości nieruchomości. 
Przejmują lokal przenosząc prawo wła-
sności na osoby trzecie. W konsekwen-
cji długi w mieszkaniach spółdzielczych 
zostają spłacone, natomiast poszkodo-
wani nie otrzymują innego lokalu ani 

też wpłaty gotówki. Po krótkim czasie 
właściciel mieszkania otrzymuje infor-
mację o eksmisji.

Celem akcji jest edukacja seniorów i do-
tarcie do jak największej liczby osób, któ-
re posiądą wiedzę i świadomość o nie-
bezpieczeństwach. Tylko tak możemy 
wpłynąć na zmniejszenie ilości zdarzeń 
przestępczych na szkodę osób starszych.

sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Pro�laktyki Społecznej i Wykroczeń

Komisariatu Policji w Luboniu

POLICJA – STRAŻ / BAW SIĘ Z NAMI

Zabawa polega na odgadywaniu cieka-
wych i charakterystycznych miejsc w Lu-
boniu. Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotogra�a i gdzie obiekt się 
znajduje. Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą elektroniczną), dostar-
czać do redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 
62) albo wrzucać do niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co to” 
muszą być podpisane imieniem i nazwi-

skiem uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpowiedzi, 
rozlosujemy upominki. Prosimy też 

o  nadsyłanie swoich propozycji (foto-
gra�i).
Opublikowane w ubiegłym miesiącu zdję-
cie przedstawiało z  lotu ptaka Centrum 
Handlowe „Factory Outlet” i dojazd do 
niego z rondem przy ul. Dębieckiej i au-
tostradę A2 (obiekt ten przedstawiamy na 
str. 11). Spośród poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą nadesłała Kinga 
Skrzątek z ul. Wandy Rutkiewicz. Po od-
biór niespodzianki zapraszamy do redak-

cji (ul. Wschodnia 23 a/62) w godzinach 
dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Qn 3 marca o godz. 20.30 na ul. Źródlanej 
zatrzymano nietrzeźwego, agresywnego 
mężczyznę, który podczas czynności, znie-
ważył umundurowanych funkcjonariuszy 
Policji, m.in. używając słów powszechnie 
uznawanych za obraźliwe. Mężczyznę za-
trzymano stosując chwyt obezwładniający 
i nałożono kajdanki.
Qn Pomiędzy 27 lutego, godz. 07.30 a 6 

marca godz. 7.20 do altany na terenie 
ogródków działkowych przy ul. Granicznej 
nieznany sprawca włamał się, wybijając 
okno i  skradł: telewizor „Level”, radio 
„LG” oraz spawarkę „Bester”. Łączna 
wartość strat 3 000 zł.
Qn 6 marca ok. godz. 11.30, w sklepie „Ros-

smann” na ul. Żabikowskiej, nieznany 
sprawca, wykorzystując nieuwagę obsługi 
sklepu dokonał kradzieży 10. sztuk per-
fum. Straty 2 144,90 zł. Zabezpieczono 
monitoring.
Qn 6 marca zgłoszono, że pomiędzy 1 a 5 

lutego, pracownik sklepu „Netto” przy 
ul. Żabikowskiej przywłaszczył sobie go-
tówkę w kwocie 1 120 zł oraz komplet 
kluczy do obiektu.
Qn 7/8 marca, w godz. 17 – 06.50, z ul. 

Ogrodowej nieznany sprawca skradł z kon-
tenera na terenie budowy narzędzia �rmy 
„Makita” i „Milwaukee”. Straty 10 000 zł.
Qn 8 marca o godz. 03.25 na ul. Żabikow-

skiej zatrzymano 27-latka kierującego po-
jazdem marki Opel w stanie nietrzeźwym 
(0,30 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu).
Qn 9 marca o godz. 00.05 na ul. 3 Maja za-

trzymano 21-latka, który kierował oplem 
Astra, mimo cofniętych uprawnień.
Qn 10/11 marca w godzinach 16.50 – 01.10, 

w domkach jednorodzinnych dokonano serii 
kradzieży z włamaniem. W każdym przy-
padku scenariusz był podobny – sprawcy 
dostawali się do środka, wyważając okna. 
I tak, na ul. Stanisława Staszica skradziono 
pieniądze i biżuterię wartości 160 000 zł. 
Z  domu przy ul. Kołłątaja skradziono 
300 euro, złotą biżuterię i 5 monet kolek-
cjonerskich – straty 6 800 zł. Z ul. Olszy-
nowej skradziono złotą biżuterię, plecak 
– straty 2 400 zł, ze Szkolnej – złotą biżute-
rię. Na miejscach zdarzeń przeprowadzo-
no penetrację z udziałem psa tropiącego 
i zabezpieczono liczne ślady.
Qn 12 marca w godz. 20.10 – 20.30 z ul. 

Nowiny skradziono brązowego renault 
Captur, rocznik 2014, straty 52 000 zł.
Qn 14 marca o godz. 21.05. na ul. Juliu-

sza Słowackiego zatrzymano na gorącym 
uczynku obywatela Kazachstanu podej-

rzanego o posiadanie środków odurzają-
cych w postaci suszu roślinnego.
Qn 16 marca zgłoszono, że nieznany sprawca 

posłużył się nieswoimi danymi osobowy-
mi i podrobił umowę sprzedaży pojazdu 
marki Citroen.
Qn 19 marca zgłoszono, że w nieustalonym 

okresie czasu nieznany sprawca, posługując się 
danymi jednej z lubońskich �rm, zawarł bez 
jej wiedzy i zgody, umowę na świadczenie 
usług telekomunikacyjnych. Straty 8 642 zł.
Qn 22/23 marca w godz. 17.50 – 6.50 nie-

znany sprawca przebił opony zaparkowa-
nego na ul. Konarzewskiego �ata Doblo. 
Straty 850 zł.
Qn 23/24 marca w godz. 10 – 9 niezna-

ny sprawca, poprzez wyrwanie wkładek 
zamka bagażnika oraz w  drzwiach od 
strony kierowcy i pasażera, włamał się 
do volkswagena Golfa na terenie parkin-
gu niestrzeżonego przy ul. Niezłomnych 
i dokonał kradzieży radioodtwarzacza oraz 
3 kół z alufelgami. Straty 600 zł.
Qn 26 marca o godz. 13 dzielnicowi Ko-

misariatu Policji w Luboniu odnaleźli na 
ul. Rzecznej poszukiwany od 20 marca 
przez KP Grunwald z Poznania samochód 
Audi A3 koloru gra�towego. Na miejscu 
przeprowadzono oględziny z udziałem 
technika kryminalistyki.
Qn 29 marca zawiadomiono, że 10 lutego 

na ul. Powstańców Wielkopolskich doko-
nano przywłaszczenia wózka widłowe-
go marki Toyota przez właściciela jednej 
z �rm. Straty 42 000 zł.

Qn 29 marca o godz. 9 na autostradzie A-2 
zatrzymano nietrzeźwego (0,51 promi-
la) obywatela Łotwy kierującego oplem 
Combo, skradzionym wraz z elektrona-
rzędziami na terenie Niemiec.

Statystycznie
Qn W minionym miesiącu zatrzymano na 

gorącym uczynku lub w bezpośrednim 
pościgu 5 sprawców, w tym 2 nietrzeź-
wych kierujących.
Qn Zatrzymano też 2 osoby poszukiwane.
Qn Zabójstw – 0
Qn Zgwałceń – 0
Qn Rozbojów – 0
Qn Kradzieży z włamaniem – 3
Qn Kradzieży – 7
Qn Samobójstw – 0
Qn Przestępstw gospodarczych – 0
Qn Przestępstw narkotykowych – 1

Na podstawie danych z  Komisariatu 
Policji Luboń  PPR

Z koszyczkiem
Na jednej ze stron świątecznego wydania 
„Wieści” tradycyjnie umieściliśmy zają-
ca z koszyczkiem. Zabawa polegała na 
odszukaniu go i podaniu, na której stro-
nie się znajduje. Dzisiaj możemy zdra-
dzić, że zając przysiadł na stronie 10. 
Wśród poprawnych odpowiedzi rozlo-
sowaliśmy dwa bony o  wartości 70  zł 
każdy. Szczęście uśmiechnęło  się do 
Karoliny Paszek z ul. Różanej oraz do 
Bożeny Jędrzejewskiej z ul. Żabikow-
skiej. Sponsorem konkursu była szefowa 
�rmy „Hanna Style” bielizna damska, 
męska i  dziecięca z  ul. Puszkina 38A 
w Luboniu – Hanna Nowak.

Wytęż wzrok
Dwa świąteczne rysunki z zającami róż-
niły się 5. szczegółami: 1. brak rzęs przy 
lewym oku; 2. „wyrwany” dolny, prawy 
wąs; 3. górna pisanka umieszczona poza 
koszykiem ma zamienioną kolorystykę; 

4. na najpełniej widocznym jajku w ko-
szyczku, przy pałąku – zamieniona ko-
lorystyka szlaczka z trójkątami; 5. prze-
sunięta kolorystyka dolnej części koszy-
ka. Ta zabawa, jak się pokazały nadesła-
ne odpowiedzi, sprawiła wyjątkową 
trudność. Wśród poprawnych odpowie-
dzi rozlosowaliśmy dwa bony o wartości 
50 zł każdy, ufundowane przez cukiernię 
„Krzyżański” – Emilia, Michał Nowak 
Krzyżańscy, Luboń, ul. Wschodnia, ul. 
Osiedlowa i Wiry ul. Komornicka. Od-
biorcami bonów są: Agnieszka Szajstek 
z ul. Traugutta oraz Ewa Wojciechowska 
z ul. 11 Listopada.

Wszystkim dziękujemy za udział w świą-
tecznych konkursach, wylosowanym 
gratulujemy i  zapraszamy po odbiór 
nagród do redakcji w godzinach dyżu-
rów.

WS

Konkursy świąteczne
Rozwiązania

n
Zgadnij, co to za obiekt i gdzie się znajuje?   fot. Hanna Siatka

Przykład 1
Oszuści zawierają z osobą znajdującą się 
w  trudnej sytuacji materialnej umowę 
pożyczki zabezpieczoną wekslowo i hi-
potecznie, a następnie, po uzyskaniu za 
pomocą podstępnych zabiegów prawa 
własności do nieruchomości, przeno-
szą je na spółki prawa handlowego. Po-
tem dokonują odsprzedania go osobom 

trzecim, w promocyjnej cenie oraz o war-
tości dużo niższej od rynkowej – osobom 
zamieszanym w proceder przestępczy.

Przykład 2
Zorganizowane grupy przestępcze wy-
łudzają mieszkania od osób starszych, 
schorowanych, nierzadko właścicieli 
lokali zadłużonych. Początkowo oferują 

Uwaga na oszustów mieszkaniowych!
Policja ostrzega przed nową metodą stosowaną wśród oszustów, tzw. „wyłudzaniem mieszkań”
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BAW SIĘ Z NAMI 

Z serca

Qn Dla Janiny i Stanisława Rozumków 
– Drodzy Jubilaci, z okazji 50. roczni-
cy ślubu życzymy Wam pokoju serc, 
wyrozumiałości dla siebie i uśmiechu, 
uśmiechu, uśmiechu… Niechaj ko-
lejne lata wspólnego życia będą dla 
Was ogromną radością. Sto lat, sto 
lat… wyśpiewamy, z życzeniami się 
kłaniamy, w zdrowiu, szczęściu zosta-
wiamy. Życzą córki Ewa i Ola z mężem 
Tomkiem oraz wnuczki Julia i Daria 
z Remikiem.
Qn Przesyłamy gratulacje z okazji 50. 

rocznicy ślubu, życząc Wam cierpli-
wości i wyrozumiałości oraz miłości 
na resztę wspólnych dni. Kochanym 
Dziadkom – Janinie i Stanisławowi 
Rozumkom – wnuczka Daria z mę-
żem Remikiem.

Qn Taki dzień, jak dziś zdarza się tylko 
raz w życiu. Kochanym Dziadkom – 
Janinie i Stanisławowi Rozumkom – 
z okazji złotych godów życzę: radości, 
uśmiechu i młodzieńczej beztroski – 
wnuczka Julia.
Qn Mamo, życzymy Ci cierpliwości. 

Tato, życzymy Ci pogody ducha. Ro-
dzice – żyć razem jest trudno i wiemy 
to doskonale. Kobieta i mężczyzna to 
dwie sprzeczne fale. 50 lat mija i bar-
dzo się cieszymy, że płynąć razem jed-
nak umiecie. Mamie Janinie i  tacie 
Stanisławowi Rozumkom – córka 
Ola z mężem Tomkiem.

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo Janina i Stanisław Rozumkowie. Życzy-
my przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

Kolacja we dwoje

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

(red)

Qn Każdego roku o tej samej porze każdy 
Ci życzy, co tylko może. Ja korzystając 
z tej sposobności życzę Tobie szczęścia 
i dużo radości. To, czego pragniesz, by się 
spełniło, a to, co kochasz, by Twoim było. 
Kochanemu Mężowi – Jerzemu Michal-
skiemu – w dniu 75. urodzin i imienin 
– dużo zdrowia oraz błogosławieństwa 
Bożego na dalsze lata życzy kochająca żona.
Qn Z okazji 75. urodzin – Jerzemu Mi-

chalskiemu – wiązankę najpiękniejszych 
życzeń płynących prosto z serca – długich 
lat życia, szczęścia, uśmiechu, dużo zdro-
wia i sił, aby każdy nadchodzący dzień był 
przepełniony miłością, energią i radością. 
Życzenia składa brat Zbyszko z rodziną.
Qn Z okazji 75. urodzin oraz imienin, ko-

chanemu Dziadkowi – Jerzemu Michal-
skiemu – najlepsze życzenia: mnóstwo 
zdrowia, pomyślności, mało smutków, 
a dużo radości, spełnienia najskrytszych 
marzeń i tej upragnionej „szóstki” w totka 
składają wnuczka Paulina z Marcinem.
Qn Jerzemu Michalskiemu z okazji 75. 

urodzin i imienin – bukiet najwspanial-
szych życzeń, zdrowia, bo to najważniejsze, 
szczęścia, bo to najpiękniejsze, radości, 
uśmiechu, błogosławieństwa Bożego na 
kolejne lata życzą L.H. Rogalowie z rodziną.
Qn Kochającemu Tacie – Jerzemu Mi-

chalskiemu – z okazji 75. urodzin oraz 
imienin, tak pięknych i wspaniałych, ży-
czymy Tobie serduszkiem całym dużo 
zdrowia, sto lat życia, milion złotych do 
zdobycia. Te życzenia skromnie ułożo-
ne są dla Ciebie przeznaczone. Składa je 
córka Renata z mężem.
Qn Z okazji 40. urodzin – Drogiej Có-

reczce, Siostrze i Cioci, Sylwii Kropiń-
skiej – najserdeczniejsze życzenia, dużo 

zdrowia, szczęścia i radości, niechaj smu-
tek i zmartwienie nigdy w sercu Twym 
nie gości, oraz błogosławieństwa Bożego 
na każdy dzień życzą rodzice oraz Kasia 
z córkami.
Qn Kochanemu mężowi Pawłowi, z okazji 

40. urodzin – dużo zdrowia, radości, re-
alizacji planów i spełnienia marzeń życzą 
żona Kasia i syn Kamil.
Qn W dniu 70. urodzin – Krystynie Krysz-

to�ak – Ty obchodzisz święto swoje, ja na 
warcie muszę stać i życzenia na tę chwilę 
tylko stąd Ci mogę słać. Dużo zdrówka 
i uśmiechu na twarzy i wszystkiego o czym 
marzysz życzą H.J. Michalscy z rodziną.
Qn Magdalenie Woźniak składamy ser-

deczne gratulacje z okazji narodzin Zosi. 
Małej obywatelce świata życzymy błogo-
sławieństwa Bożego.
Qn Pani Justynie Jagielskiej, z okazji imie-

nin – zdrowia, radości, czasu dla siebie 
oraz wielu udanych rodzinnych podróży 
życzy Redakcja „WL” i Zarząd Stowarzy-
szenia „Forum Lubońskie”
Qn Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, 

Grażyna Leciej, z okazji imienin, życzy-
my zdrowia oraz pomyślności w życiu 
zawodowym i osobistym.
Qn Panu Robertowi Wrzesińskiemu, 

z okazji Jego święta, serdeczne życzenia 
zdrowia, wewnętrznego spokoju, satys-
fakcji z podejmowanych zadań, rozwoju 
historycznych pasji oraz błogosławień-
stwa Bożego życzą „Wieści Lubońskie”.
Qn Koledze po piórze – Przemysławowi 

Maćkowiakowi, prezesowi Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia – życzymy 
pogody i  pokoju ducha, wytrwałości 
w  pełnieniu życiowych ról oraz czasu 
na rozwój osobistych pasji.

Tradycyjnie w  marcowym numerze 
„Wieści Lubońskich” zamieszczamy pro-
wokujące materiały związane z  robie-
niem psikusów i  kawałów z  okazji 1 
kwietnia. Tak więc, w ostatnim numerze 
były dwie takie „niespodzianki”.

„Ratusz dla Lubonia”
Na str.  16 ukazał  się obszerny artykuł 
zapowiadający budowę ratusza w  No-
wym Centrum Lubonia. Projekt i wszyst-
kie dane zamieszczone w  materiale są 
prawdziwe. Pochodzą z pracy dyplomo-
wej powstałej na Wydziale Architektury 
Politechniki Poznańskiej autorstwa Mag-
daleny Malepszak – wnuczki znanego 
w Luboniu dra inż. Stanisława Malep-
szaka, autora m.in. książek historycznych 
o Luboniu. Nieprawdą jest to, że zapadła 

decyzja o  budowie ratusza. Czy, kiedy 
i  jaki powstanie, nie ma nawet takich 
zapowiedzi.

„Będzie pływalnia!”
Podobnie notatka prasowa na str.  32 
była żartem primaaprilisowym. Wielu 
lubonian ucieszyło się z  tego „faktu”. 
Może w  przyszłości doczekamy  się 
w naszym mieście pływalni będziemy 
świadkami otwarcia oczekiwanej atrak-
cji rekreacyjnej?

Wszystkim Czytelnikom dziękujemy za 
wyrozumiałość i życzymy dobrego hu-
moru. Tych z Państwa, którzy nie mają 
poczucia humoru proponowanego przez 
„WL”, przepraszamy.

Red.

Prima aprilis

Moi drodzy! Cieszę się, że lubicie 
wytężać umysł i rozwiązywać różne 
łamigłówki. To jeden ze sposobów 
ćwiczenia umiejętności myślenia. 
Świąteczne zadanie logiczne okaza-
ło się dla Was trudne. Blisko popraw-
nych odpowiedzi było kilkoro z Was. 
Nagrodę wylosowała Izabell Ha-
drych. Gratuluję. Oczywiście podaję 
wszystkim rozwiązanie tej wielka-
nocnej zagadki: Emilka miała czer-
wony koszyczek z �oletową kokard-
ką, Martusia żółty, Lucynka czerwo-
ny z bukszpanem, a Igulka koszyczek 
niebieski.
Przygotowałam dla was kolejne za-
dania.

W pierwszym z  nich 
trzeba odgadnąć, jaką 
literę należy wpisać 
w  miejsce oznaczone 
znakiem zapytania. Pod-
powiem, że przy tym 
zadaniu dobrze jest znać 
kolejność liter w polskim 
alfabecie.

Druga łamigłówka pole-
ga na tym, aby odgadnąć, 
jaka liczba nie pasuje do 
pozostałych. Pomyślcie, 
to nie jest takie trud-
ne….

Jeśli znacie już rozwiąza-
nia, przynieście je do 
redakcji. Czekam i życzę 
szczęścia w  losowaniu 
nagrody.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci

Kosztem historii

W tym miesiącu ograniczyliśmy materiały historyczne (np. o  Katyńczykach 
czy Żołnierzach Wyklętych, które mieliśmy przygotowane) na korzyść tekstów 
zdecydowanie bardziej aktualnych, związanych z  tworzeniem w Luboniu Li-
ceum Ogólnokształcącego.
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BAW SIĘ Z NAMI 

Szkoła im. św. Filipa Neri przy ul. Armii 
Poznań  27 zaprasza do udziału w  4. 
edycji COR AD COR Film Festival. 
Tegorocznym tematem �lmów jest „Wol-
ność – wczoraj, dziś, jutro”. Festiwal jest 
skierowany do wszystkich amatorskich 
twórców �lmowych w wieku od 14 do 

19 lat. Czas projekcji dzieła jest ograni-
czony od 3 do 7 minut (włączając napi-
sy początkowe i końcowe). Regulamin 
jest dostępny w zakładce „Festiwal �l-
mowy” na stronie: http://coradcor.pl/

Justyna Nowak

Cor Ad Cor Film Festival

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 42 utworzą 
rozwiązanie, które po wpisaniu do kuponu należy do 
końca kwietnia, na kartce pocztowej, dostarczyć do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) 
lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści 
Lubońskich” na terenie miasta. Wśród tych z Państwa, 
którzy nadeślą poprawne rozwiązania, wylosujemy 
odbiorcę nagrody ufundowanej przez �rmę „Malibu” 
z ul. Sikorskiego. 
Rozwiązanie krzyżówki świątecznej zamieszczonej 
w poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: Wielkanocne 
święta to Zmartwychwstanie Pańskie i  Poniedziałek 
Wielkanocny. Odbiorcami nagród są Danuta Gle-
smann z  ul. Puszkina oraz Teresa Pawlicka z  ul. 
Osiedlowej. Sponsorami podarunków są �rmy: „Ma-
libu” z ul. Sikorskiego (komplet ręczników) i Cukier-
nia Krzyżański Emilia, Michał Nowak (bon o war-
tości 50  zł). Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy 
w  godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w  losowaniu nie 
uwzględniamy.

Nasza krzyżówka
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Baw się z nami - IV 2018
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.

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

....................................................adres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2622 23 24 2515 16 17 18 19 2120

352827 29 30 31 32 33 34 36 37 39 4038 41 42

Poziomo:
 1.  kierunek społeczno-poli-

tyczny sprzeciwiający się 
organizacji państwowej

 4.  willa K. Szymanowskie-
go w Zakopanem

 5.  biblijna nazwa raju
 6.  kochanka Nerona
 7.  syn Izaaka
 9.  stoi na czele instytucji, szef
 14.  kod zabezpieczający
 15.  rodzaj baru
 16.  pieczęć
 17. włókna poliamido-

we w pończochach
 20. utwór muzyczny zbli-

żony do fantazji
 23.  wynik dzielenia
 26.  muzyk ludowy 

w krajach Bliskie-
go Wschodu

 29.  skórzany wór służący 
do przewożenia rzeczy 
na grzbiecie zwierzęcia

 30.  państwo nad Bosforem

 31.  przedmiot powstały przez za-
stygnięcie surowca w formie

 32.  duży worek
 33.  dziesięciogłowy demon 

w mitologii indyjskiej
 34.  kobierzec

Pionowo:
 1.  środek znieczulający
 2.  ziele używane do przy-

prawiania
 3.  ustawowy, powszech-

ny akt łaski
 8.  aromatyczna przyprawa
 10.  hiszpańska wyspa w ar-

chipelagu Baleary
 11.  mówca, orator

 12.  pora roku
 13.  skorowidz, rejestr, do-

kument studenta
 14.  impuls siły
 17.  pojemnik na benzynę
 18.  jasne lub ciemne
 19.  drapieżny ssak wodny
 21.  bogini mitologii rzym-

skiej, żona Saturna
22. 13. lub 15. dzień miesiąca 

w kalendarzu rzymskim
24. argument dowodzą-

cy słuszność
25. mara, widmo
26. system płacy za pracę
27. płytka zatoka
28. arbuz

oprac. Bernard Stachowiak
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CO? GDZIE ? KIEDY?

Młodzieżowa Rada Miasta ma przyjem-
ność ogłosić już czwartą edycję Przesłu-
chań do Dni Lubonia! Cieszymy się, że 
z roku na rok przyjeżdża do nas coraz 
więcej osób. W tym roku nasze Przesłu-
chania odbędą  się 5 maja w  remizie 
strażackiej przy ul. Żabikowskiej 36.
Przesłuchania do Dni Lubonia to wyda-
rzenie skierowane do młodzieży z całej 
Polski, która chce zaprezentować swoje 
zdolności na dużej scenie podczas Prze-
glądu Talentów Młodzieżowej Rady 
Miasta Luboń. Ich głównym celem jest 
promocja młodych talentów, a  także 
szansa na zaprezentowanie się młodzie-
ży przed publicznością.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udzia-
łu w wydarzeniu! Wystarczy wysłać pro-

sty formularz zgłoszeniowy (https://goo.
gl/forms/XLCufY5HIOGFIaG02) i  za-
poznać się z Regulaminem Przesłuchań. 
(https://docs.google.com/
document/d/1d4xLVBBBRKORCQrelG-
m4uQKwYBa89BZN_qY9h2WP3yU).
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia! 
Zapraszamy również na nasze wydarze-
nie na Facebooku: https://www.facebook.
com/events/262491804290633/ Będą 
Państwo na bieżąco z informacjami. 

Łukasz Kalinowski
przewodniczący  

Młodzieżowej Rady Miasta Luboń

Przegląd Talentów

Przesłuchania do Dni Lubonia odby-
wają  się pod patronatem Burmistrz 
Miasta Luboń.

Qn 18 kwietnia, godz. 12 – wykład Han-
ny Delimaty dla sekcji bibliotecznej Lu-
bońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„Spotkanie z  muzyką klasyczną” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 – 
wstęp wolny.
Qn 21 kwietnia , 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)
Qn 21 kwietnia, godz. 10 – XV Turniej 

o Puchar Burmistrz Miasta Luboń w Bo-
ules – obowiązują wcześniejsze zapisy 
(informacje: Ośrodek Kultury)
Qn 21 kwietnia, godz. 12 – teatrzyk ka-

mishibai połączony z warsztatami pla-

stycznymi – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 22 kwietnia, godz. 10 – rajd pieszo-

-rowerowy „Bezkrwawe łowy” organi-
zowany przez GOK Komorniki – start: 
Dom Kultury Rosnówko
Qn 22 kwietnia, godz. 17 – Pogrom – Za-

wisza Dolsk – boisko, ul. Szkolna
Qn 23 kwietnia, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje nowości �lmowych 
w  kameralnej atmosferze – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 24 kwietnia, godz. 17 – „100. rocz-

nica wybuchu Powstania Wielkopolskie-
go i odzyskania niepodległości w poezji 
i zbiorach Bogusława Gralińskiego” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 – 
wstęp wolny

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
Qn 25 kwietnia, godz. 10 – koncert mu-

zyki klasycznej dla dzieci pt. „Muzyczny 
wehikuł czasu” – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
Qn 25 kwietnia, godz. 12 – wykład z oka-

zji obchodów Roku Abp. Ignacego To-
karczuka dla sekcji bibliotecznej LUTW 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
Qn 25 kwietnia, godz. 17 – spektakl dla 

dzieci – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
Qn 26 kwietnia, godz.  10 – spektakl 

muzyczny dla dzieci „Stuk i  Pukpuki” 
w wykonaniu Filharmonii Pomysłów – 
Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego  97 – 
wstęp 2 zł/os.
Qn 5 maja – przesłuchania do „Przeglą-

du Talentów” Młodzieżowej Rady Miasta 
na Dni Lubonia 2018 – remiza OSP, ul. 
Żabikowska 36
Qn 7 maja, godz. 12 – Kino „Kamera” – 

projekcje nowości �lmowych w kame-
ralnej atmosferze – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 7 maja, godz. 16-18 – dyżury radnych 

dla mieszkańców: Łukasz Budzyński – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; Tomasz Ko-
łodziej – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42; Paweł Wolniewicz – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; Dorota Franek 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 8 maja, godz. 14 – spotkanie Klubu 

„Promyk” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 8 maja, godz. 18 – „Wokół Wielkiej 

Sceny” – koncert operowy w Bibliotece; 
spotkanie prowadzi redaktor Piotr Nę-
dzyński – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł

Qn 9 maja, godz. 12 – warsztaty dzien-
nikarskie dla sekcji bibliotecznej LUTW 
poprowadzi redaktor „Informatora Miasta, 
Joanna Humerczyk – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 9 maja, godz. 17 – wernisaż wystawy 

twórców z Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp wolny
Qn 11 maja, godz. 12 – „Cały Luboń czyta 

dzieciom” – przedszkolaki słuchają naj-
piękniejszych bajek – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 12 maja, godz. 17 – spektakl dla dzieci 

„Śpiąca królewna” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 14 maja, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje nowości �lmowych w kame-
ralnej atmosferze – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 16 maja, godz. 12 – wykład dla sekcji 

bibliotecznej LUTW – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 25 maja, godz. 17 – otwarte ob-

rady Rady Miasta Luboń – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala 
sesyjna 208
Qn 26 maja , godz. 10-14 – wyciecz-

ka Lubońskim Szlakiem Architektury 
Przemysłowej – bilety: 15 zł normalny, 
12 zł ulgowy, rezerwacja: infolubon@
gmail.com, 61 813 00 72 i 500 287 325 
(Ośrodek Kultury)
Qn 19 maja, godz. 12 – teatrzyk kamishi-

bai połączony z warsztatami plastycznymi 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 10 czerwca – występ zespołu „Soun-

d’n’Grace” podczas Dni Lubonia
oprac. HS



4/2018

55

OGOSZENIA

Zgony

Śluby

13.03.2018 r.
Qn Kazimiera Korytowska ur. 1926 r.
Qn Elżbieta Pieczyńska ur. 1948 r.

23.03.2018 r.
Qn Jerzy Danielski ur. 1953 r.

25.03.2018 r.
Qn Maria Waśkowiak ur. 1938 r.

27.03.2018 r.
Qn Waldemar Komischke ur. 1951 r.

30.03.2018 r.
Qn Marcin Skonieczny ur. 1974 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca kierownika USC i Wydziału  

Spraw Obywatelskich UML

03.03.2018 r.
Qn Łucja Wilczak ur. 1940 r.
Qn Stefan Kościelski ur. 1937 r.

04.03.2018 r.
Qn Roman Remlein ur. 1928 r.

08.03.2018 r.
Qn Maria Dziurla ur. 1947 r.

W marcu zawarto 5 związków małżeń-
skich, 4 pary nie wyraziły zgody na 
publikację danych.

09.03.2018 r.
Qn Maciej Wojnarowski  

 i Natalia Wachowiak

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

Z głębokim żalem, łącząc się w smutku z Rodziną,
przyjęliśmy 4 marca 2018 roku, wiadomość o śmierci

śp. Zdzisława Dotki
długoletniego druha chóru „Bard” w Luboniu, odznaczonego przez
Polski Związek Chórów i Orkiestr – Złotą Odznaką. Z chórem 
„Bard” związany był nieprzerwanie od 1953 do 2016  r. Przez 
wiele lat był kronikarzem i 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.
Za zmarłego została odprawiona msza żałobna 9 marca 2018 roku w kościele 
pw. św. Jana Bosko w Luboniu, pogrzeb odbył się na cmentarzu para�alnym 
w Luboniu.

Śpiewacy chóru „Bard”
z dyrygentem Arkadiuszem Klemczakiem

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 marca br. zmarła

Stefania Kujawa
Osoba ciepła, dobra, zawsze była dla nas wsparciem,  

otaczała miłością, zrozumieniem i opieką.
Na zawsze pozostaniesz taką w naszej pamięci ukochana Babciu

Sylwia Kościak

Podziękowanie dla wszystkich biorących udział  
w uroczystościach pogrzebowych zmarłej 13 marca 2018 r.

Stefanii Kujawy
składają synowie: Włodzimierz i Piotr Kościakowie z rodzinami

Bóg zapłać!

Pani Małgorzacie Górce i Jej Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
dyrekcja, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu

Uwaga!
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 
zespołu redakcyjnego! Tylko tu dokonujemy merytorycznej, technicznej i jakościo-
wej oceny materiałów oraz klasy�kujemy je i poddajemy dalszej obróbce redakcyj-
nej. Inna droga dostarczenia materiałów prasowych – po uzgodnieniu z redaktorem 
naczelnym lub zastępcą.

Redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Strony z ogłoszeniami reklamowymi opublikowanymi w papierowej wersji „Wieści 
Lubońskich” można przeglądać także na www.wiescilubonskie.pl. To dodatkowa, 
bezpłatna reklama ogłaszających się w danym wydaniu Niezależnego Miesięcznika 
Mieszkańców.
Należy kliknąć w AKTUALNE  OFERTY  FIRM (w bloku z prawej) i, jak w czaso-
piśmie, płynnie przeglądać strony z  reklamami, wyszukując potrzebne usługi, 
sklepy, �rmy itp. Reklamy znajdujące się na stronach redakcyjnych tradycyjnego 
wydania wyświetlane są w górnym okienku po prawej. Zmieniają się automatycznie 
lub po odświeżeniu stron.

Redakcja

Uwaga, dodatkowa reklama!
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Ogłoszenia drobne

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować do redakcji: 
e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do re-
dakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które doty-
czą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszukujemy 
magazyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałego zatrudnienia  
(np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).    (red.)

Ogłoszenie o pracę

Korepetycje
Qn Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-039 III-VIII)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie 

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

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

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

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

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

Praca
Qn Zakład dekarsko-blacharski przyjmie pra-

cowników; tel. 606 666 153   (t-II-V)
Qn Potrzebna pani do biura rachunkowego. 

Znajomość programu Varico i Płatnik; tel. 
505 621 942, ram_biur@poczta.onet.pl
Qn Potrzebny nauczyciel do przedszkola lub 

żłobka w  Luboniu. Kontakt 509 127 709.   
(k-IV)
Qn Uczciwa dokładna solidna kobieta po-

sprząta mieszkanie Luboń i  okolice tel. 
695 746 028.   (r-IV)
Qn Stolarnia Luboń zatrudni pracownika na 

½ etatu; tel. 502 390 846.   (r-IV)

Qn Emerytowana pielęgniarka zajmie się dziec-
kiem lub osobą dorosłą podczas nieobecno-
ści opiekunów; tel. 513 142 223   (h-092 IV)
Qn Przyjmę do pracy 2 krawcowe – Krawiec-

two Lekkie, Luboń ul. Wschodnia 2 a; tel. 
601 634 134.   (r-IV)

Usługi
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

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

dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wysta-
wiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (r-088 IV)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne 
– złota rączka – tel. 503 712 456   (h-082 IV,V)
Qn Naprawa 24h, montaż: junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (h-
058 III-VIII)

Nieruchomości
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (h-083 IV-V)
Qn Sprzedam działkę przy ulicy Wczasowej 

w Luboniu o pow. 1350 m2; tel. 500 744 
198   (h-095 IV)

Inne
Qn Sprzedam wózek inwalidzki akumulato-

rowy, używany, w dobrym stanie, 1500 zł; 
tel. 606 461 943   (h-093 IV)

Zgrupka Luboń zaprasza na wyprawy 
w cyklu „Luboń na rowerze 2018”! To 
cykl rodzinnych rajdów rowerowych dla 
dzieci szkół podstawowych. W tym roku 
zapraszamy Was – uczestników – do 
współtworzenia cyklu. Podzielcie  się 
informacjami o  ciekawych miejscach, 
które chcecie odwiedzić, i postarajcie się 
razem z nami o nagrody dla aktywnych 
członków imprez.
Od marca do października spotykamy 
się, żeby wspólnie przemierzać pobliskie 
szlaki rowerowe. Poznajemy okolicę, 
zasady bezpiecznego poruszania się po 
drogach, odwiedzamy ciekawe miejsca 
i  świetnie  się bawimy. Dzięki rajdom 
poprawiamy swoją kondycję i  dajemy 
przykład, jak aktywnie spędzać czas na 
rowerze. W każdym miesiącu postara-
my  się zrealizować co najmniej jeden 
rajd.
Najważniejsze informacje:
Qn udział w rajdach jest bezpłatny,
Qn większość tras przemierzamy drogami 

rowerowymi i poza miastem,
Qn fragmenty szosowe pokonujemy w gru-

pach po 15 osób,

Qn prosimy o używanie kasków oraz wy-
maganego oświetlenia,
Qn dzieci zachęcamy do noszenia odbla-

skowych kamizelek,
Qn każde dziecko uczestniczy w rajdzie 

pod opieką dorosłego,
Qn zalecamy posiadanie ubezpieczenia 

we własnym zakresie,
Qn prosimy zabrać drugie śniadanie i coś 

do picia,
Qn ubierzcie się odpowiednio do warun-

ków pogodowych,
Qn na początku i na końcu grupy poje-

dzie opiekun ze Zgrupki,
Qn zdjęcia z  rajdów będą publikowane 

w Internecie,
Qn prosimy o  wypełnienie deklaracji 

uczestnictwa i podpisanie listy obecno-
ści podczas rajdu.
Pierwsze spotkanie odbyło się w sobotę, 
24 marca. O  godz.  10 wystartowano 
sprzed Szkoły Językowej „German” przy 
ul. Dworcowej 2. Dzieci najpierw wyko-
nały marzannę, a później wspólnie z do-
rosłymi pojechały pożegnać zimę nad 
Wartą.

Grzegorz Rychel

Zapraszamy na rower!

NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213

tel. 618 331 296
Laureat konkursu

“Najlepsze w Polsce” (B
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SZYBKOSCHNĄCY
KARCHER 
czyszczenie dywanów,

wykładzin i verticali
(żaluzje pionowe),
tapicerki meblowej

i samochodowej

D O J A Z D G R A T I S !
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909
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Paweł Dobrowolski

SERWIS AGD

tel. 601 714 909
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lodówki

zmywarki
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Paweł Dobrowolski

Masz lekkie pióro, jesteś spostrzegawczy, 
robisz zdjęcia, chciałbyś zaistnieć w pro-
fesjonalnej prasie i nieobojętna Ci jest 
lubońska rzeczywistość, Niezależny Mie-
sięcznik Mieszkańców „Wieści Luboń-
skie”, służący od 27. lat społeczności 
lokalnej, poszukuje:
Qn osób do obsługi prasowej imprez i wy-

darzeń,
Qn chętnych do przeprowadzania wywia-

dów z ciekawymi osobami lub w waż-
nych sprawach,
Qn ankieterów do badań socjologicznych 

– sondaży, nie tylko ulicznych,

Qn zainteresowanych bieżącym uzupeł-
nianiem strony internetowej „WL” (moż-
liwość pracy z domu).
W redakcji „Wieści” doświadczenie zdo-
bywało wielu polityków lokalnych, 
urzędników, osób publicznych czy dzien-
nikarzy mediów poznańskich, a nawet 
ogólnopolskich. Rozliczamy  się wier-
szówkami.
Przyjdź, spróbuj – bez zobowiązań.
Kontakt: redakcja, ul. Wschod-
nia  23A/62, tel.  609  616  277 
i 609 616 290

Spróbuj swoich sił 
i zdobądź doświadczenie!

www.wesolymaluszek.com.pl

SKLEP INTERNETOWY
.

WESOŁY MALUSZEK

tel. 696 282 495

(K
0

7
1

)

Artykuły dla niemowląt

Artykuły dla kobiet w ciąży

Meble dziecięce na zamówienie

Wózki

Zabawki

i wiele innych…

Masz problem?
Przyjdź, napisz, zadzwoń

tel. 609-616-290 

tel.  609-616-277
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SPORT

ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999
Qn POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

Qn ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
 Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
Qn  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 307 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
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Qn URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o
ce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
- Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przychod-

nia), tel. 785 874 382, pn. 10 – 18,  
wt., śr. 8 – 16 
Qn OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 
500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

Qn PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Bo-

janowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

Qn SZKOŁY PODSTAWOWE
- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
- Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  
LUBOŃSKI

LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

1
4

6
)

PRALKI
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl
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prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta



58

Firma Benus poszukuje kandydatów do 
pracy w Poznaniu na stanowisku:

Piekarz/Ciastowy

Wymagania:
ź Wykształcenie zawodowe
ź Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata
ź Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
ź Mile widziana znajomość zasad HACCP
ź Umiejętność współpracy w grupie

Podstawowe obowiązki:
ź Przygotowanie ciast wg podanych procedur
ź Ocenę podstawowych parametrów ciasta oraz procesów w nim 

zachodzących

Oferujemy:
ź Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
ź Pracę w systemie 3-zmianowym
ź Pakiet socjalny
ź Zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Poznania
ź Prywatną opiekę medyczną (Y

5
1
0
)

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: 
sekretariat@benus.pl

Firma BENUS działająca na polskim 
rynku od 25 lat zatrudni:

Magazyniera

Wymagania:
ź Wykształcenie min. zawodowe
ź Uprawnienia na wózek widłowy 
ź Książeczka zdrowia sanitarno-epidemiologiczna
ź Znajomość obsługi komputera
ź Mile widziane doświadczenie
ź Solidność
ź Umiejętność szybkiego dostosowania się do pracy w zespole

Oferujemy:
ź Wynagrodzenie godzinowe + premia
ź Umowę o pracę
ź Pracę na pełen etat
ź Pakiet socjalny
ź Opiekę medyczną
ź Zwrot kosztów dojazdu do pracy osobom spoza Poznania (Y

5
11

)

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: 
sekretariat@benus.pl
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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%

NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F6168)

Firma Benus poszukuje kandydata do 
pracy w Poznaniu na stanowisko:

Ślusarz, mechanik w dziale 
utrzymania ruchu

Wymagania:
ź wykształcenie zawodowe
ź doświadczenie zawodowe min.2 lata
ź gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym,
ź umiejętność rozwiązania problemów,
ź samodzielność i odpowiedzialność,
ź udokumentowana umiejętność spawania (mile widziana),

Opis stanowiska:
ź utrzymanie w ruchu maszyn i urządzeń,
ź usuwanie awarii w zakresie mechaniki i modyfikacje maszyn,
ź czynności konserwacyjne, 

Oferujemy:
ź zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
ź opiekę medyczną
ź pełne świadczenia socjalne
ź zwrot kosztów dojazdu do pracy osobom spoza Poznania 

(Y
4
6
8
)

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: 
sekretariat@benus.pl

(Y6007)

(W
6
1
0
5
)

UW
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iana siedziby

R
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ul. Ks. Streicha 37 
 tel./fax 618 130 755, kom. 607 374 545

KMT, GERDA,

regulacja i konserwacja okuć okiennych ROTO, WINKHAUS,
SIGENIA-AUBI, MACO, G-U
regulacja i konserwacja okuć drzwiowych KMT, GERDA,
PORTA i drzwi drewnianych
naprawy okien i drzwi
wymiana uszczelek
wymiana klamek okiennych, drzwiowych
kontrola prawidłowego montażu
wymiana paska lub linki (rolety)

(Y6114)

SERWIS OKIEN I DRZWI

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
   61 813 07 55, 607 374 545 

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl

Zapraszamy: pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

(Y6103)
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rok założenia 2001

OKNA, DRZWI, 
BRAMY, ROLETY  
OKNA, DRZWI, 

BRAMY, ROLETY  

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)

(F
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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
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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
6
2
2
6
)

Mariusz Frąckowiak

(P
6
0
3
5
)

www.wimax-meble.pl

IZMARK

(F
6
0
1
8
)

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

(Y
6
4
3
3
)

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

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

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
)

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
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szerokoœæ z piórem 95 mm (120)

16
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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
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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)

ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253

(K
6
0
7
0
)

Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa

(F
3
1
3
6
)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

STANISŁAW BEDNARCZUK

Luboń ul. Dojazdowa 5
tel./fax: +48 61 810 52 55 tel. kom. 501 864 319

e-mail: haaspol@haaspol.pl
www.haaspol.pl

        Nasza firma posiada w swojej ofercie: 
       Poręcze, balustrady 
      Daszki 
     Obudowa słupów stalą nierdzewną lub aluminium 
    Obróbka stali nierdzewnej: spawanie, itd. 
   Portale windowe 
  Usługi w zakresie gięcia i cięcia blach 
 I wiele innych zleceń na indywidualne zamówienia 

(K
0

6
3

)

Kompetentne doradztwo
25-letnie doświadczenie

(W
1
3
5
)

pn. i pt. 9-15
wt. śr. czw. 11-17
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

62-030 Luboń, ul. Dożynkowa 7A; tel. 61 813 15 18, kom. 602 555 346

(P
3
0
2
4
)

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

(P
1
5
2
)

Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

00 00Czynna 9 -21

SPRZEDAŻ GRUZU 
Z RECYKLINGU

NA PODBUDOWY DRÓG, 
PLACÓW, PARKINGÓW

tel. 61 8105 645

Przeglądy rejestracyjne wszystkich typów pojazdów
ZAPRASZAMY

Hala
myjni

(P
1
9
7
)

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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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

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981

(P
1
0
7
6
)
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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

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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MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W6009)

(Y
6
2
9
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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
)

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

(W
6
0
9
9
)

Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego
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PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl

(Y
6
3
8
0
)

Michał Kropiński
11 listopada 7
62-030 Luboń

tel. 61 810 41 95
kom. 502 601 016

e-mail: kropekmk@interia.pl

(F
6

2
1

8
)

- 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

(W
6
0
0
7
)

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

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.

(K
3
0
1
6
)
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KOMINIARZ
mistrz kominiarski
Jacek Chrzanowski

czyszczenie przewodów 
 kominowych
przegl¹dy roczne 
 i usuwanie usterek

opinie w celu pod³¹czenia 
 urz¹dzeñ gazowych
odbiory
doradztwo

618 192 538, 503 092 500, kominjch@o2.pl

(Y
3
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2
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LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F6167)

ul. Wschodnia 21, Luboń 

www.facebook.com/Szafonierka-Luboń

(Y
4
8
6
)

Znajdź nas na Facebooku – będziesz na bieżąco z nowościami

Biustonosze
15 zł (wybrane modele)
.

Usługi brafitterskie
(profesjonalne 
dobieranie bielizny)

Zapraszamy na MEGARABATY

Sklep z ekskluzywną
bielizną damską 

i męską

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

(F
6
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5
6
)

(Y6058)
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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 

Piżamy Koszule Podomki znanych firm

 
pon. - pt. 10-18
sob. 10-14

Poznań, ul. Ściegiennego 47a
(przy cmentarzu górczyńskim)

tel. 61 662 03 76

(Y
3
9
7
)

Specjalistyczny sklep z ponad 20-letnim stażem

od XS do 7X - przystępne ceny, dobra jakość

(P
0
2
3
)

Nauka Pierwszego 
Tańca dla Młodej Pary 

Tel. 509 492 588

(W
6
1
3
0
)

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
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korony i mosty porcelanowe
prace z własnego laboratorium

protezy natychmiastowe i bezklamrowe
leczenie zachowawcze

wybielanie

IMPLANTY

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!

(F
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)

-małe zabiegi -małe zabiegi
-badanie słuchu -również wizyty domowe

EEG

NAPRAWA
PROTEZ

ZĘBOWYCH
(możliwe również

na poczekaniu)
.

TEL. 602 178 989

(F
1
4
0
)

dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740

(B
0
0
2
)

PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym

dr med. Andrzej K. Hyżyk
Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031

(P
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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

(W
6
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6
6
)
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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
2
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0
)

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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Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza
“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15
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Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej
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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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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)

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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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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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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