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PRZYGOTOWUJĄ 
DO WYBORÓW

OD REDAKCJI

Dotychczas tyle 
trwały kadencje 
władz samorządo-
wych. A okres bez-
pośrednio przed 
i  po wyborach był 
w  Niezależnym 
Miesięczniku 
Mieszkańców zdo-
minowany tymi sprawami. Tak też jest 
i teraz.
Przed nami, mieszkańcami: gmin, po-
wiatów, województw ważne decyzje – 
wybory władz lokalnych. To demokra-
tyczny sposób wyłaniania naszych re-
prezentantów. Każdy ma swoje preferen-
cje, sympatie, typy i  w  takim właśnie 
akcie może wyrazić poparcie.
Co nas czeka w Luboniu:

QQ stosunkowo krótka kampania wybor-
cza – do 26 września formalna możliwość 
rejestracji kandydatów na burmistrza Lu-
bonia. Dotychczas start zadeklarowało 
dwoje. Jeśli tak pozostanie to wybór do-
kona się w pierwszej turze, czyli 21 paź-
dziernika. Pytany przez nas wcześniej Piotr 
Zalewski, wieloletni lider ugrupowania 
„Niezależni dla Powiatu”, deklarował też 
wystawienie w naszym mieście kandy-
data na burmistrza, lecz jak dotąd oso-
ba taka się nie ujawniła. Ugrupowanie 
to nie reaguje też na nasze zaproszenia, 
pytania do kandydatów zadawane przez 
mieszkańców itd. Czy powodem mogą 
być dotychczas nierozliczone faktury za 
kampanię wyborczą sprzed czterech lat 
(kwota ok. 700 złotych), czy przyjęta poli-
tyka ignorowania Niezależnego Miesięcz-

nika Mieszkańców – „Wieści Lubońskich” 
przez Niezależnych dla Powiatu?

QQ W pełni ujawnił swych kandydatów 
przed zamknięciem numeru jedynie ko-
mitet „Forum Obywatelskie Luboń”. Tu 
należy odnotować przegraną spekulan-
tów politycznych, którzy stawiali na 
to, że urzędująca burmistrz, wzorem 
wcześniejszych proporcjonalnych kam-
panii lubońskich (czyli nie dotyczy to 
wyborów w 2014 r.), wystartuje także 
na radną RML, jak czynili to jej po-
przednicy: Włodzimierz Kaczmarek 
i Dariusz Szmyt. Tak się nie stało. Na 
pozostałe nazwiska kandydatów do Rady 
Miasta Luboń czekaliśmy do północy 
17 września. Publikujemy je na stronie 
21. Wiemy, że do samego końca trwały 
poszukiwania kandydatów do rad sa-
morządowych przez niektóre komite-
ty. Propozycję z kilku stron, różnych 
szczebli, dostałem także ja, za co bar-
dzo dziękuję.

QQ Czytelników, których polityka lokalna 
mniej interesuje, przepraszamy za okrojone 
wyborami pozostałe szpalty Niezależne-
go Miesięcznika Mieszkańców, takie jak: 
„Dobre, bo, ...”, „Co nowego”, „Sól w oku”, 
„Gorące tematy”, „Historia” i „Ludzie”.

QQ Kolejny numer „WL” planujemy wydać 
wcześniej – 12 października. Wszystkich 
prosimy o mobilizację i przesyłanie ma-
teriałów na czas. W nim m.in. wszelkie 
niezbędne informacje wyborcze!

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Co cztery lata
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O OREW-ie pisaliśmy szeroko dokładnie 
2 lata temu („WL” 09-2016, str. 3). Wte-
dy fundacja „Pro Maxima” powołana na 
potrzeby stworzenia placówki, po zaku-
pie od Miasta, po preferencyjnej cenie 
(35% wartości) gruntu wielkości ok. 
4 500 m2, przygotowywała się do reali-
zacji koncepcji.
Dziś za Ośrodkiem Kultury stoi impo-
nujący, 3-kondygnacyjny obiekt wypo-
sażony w  najnowocześniejszy sprzęt 
i narzędzia psychologiczne, z parkingiem 
i  terenem, który niebawem zostanie 
zagospodarowany na ogród sensoryczny.
Inaczej niż zakładano, przedsięwzięcia 
nie podzielono na dwa etapy. Niekorzyst-
na sytuacja na rynku pracy w budow-
nictwie sprawiła, że wybudowanie od 
razu całego obiektu, pod względem fi-
nansowym, było bardziej opłacalne. Na 
razie zaadoptowano jedynie parter, gdzie 
znajduje  się kompleks rewitalizacyjny 
(edukacja, terapia i  wychowanie) dla 
dzieci przedszkolnych. Są tu m.in. 4 
przystosowywane wciąż do potrzeb ma-
luchów sale dydaktyczne, świetnie wy-
posażona sala gimnastyczna, sypialnia, 
łazienki z  przebieralnią i  prysznicem, 
kuchnia z jadalnią, świetlica, pomiesz-
czenie do hydrozabiegów, sala psycho-
loga i  wózkarnia ze specjalistycznym 
sprzętem przystosowanym do potrzeb 
dzieci z  różnym stopniem niepełno-
sprawności. W przestronnym, obliczo-
nym na ruch wózków holu jest już por-
tiernia i czynna winda, która w przyszło-
ści będzie umożliwiała wjazd na piętra, 
gdzie przewidziano pomieszczenia in-

ternatowe (może będą służyć przyjezd-
nym dzieciom i  ich rodzicom na czas 
badań w OREW). Część obiektu na wyż-
szych kondygnacjach jest jeszcze nie-
czynna, podobnie jak wschodnia części 
gmachu, czyli tzw. drugi etap budowy. 
Przed dwoma laty zakładano, że w głębi 
korytarza w części rewitalizacyjnej bę-
dzie funkcjonować Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna (PPP), przeniesio-
na z budynku SP 2. Ułatwiłoby to znacz-
nie realizację kompleksowego działania 
na rzecz podopiecznych. Publiczna 
placówka, w której gestii leży wydawanie 
orzeczeń o niepełnosprawności, wspo-
magana specjalistyczną diagnostyką 
OREW, byłaby logicznym rozwiązaniem 
dla dzieci i  ich rodzin. Niestety, zapo-
wiadane przeobrażenia systemowe wpły-
nęły na zmianę decyzji starostwa, które-
mu podlegają PPP (poradnie te miało 
przejąć województwo). Władze powiatu 
oficjalnie zrezygnowały z długotermino-
wego najmu pomieszczeń w  OREW 
i kupiły dla PPP lokal przy ul. Wschod-

niej. Ośrodek uruchomi więc własną, 
Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-
-Pedagogiczną.

Placówka rośnie z dzieckiem
Na razie powstają dwie grupy, do któ-
rych wciąż trwa nabór. Pierwsza reali-
zuje roczny projekt współfinansowany 
z pieniędzy fundacji i środków unijnych 
na stworzenie 15. miejsc przedszkolnych 
dla dzieci w wieku od 3-4 lat. W drugiej 
grupie są 5-6 latki. Do września 2019 r. 
jej funkcjonowanie finansuje gmina (Lu-
boń), zobowiązana do zapewnienia przy-
gotowania przedszkolno-szkolnego. 
W kolejnym sezonie OREW chce sko-
rzystać z  dotacji celowej. 5-godzinne 

Unikalne miejsce
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) Emedea, 
który od września uruchomiono przy ul. Sobieskiego 97a, robi wrażenie 
na odwiedzjących. Na razie ta specjalistyczna placówka dla dzieci 
z dysfunkcjami neurorozwojowymi i niepełnosprawnością sprzężoną, jest 
w trakcie organizacji, ale ma ambicje stać się centrum diagnostycznym na 
cały kraj

zajęcia dydaktyczne 
prowadzone od po-
niedziałku do piątku 
oraz 2-4 godzin do-
datkowych tygo-
dniowo (w zależno-
ści od możliwości 
dziecka), są nieod-
płatne. We własnym 
zakresie rodzice za-
bezpieczają malu-
chom jedynie wyży-
wienie, przekazując 
opiekunom gotowe 
śniadanie i  organi-
zując catering w po-
rze obiadowej. Wa-
runkiem przyjęcia 
do ośrodka jest orze-
czenie o  niepełno-
sprawności. Na razie 
w  obu grupach jest 
11 dzieci. Większość 
to lubonianie. Pla-
cówka jest czynna 
do godz. 16. 
OREW zakłada ho-
listycznie (całościo-
we, spójne) podej-
ście do dzieci. Po-
nieważ najlepsze 
efekty dają metody 
stosowane od po-
czątku życia, prowa-
dzący widzą sens 

w przyjmowaniu jak najmłodszych pod-
opiecznych, choć wg przepisów, w od-
dziale przedszkolnym mogą przebywać 
dzieci z  odroczeniem liczące do 8 lat, 
a ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy 
jest przewidziany dla osób z niespraw-
nością głęboką nawet do 25. roku życia.
W dalszym etapie, wzorem działającej 
od 4 lat macierzystej placówki przy ul. 
Bosej 15 w Poznaniu, organizatorzy za-
kładają utworzenie oddziałów szkolnych 
i naturalne przechodzenie do nich przed-
szkolaków. Teraz, prowadząc zapisy i po-
znając dzieci, tworzą potencjalne grupy, 
do których dobierana jest kadra specja-
listów. Oni sami też uczą się pracować 
z  dziećmi o  nietypowych potrzebach 

i możliwościach, wspólnie z nimi two-
rząc terapię. Kadra ma być systematycz-
nie doszkalana. W  najbliższym czasie 
weźmie udział w  kursie metody PES 
(efektywna komunikacja niewerbalna) 
oraz Dunag (orteza dynamiczna – spe-
cjalnie przygotowany kombinezon, któ-
ry obciąża ciało dziecka siłami podob-
nymi do grawitacyjnych). Kadrę wyspe-
cjalizowaną w pracy z tak indywidual-
nymi podopiecznymi niełatwo jest dziś 
skompletować. Kryzys na rynku pracy 

oraz zmiany systemowe dotknęły rów-
nież i  tej sfery. Potrzebne są osoby 
z  kompetencjami w  kilku dziedzinach 
(konieczność np. w przypadku dziecka 
autystycznego), których brakuje. Wpro-
wadzony wymóg zatrudniania specjali-
stów na etat powoduje z  kolei wzrost 
kosztów utrzymania placówki. Organi-
zatorzy OREW zamierzają 
utrzymać wysoki poziom, 
wypracowany przez ośrodek 
na Bosej.

Q
Budując Ośrodek przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych pomyślano o dużym zadaszeniu wejścia, pod które 
może bezpośrednio podjechać samochód. Zastosowano 
podciąg, który pozwolił na niemontowanie filaru, ogranicza-
jącego przestrzeń   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Przystosowywane wciąż do potrzeb 
dzieci sale są doświetlone (celowo 
zamontowano okna sięgające podłogi, 
by dzieci „czuły” przestrzeń). Obowiązu-
je dozowanie bodźców – pomieszcze-
nia posiadają minimum umeblowania 
i kolorów, wprowadzenie każdego 
nowego elementu jest przemyślane. 
W każdej sali znajduje się miejsce do 
wypoczynku   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Ośrodek jest wyposażony w najlepszy na rynku sprzęt rehabilitacyjny, m.in. do 
pionizacji dzieci, np. chodzik KidWalk umożliwiający poruszanie się bez pomocy 
innych i wypracowanie naturalnego wzorca chodu. Na zdjęciu nowocześnie wypo-
sażona sala gimnastyczna do zajęć indywidualnych, z przyrządami w dwóch kolo-
rach. Są tu m.in. narzędzia do podczepiania i bogaty zestaw do integracji senso-
rycznej oraz jeden z najlepszych na świecie – cienki, łatwy do zwijania materac 
o genialnej strukturze   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Z Ośrodka korzystają już pierwsi pod-
opieczni   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Początek roku szkolnego w  budynku 
Zespołu Szkół (ZS) przy ul. Armii Po-
znań  27 oznajmiły trzy dzwonki: dla 
Szkoły Podstawowej nr 3 (SP 3) z Od-
działami Dwujęzycznymi, trzecich klas 
wygaszanego Gimnazjum nr  1 oraz 
pionierskiego w naszym mieście, Dwu-
języcznego Liceum Ogólnokształcącego. 
Najpierw, o godz. 8 w sali gimnastycznej 
rok zainaugurowali uczniowie SP 3 i klas 
gimnazjalnych, natomiast dwie godziny 
później w holu budynku A po raz pierw-
szy w historii publicznej oświaty w Lu-
boniu – licealiści. Było bardzo uroczy-
ście – wprowadzano poczty sztandaro-
we, śpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”, 
w murach szkoły gościły władze miejskie 
i powiatowe, uczniowie zaprezentowa-
li się w programach artystycznych.

Młodsi i starsi
W wyniku przeprowadzonego w maju 
konkursu dyrektorem placówki jest Ani-
ta Plumińska-Mieloch – była dyrektor 
Gimnazjum nr 1, a po reformie oświaty 
– wicedyrektor SP 3. ZS podzielono na 
35  oddziałów, w  których uczy  się 
776 uczniów. Zgodnie z koncepcją funk-
cjonowania szkoły, którą przygotowała, 

budynek ZS został podzielony na strefy: 
licealisty, nastolatka i malucha. Są one 
oddzielone od siebie drzwiami. Mniejsze 
dzieci uczą się w budynku B (wejście od 
ul. Dąbrowskiego, starsze w budynku A 
(wejście od ul. Armii Poznań). Z uwa-
gi na liczbę uczniów jedzących obiady, 
ustanowiono dwie przerwy obiadowe 
– każda dla innej grupy wiekowej. 
Poza tym, zgodnie z koncepcją funk-
cjonowania szkoły, bierze się pod uwa-
gę fakt, że dzieci nie powinny być od 
siebie na siłę oddzielane – na co dzień 
funkcjonują obok siebie i  powinny 
potrafić współpracować w grupie róż-
norodnej wiekowo.

Podstawówka
Jednym z priorytetów dyrekcji jest utwo-
rzenie 1. klasy dwujęzycznej. Zakwali-
fikowani do niej uczniowie będą mieli 
zajęcia w języku polskim, ale nauczyciel 
będzie wprowadzał jak najwięcej ele-
mentów angielskiego na zajęciach kom-
puterowych, plastycznych, matematycz-
nych czy przyrodniczych. Taka klasa 
będzie  się różniła od innych tym, że 
język obcy nie będzie funkcjonował 
tylko na typowej lekcji języka angiel-

skiego, ale będzie 
towarzyszył 
uczniom przez cały 
dzień. Szkoła ma 
nauczycieli przygo-
towanych do tego 
rodzaju pracy. 
Dzięki temu po-
wstaną klasy dwu-
języczne na wszyst-
kich poziomach, 
nie tylko od kla-
sy  7.  Drugim 
z  priorytetów jest 
adaptacja prze-
strzeni tak, aby 
szkolne korytarze 
i klasy stały się jak 
najbardziej przyja-
zne uczniom, jed-

Trzy dzwonki

nocześnie pełniąc rolę edukacyjną. Na 
podłodze znajdują się już tzw. gry kory-
tarzowe (pajacyk i kalkulator), na ścianie 
panel o wymiarach 3 x 2 m z planszami 
edukacyjnymi (ekosystemy). To nowa-
torskie rozwiązanie z  jednej strony 
umożliwia uczenie poza klasą, a z dru-
giej, przez wymianę plansz, pozwala na 
zmianę dekoracji na korytarzu. Taśma 
magnetyczna nad ścianą, którą pomalo-
wano farbą tablicową (dzieci mogą tam 
malować w czasie przerwy), umożliwia 
zamieszczanie prac uczniów bez trady-
cyjnych gablot.

Wygaszane gimnazjum
Dla uczniów klas 3 gimnazjum najważ-
niejsze jest jak najlepsze przygotowanie 
do egzaminu gimnazjalnego i konkursów 
przedmiotowych, gdyż to one są dla nich 
przepustką do wymarzonej szkoły śred-
niej. Wiadomo, że z uwagi na tzw. po-
dwójny rocznik, będzie to trudne, dlate-
go też priorytetem dla grona pedago-
gicznego jest jak najlepsze przygotowanie 

młodzieży do kontynuowania nauki 
w szkole średniej.

Liceum Ogólnokształcące
Rekrutacja do LO była bardzo dynamicz-
na. W  pierwszym naborze przyjęto 
23 uczniów, natomiast w uzupełniającym 
– kolejnych 7. Kiedy chętnych było 40, 
tych z niższą punktacją i bez szansy na 
przyjęcie zaczęto odsyłać do innych pla-
cówek. Ostatecznie rok szkolny rozpo-
częło 27  uczniów, w  tym 7 z  Lubonia, 
natomiast pozostali dojeżdżają z Mosiny, 
Puszczykowa, Łęczycy, Czempinia i Po-
znania. Duże zainteresowanie szkołą jest 
sukcesem z uwagi na bardzo krótki czas 
na przeprowadzenie kampanii reklamo-
wej. Nowa, nieznana nikomu jeszcze 
szkoła, weszła z powodzeniem na oświa-
towy „rynek”. Wychowawcą tej pionier-
skiej klasy jest Karolina Wilczyńska-
-Kąkol (przedtem uczyła matematyki 
i informatyki w G1), która już w czasie 
wakacji spotkała się z młodzieżą, wspól-
nie opracowali aranżację przestrzeni 

Q
Chwilę po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego przez licealistów – w pierwszym 
rzędzie od lewej: radny powiatowy – Zbigniew Jankowski, z-ca dyrektora – Hanna 
Marcinkowska, Monika Matczak, dyrektor – Anita Plumińska-Mieloch, burmistrz 
– Małgorzata Machalska, Starosta Powiatu Poznańskiego – Jan Grabkowski, radny 
powiatowy – Dariusz Szmyt i z-ca burmistrza – Mateusz Mikołajczak, w drugim 
rzędzie, pierwsza z prawej wychowawca licealistów Karolina Wilczyńska-Kąkol    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Pierwszy dzień nauki w nowej sali lekcyjnej, na którą zaadap-
towano dawny sekretariat i gabinet dyrektora szkoły podsta-
wowej   fot. Paweł Wolniewicz
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(tzw. strefę licealisty) oraz plany na przy-
szłość w  zakresie integracji. – Obecnie 
dla klasy licealnej najważniejszym zada-
niem jest wdrożenie programu nauczania 
i  organizacja przestrzeni – powiedziała 
dyrektor Plumińska-Mieloch i  dodała, 
że nauczyciele uczący licealistów są przy-
gotowani do pracy. Są egzaminatorami 
maturalnymi, układają maturalne arku-
sze, mają wcześniejsze doświadczenie 
w pracy w szkole średniej, a co najważ-
niejsze, są pełni zapału.

Remonty
W czasie przerwy wakacyjnej szkoła wzbo-
gaciła się o dwie sale lekcyjne, które po-
wstały w  miejscu dawnych gabinetów 
dyrekcji, sekretariatu i księgowości. Dzięki 
temu uczniowie będą  się uczyli krócej 

i w lepszych warunkach (najpóźniej klasy 
1-3 – do godz. 15.55, pozostałe klasy koń-
czą najpóźniej o godz. 15.05). Odnowiono 
korytarz na parterze budynku.

Kadra
W Zespole Szkół, z uwagi na liczbę od-
działów, pracuje dwóch zastępców dy-
rektora. Są to panie Hanna Marcinkow-
ska oraz Grażyna Leciej. Długoletnia 
dyrektor SP 3 będzie pracować na tym 
stanowisku do końca października. Kie-
dy przejdzie na emeryturę, zastąpi ją 
Monika Matczak. Doszli nowi nauczy-
ciele na miejsce tych, którzy zmienili 
miejsce pracy, bądź korzystają z urlopu. 
Są to nauczyciele wychowania fizyczne-
go i matematyki. Nowymi są także na-
uczyciele języka angielskiego, edukacji 

wczesnoszkolnej, religii oraz edukacji dla 
bezpieczeństwa. W sumie kadra liczy 72 
nauczycieli oraz 22 pracowników obsłu-
gi i administracji.

Plany
Wkrótce będą utworzone klasy dwujęzycz-
ne na każdym poziomie, w których ucznio-
wie mają 6 godzin angielskiego w tygodniu 
oraz co najmniej dwa przedmioty częścio-
wo w tym języku. Szkoła została zakwali-
fikowana do prestiżowego programu „Wio-
sna Edukacji” (uczestniczy w nim 60 szkół 
z kraju), w ramach którego będą wdrażane 
zmiany i uczenie się od innych, jak zmie-
niać szkołę na lepszą. Praca Zespołu Szkół 
będzie  się koncentrować wokół trzech 
pojęć: Przestrzeń, Współpraca i  Jakość, 
przy czym przestrzeń rozumiana szeroko 
– nie tylko jako świadome zagospodaro-
wanie miejsca w szkole, ale i jako prze-
strzeń dla nowych działań, zarówno 
edukacyjnych, jak i  wychowawczych. 
Z nowym rokiem budżetowym nastąpią 
kolejne remonty korytarzy i  biblioteki 
dla uczniów w budynku B (klasy 0 – 6). 
Planowana jest również zmiana płyty 
boiska, postawienie wiaty na rowery oraz 
przesunięcie płotu.

Warto również wspomnieć, że w budyn-
ku Zespołu Szkół funkcjonuje nadal 
Punkt Przedszkolny „Trójeczka”, w któ-
rym pracują dwie nauczycielki, mające 
pod opieką dwanaścioro przedszkolaków.

PAW
Q
3 września pierwszy dzwonek o godz. 8 zabrzmiał dla najmłodszych uczniów (klasy 
0 – 3)   fot. Paweł Wolniewicz

Wczesna diagnoza  
– klucz do sukcesu
OREW chce wprowadzić 
w Luboniu i gminach sąsied-
nich Program Wczesnego Wykrywania 
Autyzmu „Badabada”. Kontakt ze żłob-
kami i przedszkolami pozwoli przy po-
mocy ankiet internetowych (Ośrodek 
jest partnerem fundacji „Synapsis” pro-
fesjonalnie pomagającej autykom i  ich 
rodzinom) realizować przesiewowe ba-
danie dzieci w spektrum autyzmu (rów-
nież w domu malucha). OREW pracuje 
na unikalnym teście psychologicznym 
ADOS  2 określanym na świecie jako 
„złoty standard” diagnozy autyzmu 
u dzieci od 6. miesiąca życia (podobne 
narzędzie ma tylko jedna instytucja 
w Poznaniu).

Organizatorzy przewidują oficjalne 
otwarcie ośrodka w pierwszej dekadzie 
października. Chcąc zaistnieć w środo-
wisku i okolicy, rozpoczynają działania 
propagujące uruchomioną placówkę. 
Tym chętniej spotkali się z nami i po-
święcili swój czas: Beata Depczyńska – 
dyrektor OREW Luboń, była wicedyrek-
tor szkoły specjalnej w Poznaniu, z wy-
kształcenia rehabilitant; Mirosława 
Maślak – dyrektor i udziałowiec spółki 
„Emedea” oraz Przemysław Kuropatwa 
– prokurent (specjalny pełnomocnik) 
fundacji „Pro Maxima”.

HS

cd.  
ze str. 

3

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

18 sierpnia we Wrocławiu odbyły  się 
Mistrzostwa Polski w  bule w  kategorii 
drużyn trzyosobowych. Zawodniczki 
Klubu „Lubońska Petanka”: Karolina 
Fabiś i Iwona Jeziorna, wraz z koleżanką 
z Klubu Petanque Leszczynko (Leszno) 
– Małgorzatą Maciejewską – zostały 
wicemistrzyniami Polski! Jest to już trze-
ci medal Mistrzostw Polski dla Karoliny 
Fabiś, a drugi dla Iwony Jeziornej. Do tej 
pory zdobyły medale brązowe.
W zawodach wzięły udział triplety z klu-
bów zrzeszonych w  Polskiej Federacji 

Petanque, w tym 3 zespoły polskiej ka-
dry. W tym roku w zawodach Mistrzostw 
Polski Kobiet uczestniczyła rekordowa 
ilość tripletów, bo aż 17.
Rozegrano 5 rund eliminacyjnych sys-
temem szwajcarskim, po których najlep-
szych 8 drużyn awansowało do fazy play 
off. Po 5 rundach eliminacyjnych Karo-
lina, Iwona i Gosia awansowały do play-
-off z  3.  miejsca z  4.  zwycięstwami. 
W ćwierćfinale stoczyły trudny, wyrów-
nany mecz z reprezentantkami Dębicy, 
Katowic i Myślenic, wygrywając go 13:7. 
W  półfinale trafiły na ekipę ambitnej 
młodzieży myślenickiej, którą pokonały 
13:9. W  finale drużyna lubońsko-lesz-
czyńska dzielnie walczyła z kadrowicz-
kami prowadząc na początku 5:0, jed-
nakże po przejęciu świnki, przeciwnicz-
ki zaczęły odrabiać straty. Ostatecznie 
prawie półtoragodzinny mecz zakoń-
czył się wynikiem 13:6 dla kadry Polski. 
Zawodniczki Lubońskiej Petanki wy-
trwały na bulodromie ponad 11 godzin. 
Spisały  się bardzo dzielnie, przywożąc 
do domu srebrne medale Mistrzostw 
Polski.
Wielkie gratulacje!

LP

Dobre, bo wywalczone

Wicemistrzostwo Polski!

Q
Wicemistrzowska drużyna z dwiema 
zawodniczkami Lubońskiej Petanki 
– Karoliną Fabiś i Iwoną Jeziorną

Łukasz Przybysz zdobył tytuł Kucharza 
Roku  2018 w  powiecie poznańskim. 
Uzyskał pierwsze miejsce w plebiscycie 
„Głosu Wielkopolskiego” – „Mistrzowie 
Smaku”. Od 1 lutego 2018 r. jest szefem 
kuchni w restauracji „Pesto” na piętrze 
Centrum Handlowego „Pajo” przy ul. 
Żabikowskiej 66. Miejsce, gdzie serwo-
wana jest włoska kuchnia, powstało na 
początku roku. Właściciele i pracownicy 
są dumni z sukcesu kolegi i dziękują za 
zaangażowanie w konkursie oraz odda-
ne głosy.
Ogólnopolski plebiscyt gastronomiczny 
„Mistrzowie Smaku 2018” to wydarzenie, 
w którym głosami klientów wyłaniani są 
najlepsi kucharze, kelnerzy, barmani oraz 
lokale. Dodatkową wartością jest fakt, że 
plebiscyt jest organizowany pod patro-
natem jednej z  najstarszych w  Polsce 
organizacji kulinarnych – Stowarzyszenie 
Kucharzy Polskich.
Łukasz Przybysz rozpoczął pracę w ga-
stronomii w  2002  r., kiedy ukończył 
Technikum Gastronomiczne. Następnie 

pod czujnym okiem rodowitych Wło-
chów budował swoje doświadczenie, na 
początku jako pomoc, a następnie jako 
szef kuchni. Jego kunszt doceniła rów-
nież Magda Gessler w jednym ze swoich 
odcinków programu. W jego menu kró-
lują dania włoskie, steki z sezonowanej 
wołowiny oraz owoce morza.
Restauracja „Pesto” serdecznie zaprasza 
do spróbowania dań spod jego ręki.

Po

Dobre, bo najlepsze

Kucharz z „Pesto”
Łukasz Przybysz, szef kuchni restauracji „Pesto” – najlepszy w konkursie 
„Mistrzowie Smaku” w powiecie poznańskim!

Q
Łukasz Przybysz z lubońskiej restauracji 
„Pesto” – najlepszy kucharz w powiecie 

W sierpniu wybrano zwycięzcę w konkursie kwiatowym organizowanym 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową w  Luboniu. I  miejsce zajęli: państwo 
Halina i Jarzy Michalscy oraz Barbara Siebert za skwer przy bloku na ul. 
Żabikowskiej 60. II miejsce przypadło Kazimierze Parys z ul. Sikorskiego 31, 
a III – Urszuli Uszak z ul. Sikorskiego 31. Nagrodę specjalną otrzymała 
Janina Rozumek z ul. Sikorskiego 1.
Laureatom serdecznie gratulujemy.

SM Luboń

Dobre, bo nagrodzone

Osiedlowa zieleń

Q
I nagroda w konkursie „Lubonianki” za zieleń przy bloku ul. Żabikowskiej 60
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CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Przy ul. Wschodniej 24/36 otwarto salon optyczny 
oferujący okulary, naprawę okularów i badanie wzro-
ku. Czynny od pn. do pt. w godz. 10 – 17.30. Więcej 
informacji pod numerem 691 400 053.   fot. Natalia

Konecki & Matusiak Akademia Aikido działająca 
do tej pory przy ul. Poniatowskiego 16 (SP 1) zo-
stała przeniesiona na ul. Armii Poznań 27 (SP 3). 
W Akademii prowadzone są treningi aikido z ele-
mentami mieszanych sztuk walki dla dzieci od 5. roku 
życia, młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywają się 
we wtorki i czwartki. Więcej informacji na www.
kmaa.pl oraz 516 388 237.   fot. Natalia

Funkcjonująca od 24  lat rodzinna Firma Han-
dlowo-Usługowa Maciej Grabowski – „Narma” 
przy ul. Lemańskiego  1 – hurtownia narzędzi 
ręcznych i elektronarzędzi oraz dystrybutor wielu 
czołowych firm – poszerzyła ofertę o nieodpłatne 
wypożyczanie do końca tego roku – akumulatoro-
wych narzędzi ogrodowych firmy „Makita” (patrz 
również str. 80).   fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul.  Streicha 33 A otwarto sklep „Markowy 
Ciuszek” oferujący odzież damską, męską, dzie-
cięcą (nową i używaną) oraz bieliznę i buty. Roz-
miary od S do XXL. Czynne od pn. do pt. w godz. 
9.30 – 17, sob. 9.30 – 13.   fot. Natalia

Spółka Akcyjna LUVENA to dawne, 
założone ponad 100  lat temu Zakłady 
Chemiczne. Początkowo niemiecka fir-
ma funkcjonująca pod nazwą „Chemi-
sche Fabrik Milch-Aktion Gesellschaft”, 
po zakończeniu okresu zaborów, stała się 
polskim przedsiębiorstwem, a pod kie-
rownictwem Cyryla Ratajskiego – naj-
większym zakładem przemysłu chemicz-
nego w Polsce. W latach 90. ub. stulecia 
firmę sprywatyzowano i poddano mo-
dernizacji. W 2008 r. przedsiębiorstwo 
„Zakłady Chemiczne Luboń” przekształ-
cono w spółkę akcyjną, a nazwę zmie-
niono na LUVENĘ.
Dziś to jeden z najbardziej liczących się 
w Polsce zakładów chemicznych, pro-
dukujących nawozy rolnicze, impregna-
ty do drewna oraz wynajmujący hale 
magazynowe innym przedsiębiorstwom. 
Ugruntowana pozycja na rynku to efekt 
szeregu przeprowadzonych w ostatnich 
latach inwestycji w  ramach nowocze-
snego zaplecza logistyczno-magazyno-
wego.Właśnie rozpoczęto budowę trze-
ciej z hal, której ukończenie jest plano-
wane na styczeń 2019 r.
Przypomnijmy, że pierwsza hala powsta-
ła w roku 2007. Druga została wybudo-
wana w 2012 r. i, prócz części magazy-
nowej, posiada także część biurową 
dostosowaną do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych. Łącz-
na powierzchnia 
dotychczas wybudo-
wanych magazynów 
w ramach inwestycji 
prowadzonych 
przez LUVENA 
Nieruchomości to 
ponad 15  tys.  m2. 
Według projektu, 
trzecia, nowa hala 
ma mieć powierzch-
nię ok. 16  tys.  m2, czyli 1,6 hektara, 
i wymiary 165 m długości, 92 m szero-
kości 9,15 m wysokości. Oznacza to, że 
powierzchnia nowego obiektu będzie 
nieco większa niż suma poprzednich.
Podstawą budynku jest posadzka 
spoiwowa, zaprojektowana tak, by 
wytrzymać obciążenie 8 ton na metr 
kwadratowy. Ściany zewnętrzne kon-
strukcji zostaną wykonane z  płyty 
warstwowej z rdzeniem z wełny mi-
neralnej o grubości minimum 16 cm. 
Taki materiał jest lekki i wytrzyma-
ły oraz pomaga w odizolowaniu wnę-
trza od warunków atmosferycznych. 
W  połączeniu z  ogrzewaniem po-
przez promienniki gazowe i  syste-
mem wentylacji wyciągowej, możli-
we będzie zapewnienie wewnątrz 
minimum 16°C przy zewnętrznej 

temperaturze –18°C. Warto tu wspo-
mnieć, że dwie poprzednie hale po-
siadają konstrukcje żelbetowe.
Jak mówi Ryszard Domagalski – inspek-
tor nadzoru budowlanego – przeznacze-
niem hali magazynowej jest jej wynajem 
zewnętrznym firmom. Sprzyja temu 
możliwość podziału całości na niezależ-
ne sektory o powierzchniach 800, 1200, 
1600, 2000, 2800, a nawet 4000 m2, a tak-
że potencjał indywidualnego przystoso-
wania do składowania różnego rodzaju 
materiałów. Zaletą inwestycji będzie 
również dogodne położenie na terenie 
aglomeracji poznańskiej, przy jednocze-
snej bliskości autostrady.
Oprócz hali magazynowej zostanie zmo-
dernizowana ul. Magazynowa połączona 
z infrastrukturą drogową do nowej hali. 
Jak mówi Jolanta Tulińska-Całujek – 

zastępca kierownika działu nieruchomo-
ści – prace przy budowie hali i  infra-
struktury drogowej zostaną sfinalizowa-
ne równocześnie (za 4 miesiące).

Z jednej strony warta 28 mln zł inwe-
stycja z pewnością przyciągnie nowych 
inwestorów, co z kolei przełoży się na 
poprawę sytuacji gospodarczej Lubonia 
i  da nowe miejsca pracy. Z  drugiej 
jednak strony, rozbudowa może  się 
przyczynić do zwiększenia transportu 
w okolicy, co wygeneruje dodatkowy 
hałas oraz zagęści ruch drogowy na 
dochodzącej do autostrady A2 ulicy 
Armii Poznań. To z  kolei może być 
uciążliwe dla okolicznych mieszkań-
ców. Pytanie czy tak będzie, na razie 
pozostaje otwarte.

Mateusz Fabiszak

Nowa hala Luveny
LUVENA SA buduje kolejną halę przy ul. Magazynowej
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Kontakt: 609 351 036

MOBILNY GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ

mgr Michał Lemański
Certyfikowany Terapeuta Cyriax

www.plusfizjo.pl

Bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
Stany pooperacyjne i powypadkowe

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

Mieszkańcy ul. Skóry – po zmianie na-
zwy: Norwida – kilkakrotnie interwe-
niowali w  Urzędzie Miasta w  sprawie 
utwardzenia tej krótkiej uliczki wpada-
jącej w  ul. Kościuszki. Używali wielu 
argumentów, począwszy od zamierzchłe-
go czasu jej powstania, po względy bez-
pieczeństwa dla głównej drogi – ul. Ko-
ściuszki. Nie chcieli drogich asfaltów, ze 
względu też na szerokość drogi wystar-
czyłby brukowy dukt 
pieszo-jezdny. Ostatni 
materiał w  tej sprawie, 
to pytanie zadane w lip-
cowym numerze „WL” 
na str. 27.
Dziś za pomocą obrazu, 
który nie kłamie – zdję-
cia, pokazujemy rzeczy-
wiste zagrożenie, jakie 
wywołuje nieutwardzona 
nawierzchnia ul Norwi-
da. Glina, drobny tłu-
czeń wypłukany ze 
wzniesienia nieutwar-
dzonej ulicy, spłynęły na 
asfalt jednej z głównych 

ulic Lubonia – Kościuszki. Po 
każdym większym deszczu zjawisko to 
stanowi niemałe zagrożenie (poślizg auta) 
dla kierowców nie spodziewających się 
takiej mazi na ulicy w  środku miasta. 
Jeśli nie względy bezpieczeństwa, to może 
ekonomiczne, i troska o sprawność in-
frastruktury (gospodarne), przemówią 
do decydentów. Ta masa ziemi nie zo-
stała usunięta przez służby, większość 

Uparci decydenci

Błoto, które spływa z położonej na wzniesieniu uliczki 
Norwida na ruchliwą ul. Kościuszki stanowi zagrożenie 
poślizgu dla pojazdów i zapycha kanalizację burzową 
naszego miasta   fot. Piotr P. Ruszkowski

rozjeździły pojazdy lub 
trafiła do gulików ka-
nalizacji deszczowej.
Zbliżają  się wybory 
samorządowe, przy 
tej okazji warto roz-
liczyć decydentów 
i żądać obietnic oraz 
ich spełnienia od 
u b i e g a j ą c y c h   s i ę 
o  władzę w  mieście 
Luboń.

(N)

Q

Piszę do Państwa, bo jak widać 
na zdjęciu, od dłuższego czasu 
(przynajmniej od trzech miesię-
cy) da się zauważyć mocne zanie-
dbanie w utrzymaniu zwierzęcia. 
Pies nie jest w ogóle wyprowa-
dzany na spacery, a potrzeby fi-
zjologiczne notorycznie załatwia 
na tarasie. Z posiadanych infor-
macji i  rozmów między miesz-
kańcami wiem, że już kilkakrot-
nie interweniowała Straż Miejska, 
jak widać jednak – z  małym 
skutkiem. Powszechną praktyką 
jest zaniechanie codziennego 
sprzątania. Taras jest porządko-
wany dopiero wtedy, kiedy jest 
zanieczyszczony odchodami. 

Mimo zwrócenia 
uwagi, właściciel-
ka nadal nie po-
trafi zająć  się 
właściwie psia-
kiem. Dlatego zwracam się do 
Państwa w celu skutecznej in-
terwencji na ul. Konarzewskie-
go. Zaznaczę, że młoda „właści-
cielka” zasłania się problemami 
z kręgosłupem, co nijak ma się 
do prowadzonego przez nią try-
bu życia.
Podaję swoje dane. Jeśli zajdzie 
potrzeba poświadczenia zaist-
niałego stanu w celu odebrania 
psa, będę do dyspozycji.

Nazwisko autora znane redakcji

List do redakcji

Niehumanitarne 
praktyki

Q
 Taras jednego z mieszkań przy ul. Konarzewskiego służy jako 
ubikacja dla psa – źródło smrodu i much. Przypadek dla obroń-
ców zwierząt i służb miejskich

W ostatnich dniach nasiliła się ruch pojazdów 
jadących pod prąd ulicą Traugutta od ul. 
Opłotki. Nie pomógł radiowóz stojący przy 
wylocie ulicy. Jednego dnia postał i później już 
ani razu go nie było.
Myślę, że powodem jazdy wbrew przepisom 
może być także to, że znak drogowy zakazują-
cy wjazdu od strony ul. Opłotki jest bardzo 
słabo widoczny. Krzewy, które tam rosną, po 
prostu go zasłaniają.
Na przykład w piątek, 31 sierpnia, około godz. 
10.55, w czasie gdy na pobliskim cmentarzu 
odbywał się pogrzeb, ulicą Traugutta pod prąd 
przejechał tir.
Czy naprawdę nic z  tym nie można zrobić? 
Czy czekamy, aż dojdzie do jakieś tragedii?

Dane do wiadomości redakcji

List do redakcji

Pod prąd

Q
Słabo widoczny znak zakazu wjazdu w ul. Traugutta od strony ul. Opłotki. Może 
warto zastosować tu podświetlany, pulsujący znak, taki jak w innych miejscach 
miasta, z ograniczeniem prędkość?

Q
31 sierpnia, około 
godz.10.55, pod-
czas pogrzebu, 
ulicę Traugutta pod 
prąd forsował tir
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11 Listopada

Agrestowa

Boczna

Bojanowskiego Edmunda plac

Brzoskwiniowa

Brzozowa

Bukowa

Bursztynowa

Cmentarna

Czeremchowa

Czereśniowa

Dębowa

Długa
Drzymały Michała
Galla Anonima

Graniczna

Gruszkowa

Harcerska

Janowa Dolina

Jaśminowa

Jaworowa

Jesienna

Jodłowa
Kanonierów

Karłowicza  Mieczysława 
Kasprowicza Jana 

Kasprzaka Marcina 
Klonowa

Kołłątaja Hugona

Kościuszki Tadeusza od nr 81 do 

końca i od nr 102 do końca

Krucza

Leszczynowa

Limbowa

Lipowa

Miodowa
Morelowa
Nad Żabinką
Niezłomnych
Nowiny

Olszynowa

Orzechowa

Owocowa

Piękna

Pogodna

Poniatowskiego Józefa 

Poprzeczna

Północna
Przesmyk

Przy Autostradzie

Przyjazna

Reja  Mikołaja 
Rejtana Tadeusza 

Różana

Samotna

Skowronkowa

Solskiego Ludwika 

Sowia

Staszica Stanisława 
Studzienna

Szafirowa

Szkolna

Śliwkowa

Świerkowa

Tomiaka

Traugutta Romualda 

Wczasowa

Westerplatte

Wiosenna

Wiśniowa

Wojska Polskiego

Wrzosowa

Zamknięta

Zielona

Złota

Okręg wyborczy nr 1 
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Już 21 października odbędą się wybory do 
VIII kadencji Rady Miasta, na Burmistrza 
Lubonia oraz przedstawicieli w  Radzie 
Powiatu Poznańskiego i  Sejmiku Woje-
wódzkim. Tym razem kampania wyborcza 
będzie wyjątkowo krótka, bowiem kandy-
datów na burmistrza rejestruje się formal-
nie do 26 września (zaledwie 26 dni przed 
wyborami), radnych do 17 września – 34 
dni przed. Rada Miasta przyjęła podział 
Lubonia na cztery okręgi wyborcze, jest 
podobny do tego, jaki obowiązywał pod-
czas wyborów w 2010  r.! Powodem jest 
powrót do zasad sprzed 2014 r. dotyczą-
cych gmin posiadających powyżej 25 ty-
sięcy mieszkańców, do których zalicza się 
Luboń. Po wyborach większościowych, 
czyli jednomandatowych okręgów wybor-
czych, powrócono do wyborów propor-
cjonalnych. Nowością w 2018 r. jest m.in. 
to, że okręg nr  3, czyli obszar „Starego 
Lubonia” z powstającym osiedlem „War-
ta Park” oraz blokami Nowego Centrum 
Lubonia (NCL) będzie miał reprezentację 
6 radnych. W ostatnich takich wyborach 
proporcjonalnych (2010  r.) przewagę 6 
mandatów nad pozostałymi okręgami 
miało „Żabikowo” (okręg wyborczy nr 1). 
Zmiana ta jest spowodowana liczbą miesz-
kańców w danych okręgach wyborczych. 
I tak, wg obecnego podziału, okręg nr 1, 
nazywany „Żabikowo” ma 7 112 zareje-
strowanych wyborców, okręg nr 2 zwany 
dotąd potocznie „Lubonianką” (obszar 
Spółdzielni Mieszkaniowej i  części ulic 

zmienić? Zauważa się tym razem mniejszą 
aktywność przedwyborczą. Brak rozliczeń 
z  obietnic, oceny, analiz, także niewiele 
zróżnicowanych obietnic na kadencję 2018-
2023. Więcej haseł, propagandy PR-u, ni-
żeli rzeczowych podsumowań, wniosków 
itd. Osobiście brakuje mi dokumentu, któ-
ry z początkiem ery samorządowej, w latach 
90., władze zobligowane decyzją RML mu-
siały na koniec kadencji sporządzić – „Ra-
portu o  stanie gminy”, podawanego do 

wiadomości publicznej. Tam można było 
znaleźć szereg danych pozwalających oce-
nić rzeczywistą sytuację naszego miasta. 
Pod takim dokumentem podpisywał  się 
burmistrz i przewodniczący Rady Miasta, 
potwierdzając rzetelność danych. To przy-
kład na to, jak mentalnie się zmieniamy, ile 
i czego potrzebujemy do oceny. Dziś waż-
niejsze od argumentów są emocje, to chyba 
niewłaściwa droga. Darmowy „Informator 
Miasta Luboń”, zmieniony graficznie, kolo-
rowy, na błyszczącym papierze wydawany 
z naszych podatków, jest dla mnie przykła-
dem bardziej public relations prowadzonej 
przez władze samorządowe, a nie rzetelnym 
raportem o  mieście. Nie znajdziesz tam 
ważnych, choć niekoniecznie dobrych in-
formacji, m.in. o: zadłużeniach miasta, 
deficycie budżetowym, zapła-
conych przez miasto odszko-
dowaniach, toczących się czy 
rozstrzygniętych procesach 
sądowych, analiz lub wyciągów 

Wybory samorządowe tuż

Q
Na mapce z okręgami wyborczymi 
(załączniku do uchwały RML) nanieśli-
śmy białe numerowane punkty. To 
wyznaczone przez Burmistrz Miasta 
miejsca do nieodpłatnego umieszcza-
nia plakatów komitetów wyborczych 
na specjalnie zamontowanych plan-
szach ekspozycyjnych (wg rozporzą-
dzenia – patrz też str. 18): 1 – plac E. Bo-
janowskiego od strony ul. Szkolnej, 2 
– park Papieski od strony ul. Żabikow-
skiej, 3 – ul. Puszkina przy boisku spor-
towym, 4 – park „Siewcy” od strony ul. 
Armii Poznań, 5 – ul. Sobieskiego przy 
Ośrodku Kultury, 6 – plac przy zbiegu 
ul. Sobieskiego i Targowej, 7 – Nowe 
Centrum Lubonia przy ul. Wschodniej 
/ al. Jana Pawła II

cd.  
na str. 
18

północnego Żabikowa) ma 6 863 zareje-
strowanych wyborców, okręg nr 3 („Stary 
Luboń”) posiada 8 356 wyborców, a okręg 
nr 4 – „Lasek” – 7 649.
Przedstawiamy mapkę, która ilustruje po-
szczególne obszary okręgów wyborczych. 
Dodatkowo w  formie tabelarycznej, usta-
wionej alfabetycznie wg 
potocznie używanych 
nazw, przedstawia-
my ulice lub ich 
części przyna-
leżne do 

poszczególnych okręgów 
wyborczych. Znajdź swój okręg, 
zainteresuj się, kto Ciebie do-
tychczas reprezentuje, czy jesteś 
zadowolony z pracy – współpra-
cy – radnego, może warto coś 
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Kilińskiego Jana 

Korczaka

Kościuszki Tadeusza od nr 1 do nr 79 

(nieparzyste) i od nr 2 do nr 100 (parzyste)

Leśmiana

Łącznik

Mickiewicza Adama 
Norwida Cypriana Kamila 

Osiedlowa

Przejazd

Sienkiewicza Henryka 

Sikorskiego Władysława gen. 
Słowackiego Juliusza 
Szymborskiej  Wisławy 
Świerczewska

Twardowskiego Zenona plac 

Unijna

Źródlana

Żabikowska od nr 12 do końca (parzyste) i 

od nr 39 do końca (nieparzyste)

Okręg wyborczy nr 2 
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3 Maja
Andersena

Armii Poznań od nr 1 do nr 47 

(nieparzyste) i od nr 2 do nr 72 

(parzyste)

Asnyka Adama 

Batorego Stefana 

Broniewskiego Władysława 
Brzechwy Jana 

Chopina Fryderyka 

Chudzickiego

Cicha

Cieszkowskiego Augusta 

Dąbrowskiego Jana Henryka 

Dębiecka

Dożynkowa

Dworcowa od nr 1 do nr 14 

(wszystkie)

Fabryczna

Faustmanna Wacława 
Jachtowa

Jagiełły Władysława 
Jana Pawła II aleja 
Kochanowskiego Jana 

Konarzewskiego

Konopnickiej Marii 
Kopernika Mikołaja 
Kościelna

Krańcowa

Krasickiego Ignacego 
Krótka

Kurpińskiego Karola 

Lemańskiego Jana 

Makuszyńskiego Kornela 

Matejki Jana 
Medalistów  plac 
Miłosza  Czesława 
Mizerki Andrzeja 
Nad Strumykiem

Nad Wartą
Narutowicza Gabriela 

Niepodległości

Nogali ks. 
Okrzei Stefana 

Paderewskiego Jana Ignacego 

Południowa
Powstańców Wielkopolskich

Prusa

Przemysłowa
Pułaskiego Kazimierza 
Puszkina  Aleksandra 

Ratajskiego Cyryla 

Reymonta Władysława 
Rivoliego

Rzeczna

Skargi Piotra 

Słoneczna
Spadzista

Streicha ks. 
Strumykowa

Szymanowskiego Karola 

Thomasa Józefa 

Tuwima Juliana 

Wschodnia

Zakątek

Ziemniaczana

Żabikowska od nr 11 do nr 37 

(nieparzyste)

Żeglarska

Żeromskiego Stefana 

Okręg wyborczy nr 3 
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1 Maja
Akacjowa

Armii Poznań od nr 49 do końca 

(nieparzyste) i od nr 74 do końca 

(parzyste)

Azaliowa

Bluszczowa

Bratkowa

Buczka Karola 

Chabrowa

Chemików

Cyklamenowa

Czajcza

Dojazdowa

Dolna

Dworcowa od nr 15 do końca 

(wszystkie)

Fabianowska

Faustyny siostry 

Fiołkowa
Frezjowa

Górna

Grodzka

Gryczana

Grzybowa

Jęczmienna

Juranda

Kalinowa

Kasztanowa

Kasztelańska

Kolonia PZNF

Komornicka

Konwaliowa

Kręta

Kujawska

Kurowskiego Apolinarego 

Kwiatowa

Leśna

Liliowa

Łączna

Łąkowa

Maciejkowa
Magazynowa
Makowa
Malinowa
Malwowa
Małopolska
Maya Romana 
Modrakowa
Mokra
Nagietkowa

Narcyzowa

Nowa

Ogrodowa

Oliwkowa

Owsiana

Parkowa

Piaskowa

Platanowa

Podgórna

Podlaska

Polna

Pomorska

Poznańska

Pszenna

Ratajczaka Franciszka 

Rumiankowa

Rutkiewicz Wandy 

Rydla

Skośna

Skromna

Słonecznikowa
Sobieskiego Jana III
Spokojna

Sporna

Starorzeczna

Stawna

Stolarska

Szreniawska

Świętokrzyska

Targowa

Topolowa

Urocza

Warzywna

Wawrzyniaka Piotra 

Wąska

Wiejska

Wielkopolska

Wierzbowa

Wirowska

Wodna

Wysoka

Żabikowska od nr 1 do nr 10 

(wszystkie)

Żytnia

Okręg wyborczy nr 4 
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do 27 sierpnia
QQ podanie do publicznej wiadomo-

ści, w formie obwieszczenia, informacji 
o okręgach wyborczych, ich granicach, 
numerach i liczbie radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym (patrz obok)
oraz o wyznaczonej siedzibie terytorial-
nej komisji wyborczej dla wyborów do 
rad gmin, rad powiatów, sejmików wo-
jewództw oraz wyborów wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast
zawiadomienie odpowiednio Państwowej 
Komisji Wyborczej lub właściwego ko-
misarza wyborczego o  utworzeniu ko-
mitetu wyborczego

do 6 września
QQ zgłaszanie komisarzom wyborczym 

kandydatów na członków terytorialnych 
komisji wyborczych

do 11 września
QQ powołanie przez komisarzy wybor-

czych terytorialnych komisji wyborczych

od 13 września
QQ możliwość nieodpłatnego rozmieszcza-

nia na planszach ekspozycyjnych w wy-
znaczonych 7 punktach miasta plakatów 
komitetów wyborczych (z rozporządze-
nia Burmistrz Lubonia; patrz też „Nowe 
porządki” na str. 18)

do 17 września (godz. 24)
QQ zgłaszanie terytorialnym komisjom 

wyborczym list kandydatów na radnych, 
odrębnie dla każdego okręgu wyborczego 
dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw

do 21 września
QQ podanie do publicznej wiadomości, w for-

mie obwieszczenia, informacji o numerach 
i granicach obwodów głosowania oraz sie-
dzibach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz o możliwo-
ści głosowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepełnosprawnych i możliwości 
głosowania przez pełnomocnika

QQ zgłaszanie kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych

do 26 września
QQ przyznanie przez Państwową Ko-

misję Wyborczą jednolitych numerów 
dla list tych komitetów wyborczych, 
które zarejestrowały listy kandyda-
tów co najmniej w połowie okręgów 
w wyborach do wszystkich sejmików 
województw

QQ (do godz. 24) zgłaszanie gminnym 
komisjom wyborczym kandydatów 
na wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast

do 28 września
QQ przyznanie przez komisarza wybor-

czego, wykonującego zadania o charak-
terze ogólnowojewódzkim, numerów 
dla list tych komitetów wyborczych, 
które zarejestrowały co najmniej jed-
ną listę kandydatów w wyborach do 
sejmiku województwa i nie został im 

przyznany numer przez Państwową Ko-
misję Wyborczą

do 1 października
QQ przyznanie przez komisarza wyborczego 

numerów dla list tych komitetów wybor-
czych, które zarejestrowały co najmniej 
jedną listę kandydatów w wyborach do 
rady powiatu i nie został im przyznany 
numer przez Państwową Komisję Wy-
borczą ani przez komisarza wyborcze-
go wykonującego zadania o charakterze 
ogólnowojewódzkim

QQ powołanie przez komisarza wybor-
czego obwodowych komisji wyborczych

QQ sporządzenie spisów wyborców w urzę-
dzie gminy

od 6 do 19 października (godz. 
24.00)
QQ nieodpłatne rozpowszechnianie w pro-

gramach publicznych nadawców radio-
wych i telewizyjnych audycji wyborczych 
przygotowanych przez komitety wyborcze

do 8 października
QQ rozplakatowanie obwieszczeń: a) tery-

torialnych komisji wyborczych o zareje-
strowanych listach kandydatów na rad-
nych, b) gminnych komisji wyborczych 
o zarejestrowanych kandydatach na wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast,

QQ zgłaszanie przez wyborców niepełno-
sprawnych zamiaru głosowania korespon-
dencyjnego, w tym przy pomocy nakładek 
na karty do głosowania sporządzonych 
w alfabecie Braille’a

do 12 października
QQ składanie wniosków o sporządzenie 

aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 16 października
QQ składanie przez wyborców wniosków 

o dopisanie ich do spisu wy-
borców w wybranym obwo-
dzie głosowania na obszarze 
gminy właściwej ze względu 
na miejsce ich stałego za-
mieszkania

Kalendarz wyborczy

cd.  
na str. 
18
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Kalendarz wyborczy

cd.  
ze str. 
17

19 października  
(godz. 24.00)
QQ zakończenie kampanii wy-

borczej

20 października
QQ przekazanie przewodniczącym ob-

wodowych komisji wyborczych spisów 
wyborców

21 października w godz. 7 – 21
QQ głosowanie w poszczególnych obwo-

dach głosowania (nie mylić z okręgami 
wyborczymi), które podamy bezpośred-
nio przed wyborami, w następnym nu-
merze „WL”.

Apel do rodzin!
Powstańców Wielkopolskich

Przypominamy, że z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 roku przygotowujemy specjalne wydanie książki, w której zamieścimy 
także biogramy uczestników tego zwycięskiego zrywu. Prosimy więc wszyst-
kich, którzy mogliby uzupełnić informacje, posiadają niepublikowane do-
tąd zdjęcia, dokumenty, pamiątki, dyplomy, odznaczenia, ciekawostki itd., 
różne od tych, które ukazały się w 2009 r. w pozycji „Lubonianie w Powsta-
niu Wielkopolskim”, o pilny kontakt z redakcją, tel. 609 616 277 lub e-mail: 
redakcja@wiescilubonskie.pl.
Listę powstańców urodzonych w  Żabikowa, Lubonia i  Lasku, na których 
biogramach i ich rozwinięciu szczególnie nam zależy, przestawiliśmy w lip-
cowym wydaniu na str. 32!
Przekaż tę informację innym, o których wiesz, że mogą coś wiedzieć lub po-
siadać w związku tym tematem. Nie straćmy tej okazji – pamięć o naszych 
powstańcach winniśmy kultywować i pozostawić następnym pokoleniom!

Piotr P. Ruszkowski

Burmistrz Miasta Małgorzata Machal-
ska wydała 29 sierpnia rozporządzenie 
w sprawie zasad umieszczania w Lu-
boniu – plakatów i haseł w wyborach. 
Dotyczy kandydatów i ugrupowań do: 
Rady Miasta Luboń, Rady Powiatu 
Poznańskiego, Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego oraz wyboru Burmi-
strza Miasta Luboń, które odbędą się 
21 października 2018 r.

Z rozporządzenia:
QQ Wyznacza się miejsca do nieodpłat-

nego umieszczania plakatów komitetów 
wyborczych na planszach ekspozycyjnych 
w okresie od 13 września do 21 paździer-
nika (albo do 4  listopada) 2018 roku, 
zgodnie z podaną lokalizacją:
1 – plac E.  Bojanowskiego od strony 

ul. Szkolnej,
2 – park Papieski od strony ul. Żabikow-

skiej,
3 – ul. Puszkina przy boisku sportowym,
4 – park „Siewcy” od strony ul. Armii 

Poznań,
5 – ul. Jana III Sobieskiego przy Ośrod-

ku Kultury,
6 – plac przy zbiegu ul. Jana III Sobie-

skiego i ul. Targowej,
7 – Nowe Centrum Lubonia przy ul. 

Wschodniej/ al. Jana Pawła II
(lokalizację tych miejsc zaznaczono bia-
łymi, numerowanymi punktami na map-
ce z okręgami wyborczymi, na stronie 
16)

QQ Miejsca oraz powierzchnia na plan-
szach ekspozycyjnych dla poszczególnych 
komitetów wyborczych, zostaną ustalone 
proporcjonalnie w drodze losowania po 
zarejestrowaniu wszystkich list wybor-
czych oraz kandydatów na burmistrza 
Miasta Luboń (od redakcji – czyli po 
26 września). 
Termin losowania miejsc oraz ich roz-
dysponowanie na planszach ekspozycyj-
nych zostaną podane do wiadomości na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Luboń. Materiały wybor-
cze powinny zawierać wyraźne oznacze-
nie komitetu wyborczego.

QQ Miasto Luboń nie będzie wydawało 
zgody na umieszczania plakatów i ogło-
szeń wyborczych w pasach dróg gminnych 
(nie dotyczy to zatem ul. Armii Poznań), 
w tym, w szczególności:
a.  na drzewach,
b.  barierkach i słupkach ochronnych,
c.  słupach sygnalizacji świetlnej,

d.  słupkach z nazwami ulic,
e.  urządzeniach i  słupach energetycz-

nych, oświetleniowych i telekomuni-
kacyjnych,

f.  wiatach przystankowych.
Za umieszczanie plakatów i  ogłoszeń 
wyborczych w tych miejscach będą na-
liczane kary pieniężne za zajęcie pasa 
drogowego bez zezwolenia zarządcy, na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych.

QQ Policja i Straż Miejska zostanie zbo-
wiązana do usuwania plakatów i haseł, 
których sposób umieszczenia może za-
grażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bez-
pieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu 
w ruchu drogowym.

QQ Zabronione jest wywieszanie plakatów 
i haseł wyborczych w lokalach wyborczych 
oraz wewnątrz i na zewnątrz budynków, 
w których znajdują się lokale wyborcze.

QQ Plakaty i  hasła wyborcze mogą być 
umieszczane na ogrodzeniach, ścianach 
budynków, szybach i w witrynach skle-
powych, a także na konstrukcjach ogro-
dzeniowych terenu budów i posesji wy-
łącznie za zgodą właścicieli lub zarządcy 
tych obiektów.

QQ Plakaty i hasła wyborcze należy umiesz-
czać w taki sposób, aby można je było 
usunąć bez powodowania szkód.

QQ Plakatów i  haseł wyborczych, z  za-
strzeżeniem miejsc wyznaczonych, nie 
umieszcza się w przestrzeni parków, pla-
ców zabaw, obiektów sportowych i zorga-
nizowanych kompleksów zieleni.

QQ Plakaty i hasła wyborcze nie mogą być 
umieszczane na słupach ogłoszeniowych 
(ul. Armii Poznań/Dąbrowskiego, ul. Po-
niatowskiego/Szkolna) i tzw. potykaczach.

QQ Pełnomocnicy wyborczy komitetów 
wyborczych obowiązani są usunąć plakaty 
i hasła wyborcze oraz urządzenia ogło-
szeniowe ustawione w celu prowadzenia 
kampanii wyborczej – w terminie 30 dni 
po dniu wyborów (art. 110 § 6 Kodeksu 
Wyborczego).

Koszty usunięcia zastępczego będą po-
nosić zobowiązane komitety wyborcze.

Z rozporządzenia Burmistrz Miasta
Redakcja

Nowe porządki

QQ Za mało punktów z możliwością pre-
zentacji programów, wizerunków, haseł 
i plakatów. W ponad 30-tysięcznym mie-
ście na każdy przypada ok. 5 000 (od-
biorców) mieszkańców.

QQ Poszczególne okręgi wyborcze potrak-
towane zostały niesprawiedliwie. Np. Lu-
bonianka (okręg nr 2) ma tylko 1 punkt 
prezentacji kandydatów i to usytuowa-
ny w  mało uczęszczanym miejscu dla 
mieszkańców tego okręgu – przy parku 
Papieskim (punkt nr  2 – patrz mapka 
na str. 16).
QQ Lasek (okręg nr 4) ma aż 3 wyznaczo-

ne przez Burmistrz miejsca prezentacji 
swoich radnych (numery 4,5,6).
QQ Okręg obecnie największy (nr 3 – Stary 

Luboń), w którym będzie wybieranych 6 
radnych, ma 2 punkty prezentacji: przy 
boisku sportowym na ul. Puszkina (miej-
sce nr 3) i w NCL (nr 7). Część miasta 
po wschodniej stronie torów kolejowych 
i ul. Armii Poznań, gdzie oprócz licznej 
zabudowy jednorodzinnej jest też duże 
osiedle bloków – Warta Park – pozbawio-
no zupełnie legalnej informacji plakato-
wej. Warto zaznaczyć, że najczęstszy szlak 
komunikacyjny oraz handlowy (miejsca 
pracy, sklepy, rynek) tego obszaru zwią-
zany jest z ul. Armii Poznań i Dębcem 
w Poznaniu.
QQ Okręg wyborczy nr 1 – Żabikowo (teraz 

tylko 5 radych) ma też tylko jeden punkt 
prezentacyjny – plac E. Bojanowskiego 
od ul. Szkolnej (punkt nr 1). Drugi punkt 
(nr 6), choć znajduje się formalnie na te-

renie okręgu wyborczego nr 4 (Lasek), 
lecz jest tuż przy granicy, więc częściowo 
można wieszać plakaty związane z Żabi-
kowem (patrz mapka).

QQ Skoro wprowadzono takie obostrzenia, 
to należało zrobić to bardziej sprawiedli-
wie, np. po 3 punkty, gdzie wybiera się 5 
radnych (ok. 2500 odbiorców) i 4 w Sta-
rym Luboniu – najbardziej licznym, gdzie 
dokonuje  się wyboru 6 radnych. Roz-
mieszczenie powinno być też w  miarę 
równe, przy centrach handlowych lub 
komunikacyjnych. W Żabikowie – okrę-
gu nr 1: na rynku, przy pętli, w rejonie 
SP 5 lub Chaty Polskiej na 11 Listopada; 
W Luboniance – okręgu nr  2: na tzw. 
tarasie, okolice społem na Kościuszki 
i przy SP 2 od strony ul. Żabikowskiej 
lub przy „Biedronce” na ul.  Sikorskie-
go. Dla okręgu nr 3 – Starego Lubonia: 
w NCL, przy Puszkina lecz po drugiej 
stronie ul. Powstańców Wlkp., w rejonie 
sklepów i kościoła, lub przy SP 3, przy 
przejeździe Zakładów Ziemniaczanych 
(okolice „Mateo”), w rejonie ul. Cichej. 
Dla Lasku (okręg nr 4) wybrane punkty 
są optymalne, może alternatywnie dla 
Ośrodka Kultury i „Społem” – kompleks 
handlowy przy ul. Malinowej.

(I)

Uwagi do rozporządzenia
Zebrane komentarze i uwagi do rozporządzenia burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej odnośnie wyznaczenia przez nią lokalizacji plansz 
ekspozycyjnych dla poszczególnych komitetów

Rozmieszczenie legalnych miejsc pre-
zentacji kandydatów – patrz mapka na 
str. 16 – białe, numerowane wg rozpo-
rządzenia, punkty

raportów Najwyższej Izby Kon-
troli, Regionalnej Izby Obra-
chunkowej itd. Taki ustrój sa-
morządowy mamy i widać nam 
wystarcza (z Ustawy o samorzą-
dzie gminnym – Art. 3.  1. 

„O ustroju gminy stanowi jej statut”).

Istotnymi nowościami nadchodzącej 
kadencji samorządów jest m.in. to, że 
trwać będzie 5 lat (nie jak dotychczas 
–4), a ten sam burmistrz może pełnić 

funkcję jedynie przez dwie kadencje, 
czyli maksymalnie jeszcze 10 lat!

Piotr P. Ruszkowski

Wybory samorządowe tuż

Obwody głosowania, czyli miejsca, 
gdzie kto może głosować, których jest 
14 oraz nazwiska wszystkich formal-
nie zarejestrowanych kandydatów na 
radnych wszystkich szczebli samorządu 
(rejestracja do 17.09), podamy bezpo-
średnio przed wyborami, w następnym, 
październikowym numerze „WL”.

cd.  
ze str. 
16
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Tak, jak w przypadku pretendentów na stanowisko Burmistrza, łamy 
Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców udostępniamy również 
wszystkim obywatelom Lubonia. Zapraszamy do zadawania pytań 
kandydatom za pośrednictwem „Wieści Lubońskich”. Najciekawsze 
będziemy im przekazywali, prosząc o możliwie krótkie, rzeczowe 
odpowiedzi.
Ponadto zachęcamy Państwa do polemik z kandydatami na poru-
szane przez nich kwestie. Będziemy preferować dyskusje o Luboniu 
– konkretne, merytoryczne, na argumenty.
Mamy nadzieję, że ta nasza skromna pomoc w budowaniu jawności 
i otwartości życia publicznego umożliwi Państwu lepsze poznanie 
kandydatów. Tym świadomiej dokonamy jesienią wyboru najlep-
szego Burmistrza i radnych dla Lubonia.
Korzystajmy z tej okazji!

Redakcja „WL”

Pytaj kandydatów
Przedwyborcze forum dyskusyjne na łamach Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców

Przed miesiącem uruchomiliśmy cykl pytań 
dotyczących miasta w  kontekście zbliżają-
cych  się wyborów samorządowych. Tym 
razem, drogą mailową zadaliśmy pytania 
lokalnym komitetom wyborczych, które 
zgłosiły swój start 21 października – KWW 
Forum Obywatelskie Luboń, KWW Nieza-
leżni dla Powiatu, KWW Koalicja Mieszkań-
ców Lubonia oraz KWW Robert Ostafiński-
-Bodler. Publikujemy je poniżej. W dalszej 
kolejności znajdziecie Państwo odpowiedzi 
nadesłane przez komitety. Jedynie KWW 
Niezależni dla Powiatu nie skorzystał z moż-
liwości zaprezentowania swojego zdania na 
intrygujące lubonian kwestie.

Pytanie A:
Wszyscy chcą poprawić komunikację, stąd 
moje dwa pytania. Co zrobią komitety, by 
przejazd uczniów autobusami do szkół był 

darmowy tak jak w  Poznaniu? Jesteśmy 
w tym samym systemie zarządzania komu-
nikacją publiczną – ZTM.

Pytanie B:
Luboń nie zadbał o jakikolwiek dodatkowy 
przystanek dla systemu Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej, szczególnie w Lasku. Czy 
można to odwrócić, jak i kto ma to zrobić? 
Kiedy zacznie kursować pociąg o często-
tliwości w godzinach szczytu przewozowe-
go co 30 minut? Inne gminy, np. Swarzędz, 
już ma!

Pytanie C:
Jak skomentujecie Państwo rozporządzenie 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej ograni-
czające kampanię plakatową w mieście do 7 
wyznaczonych przez miasto plansz ekspozy-
cyjnych?

Pytania do kandydatów

Odpowiedź na pyt. A: Odpowiadając 
na pytanie o planowane działania w celu 
zapewnienia lubońskim uczniom dar-
mowych przejazdów komunikacją miej-
ską, w pierwszej kolejności podsumuję 
moje dotychczasowe prace w tym zakre-
sie. W związku z podjęciem przez Radę 
Miasta Poznania uchwały, która wpro-
wadziła bezpłatne przejazdy lokalnym 
transportem zbiorowym na terenie stre-
fy A (tj. na terenie Poznania) dla 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów, zameldowanych w Poznaniu, zgło-
siłam zainteresowanie rozszerzeniem 
tego uprawnienia na strefę B i objęciem 
nim również dzieci z  Lubonia. Pismo 
w tej sprawie zostało skierowane przez 
mojego Zastępcę do Zarządu Transpor-
tu Miejskiego (ZTM) w maju tego roku.
Aby rozszerzyć wprowadzone zwolnienia 
z opłat na strefę B, czy C, niezbędna jest 
zgoda wszystkich samorządów obsługi-
wanych przez ZTM w Poznaniu, której 
niestety brak. Tym samym, 20 sierpnia 
br. ZTM poinformował, że nie ma moż-
liwości rozszerzenia obowiązywania 
zwolnień z opłat na strefy B i C, z uwagi 
na brak zgody ze strony czterech samo-
rządów i brak zajęcia stanowiska przez 
kolejne cztery. Wobec powyższego, po-
zostaje jedynie możliwość wprowadzenia 
dla lubońskich uczniów szkół podstawo-
wych uprawnienia do ulg lub bezpłat-
nych przejazdów komunikacją miejską 
po strefie B, czyli na terenie Miasta Lu-
boń.
Istnieje możliwość sfinansowania z bu-
dżetu Miasta zakupu biletów okresowych 
dla uczniów zainteresowanych korzysta-
niem ze zbiorowego transportu, m.in. 
w podróżach do i ze szkoły. Biorąc pod 
uwagę uwarunkowania prawne, a co za 
tym idzie konieczność zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie i za-
aprobowanie tego przez Radę Miasta, 
oraz uwarunkowania współpracy i roz-
liczeń finansowych z ZTM, rozwiązanie 
wprowadzenia dofinansowania lub dar-
mowych przejazdów byłoby możliwe do 

wprowadzenia od września 2019 r. Oce-
na tego, czy możliwe byłoby wprowadze-
nie darmowych przejazdów, czy dofinan-
sowanie ich zakupu przez Miasto, przy 
określonych możliwościach finansowych 
budżetu miasta, byłaby zależna od zapo-
trzebowania zgłoszonego przez rodziców 
uczniów.
Na skutek braku zgody wszystkich gmin 
zrzeszonych w ramach ZTM uruchomie-
nie zwolnienia z  opłaty dla uczniów 
w  strefach  A, B i  C jest z  formalnego 
punktu widzenia niemożliwa. Pozostaje 
rozważenie ulg lub zwolnień przejazdów 
na terenie Lubonia. Takie działania, 
w  przypadku wygrania wyborów, jako 
Burmistrz podejmę.

Odpowiedź na pyt. B: W sprawie loka-
lizacji dodatkowej stacji Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej na terenie Lubonia 
(Lasek) informuję, że w  2015  r., jako 
Burmistrz Miasta, czynnie wspierana 
w tym zakresie przez Zastępcę Burmi-
strza, Mikołaja Tomaszyka, złożyłam 
wniosek do PKP SA z prośbą o przeana-
lizowanie możliwości wprowadzenia 
dodatkowego przystanku kolejowego na 
terenie Lasku. Proponowaliśmy rozwa-
żenie dwóch lokalizacji – okolice ul. 
Podgórnej oraz parku Siewcy. W związ-
ku z  powyższym, 2 kwietnia 2015  r. 
w Urzędzie Miasta miało miejsce spo-
tkanie, na którym zostały przedstawione 
argumenty przemawiające za lokalizacją 
dodatkowego przystanku kolejowego 
w Luboniu. W spotkaniu wzięli udział 

Odpowiedzi Małgorzaty Machalskiej
Deklaruje start w wyborach 2018 na burmistrza

Q
Małgorzata Machalska

przedstawiciele: PKP PLK, PKP CRI, 
Urzędu Marszałkowskiego, Kolei Wiel-
kopolskich oraz Metropolii Poznań. 
Podczas spotkania, przedstawiciele PKP 
jednoznacznie stwierdzili, że możliwość 
lokalizowania jakichkolwiek dodatko-
wych przystanków na linii kolejowej 
E-59 Poznań-Wrocław teoretycznie by-
łaby możliwa po zakończeniu moderni-
zacji prowadzonej wzdłuż linii. W prak-
tyce, przy założeniu prędkości jazdy 
pociągów 160  km/h, lokalizacja przy-
stanku w zbyt małej odległości od stacji 
PKP nie jest uzasadniona. Odrzucono 
pomysł przystanku przy parku Siewcy 
z uwagi na zbyt małą odległość do dwor-
ca PKP. Pozostaje do rozważenia budo-
wa przystanku na linii 357 (Poznań-
-Wolsztyn).
Jak Państwu wiadomo, budowa przejścia 
podziemnego na ul. Podgórnej nie zo-
stała jeszcze zakończona. Ostateczny 
termin sfinalizowania inwestycji, wobec 
licznych opóźnień, nie jest możliwy do 
określenia. Warto nadmienić, że inwe-
storem w tym przypadku jest PKP, Mia-
sto nie ma realnego wpływu na zakres 
oraz terminowość wykonywanych prac.
Wobec powyższego, na etapie konstru-
owania planów pozyskania środków 
zewnętrznych w obecnej kadencji, pod-
jęliśmy decyzję o  sporządzeniu doku-
mentacji pozwalającej ubiegać się o środ-
ki na budowę węzła przesiadkowego 
w okolicy istniejącego dworca. Przypo-
mnę, że w ramach projektu zakontrak-
towano już zakup 5 fabrycznie nowych 
autobusów mających za zadanie dowo-
żenie pasażerów do centrum przesiad-
kowego, podpisane zostały również 
umowy na zaprojektowanie oraz wyko-
nanie parkingu P&R wraz z odwodnie-
niem ul. Dworcowej.
Aktualnie, na zlecenie PKP PLK SA 
trwają prace nad opracowaniem aktu-
alizacji studium wykonalności dla rewi-
talizacji linii kolejowej 357 (Luboń-Po-
wodowo). Opracowanie obejmuje aktu-
alizację studium dla odcinka Drzyma-
łowo-Wolsztyn z możliwością modyfi-
kacji wybranych parametrów na zmo-
dernizowanym dotychczas odcinku 
Luboń-Drzymałowo. W  ramach zgła-
szanych przez Miasto Luboń uwag 

i wniosków jest budowa nowego przy-
stanku przy ul. Podgórnej oraz budowa 
tunelu pieszego przy dworcu PKP od ul. 
Dworcowej do ul. Armii Poznań.
Należy również zaznaczyć, że zgodnie 
z podpisanym w grudniu 2017 r. poro-
zumieniem, Miasto Luboń współfinan-
suje funkcjonowanie Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej (PKM). Od czerwca br. 
przez Luboń kursują pociągi linii łączą-
cej Poznań z  Grodziskiem Wielkopol-
skim. Docelowo, z uwagi na lokalizację 
naszego Miasta, na stacji w  Luboniu 
będą zatrzymywać się uruchamiane w ra-
mach PKM pociągi relacji Poznań-Ko-
ścian (w tym zakresie czekamy na za-
kończenie prowadzonych przez PKP prac 
na odcinku Kościan-Leszno). Po uru-
chomieniu połączeń kolejowych w ra-
mach PKM w  godzinach porannego 
szczytu komunikacyjnego (6-9.30) ak-
tualnie (wg rozkładu jazdy podanego 
przez PKP) kursuje 9 pociągów (4 kursy 
PKM, 5 kursów REGIO, wszystkie po-
łączenia zgodnie z biletem bus-tramwaj-
-kolej), co obecnie daje częstotliwość 
średnio co 23,3 minuty. Podobna inten-
syfikacja połączeń ma miejsce w godzi-
nach popołudniowych w kierunku Po-
znań-Luboń. Tymczasem, porównywa-
ny z Luboniem Swarzędz ma w godzi-
nach 6-9.30 pięć połączeń, kursujących 
średnio co 42 minuty.
Wobec powyższego przywoływana w py-
taniu częstotliwość już obowiązuje.

Odpowiedź na pyt. C: Przy okazji wy-
borów mieszkańcy skarżyli się na chaos 
i bałagan związany z nadmierną liczbą 
plakatów wyborczych. Plakaty poroz-
wieszane na słupach oświetleniowych, 
barierkach itp. miejscach utrudniały 
widoczność i zaśmiecały Miasto. Dlate-
go w  Luboniu, wzorem innych miast 
(m.in. Poznania) wyznaczyłam miejsca 
do bezpłatnego wywieszania plakatów 
i reklam wyborczych, informując o tym, 
że nie będą wydawane zgody na wiesza-
nie plakatów w pasach drogowych dróg 
gminnych, w tym w szcze-
gólności na drzewach, ba-
rierkach i słupkach ochron-
nych, słupach sygnalizacji 
świetlnej, słupkach z  na-

cd.  
na str. 
20



9/2018

20

cd.  
ze str. 
19

zwami ulic, urządze-
niach i słupach ener-
getycznych, oświe-
tleniowych i teleko-
munikacyjnych, 
wiatach przystanko-

wych, słupach ogłoszeniowych 
(nie dotyczy to ul. Armii Po-
znań, która jest drogą woje-
wódzką). Wyznaczono 7 loka-
lizacji w  Mieście, w  których 
zostaną postawione tablice, na 
których każdy komitet, będzie 
mógł zawiesić plakaty wybor-
cze. Miejsca na tablicach będą 
losowane i przydzielone w na-
stępnym dniu, po dniu zakoń-
czenia rejestracji list wybor-
czych. Zasady będą równe dla 
każdego komitetu. Nie będzie 
zatem możliwa taka sytuacja, 
kiedy jeden komitet, wyprze-
dzając inne, zajmowałby naj-
bardziej widoczne miejsca 
w  przestrzeni publicznej, np. 

w  pasie drogowym głównych 
lubońskich ulic. Tablice zostaną 
rozmieszczone w  miejscach, 
które przedstawiono na str. 16 
i 17
Wyznaczając miejsca publiczne 
na potrzeby prowadzenia kam-
panii wyborczej oraz informu-
jąc, że nie będą wydawane 
zgody na wieszanie plakatów 
w pasie drogowym dróg gmin-
nych, Burmistrz nie ingeruje 
w  możliwość wywieszania 
przez komitety plakatów na 
nieruchomościach prywatnych 
za zgodą właścicieli tych nie-
ruchomości.
Mam nadzieję, że ta decyzja 
pozwoli w większym stopniu 
na zachowanie porządku 
i ładu przestrzennego wzdłuż 
lubońskich dróg podczas 
trwającej kampanii wyborczej.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Odpowiedzi Małgorzaty Machalskiej

Odpowiedź na pyt. A: Ko-
munikacja w Luboniu, po-
czynając od stanu dróg, 
przepływu pojazdów, a na 
transporcie publicznym 
kończąc, nie odpowiada 
potrzebom rozrastające-
go się miasta. Nieudolność 
w gospodarowaniu oraz nie-
umiejętność współpracy 
z  ośrodkami decyzyjnymi 
skutkuje problemami w ko-
munikacji przy galopują-
co narastającym deficycie 
budżetowym i  zadłużeniu 
Miasta (Na 2019  r. już 41 

mln!). Przykładem jest tu 
odrzucenie oferty PKP, 
które chciało dołożyć 
do inwestycji w wiadukt 
aż 8 mln zł, ale władze 
z  tego nie skorzystały. 
Wiele mniejszych miast 
w Polsce, rozsądnie go-
spodarując, przeszło na 
bezpłatną komunika-
cję dla poszczególnych 
grup mieszkańców, 
w  tym zwłaszcza mło-
dzieży szkolnej i  osób 
starszych. Tak na przy-
kład jest w Swarzędzu. 

Q
Robert Ostafiński-Bodler

Nasz komitet, w przypadku wygranej, 
od razu zgłosi na Radzie Miejskiej 
uchwałę o darmowej komunikacji dla 
uczniów, a jeśli starczy środków, rów-
nież dla seniorów.

Odpowiedź na pyt. B: Swarzędz 
od dawna świetnie współpracuje 
z PKP. W 2006-2007 r. razem zbu-
dowano duży wiadukt kolejowy 
i  przejście podziemne na dworcu, 
potem centrum ratunkowe, a w ko-
lejnych latach modelowy system 
węzłów przesiadkowych. Najwyższy 
czas doświadczenia te przenieść do 
Lubonia.

Odpowiedź na pyt. C: Ocena działań 
wyborczych władz Miasta należy do 
mieszkańców. Jeśli wyznaczenie 7. miejsc 
na plakaty spełnia warunek informacyjny 
dla ponad 31 tysięcy ludzi, a uprawnio-
nym pozwoli podjąć w pełni świadomą 
decyzję, to wymogi demokracji są chyba 
wypełnione. Z drugiej strony, wybory to 
święto wolności, kiedy to choć raz na 
kilka lat mieszkańcy w pełni decydują 
o tym, kto ma prowadzić dla nich sprawy 
publiczne. Jeśli w imię porządku ogra-
niczamy to święto, to może kiedyś dla 
porządku zniesie się wybory, a sprawy 
poprowadzi nieomylny wódz. Kiedyś 
żyłem w czasach monopartii i mam na-
dzieje, że już te czasy nie wrócą.

Robert Ostafiński-Bodler
KWW Robert Ostafiński-Bodler

Odpowiedzi Roberta Ostafińskiego-Bodlera
Deklaruje start w wyborach 2018 na burmistrza

Odpowiedź na pyt. A: Aby udzielić wy-
czerpującej odpowiedzi na to pytanie, 
należy rozpatrzyć jego dwa aspekty, pa-
miętając zarówno o uczniach poruszają-
cych się w obrębie naszego miasta Luboń, 
jak i też udających się w celach edukacyj-
nych poza jego granice. Uważamy, że 
dzieci naszych mieszkańców dojeżdżające 
do szkół do Poznania powinny, podobnie 
jak ich rówieśnicy z Poznania, korzystać 
z ulgi za przejazd, tj. jeździć komunikacją 
bezpłatnie. Wprawdzie darmowe przejaz-
dy dla uczniów to dodatkowy koszt dla 
naszego budżetu, ale koszt warty ponie-
sienia. Dostęp do szerokiej edukacji dla 
naszych dzieci to bezsprzeczna inwestycja 
w przyszłość naszą i naszego miasta. Jeśli 
zaś chodzi o  darmowe przejazdy dla 
uczniów naszych lokalnych szkół podsta-
wowych, za których wprowadzeniem oczy-
wiście także będziemy się opowiadać, to 
nie wpłyną one w  znaczny sposób na 
zwiększenie wydatków budżetowych. Dzie-
ci uczące się w Luboniu najczęściej chodzą 

do szkół pieszo, jeżdżą rowerem lub są 
podwożone przez rodziców. Darmowa 
komunikacja, naszym zdaniem, nie zmie-
ni dotychczasowych przyzwyczajeń w tym 
zakresie. Nasz program zakłada aktywne 
wspieranie zdrowego stylu życia. Można 
to uczynić poprzez m.in. budowę nowych 
ścieżek rowerowych w centrum miasta na 
drogach dojazdowych do szkół, czy też 
remonty chodników. Droga piesza, czy też 
pokonana rowerem, nie tylko pozwala na 
wypracowanie dobrej kondycji fizycznej, 
ale też jest najbardziej przyjazna dla śro-
dowiska.

Odpowiedź na pyt. B: Luboń, dzięki 
staraniom poprzednich władz zyskał wy-
remontowany dworzec oraz projekt na 
parking P+R (Park&Ride), usytuowany 
bezpośrednio przy dworcu. Jesteśmy ob-
jęci projektem Kolei Metropolitalnej, ale 
będą z  niej mogli dogodnie korzystać 
mieszkańcy NCL i tzw. Starego Lubonia. 
Co do drugiego przystanku wiemy, że na 

początku tej kadencji poprzedni zastępca 
burmistrza prowadził rozmowy z przed-
stawicielami instytucji władnych do decy-
dowania w tej kwestii. Wskazano na dwie 
lokalizacje. Jedna, z   przyczyn od nas 
niezależnych, jest niemożliwa. O drugiej 
słuch niestety zaginął. Popieramy każdą 
inicjatywę dla lokalizacji  II przystanku 
Kolei Metropolitalnej w Luboniu na wy-
sokości ul. Ogrodowej i  parku Siewcy. 
Trzeba działać póki są na to środki unijne! 
Jeśli nie będzie to możliwe z innych wzglę-
dów, to należy tak przeorganizować obec-
ną infrastrukturę komunikacji miejskiej, 
aby skompensować brak dodatkowego 
przystanku, częstszą liczbą połączeń i ob-
jąć nimi Lasek, by lepiej skomunikować 
go z dworcem PKP. Będziemy dążyć do 
tego, aby częstotliwość szczytu przewozo-
wego była co 30 minut – zgodna z założe-
niami Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Odpowiedź na pyt. C: Można zasłaniać się 
kwestiami związanymi z  zaśmiecaniem 

miasta, jednak 
jak dotąd nie 
było z  tym pro-
blemu, a i do dys-
pozycji władz 
pozostawały sto-
sowne narzędzia 
dyscyplinujące 
poszczególnych kandydatów. Oddajemy 
zatem pod Państwa osąd i  rozwagę, czy 
wprowadzenie rozporządzenia ogranicza-
jącego zasięg kampanii plakatowej to rze-
czywiście troska o wygląd naszego miasta, 
czy też może, powiedzmy to wprost: ogra-
niczanie opozycji powszechnego dostępu 
do przekazu, tj. ograniczenie demokracji? 
Szanse kontrkandydatów w stosunku do 
aktualnie rządzących nie są w takim ukła-
dzie wyrównane, tym bardziej, że bur-
mistrz ma w  swojej dyspozycji o  wiele 
większe możliwości i o wiele więcej narzę-
dzi promocyjnych, niż tylko owe wyzna-
czone 7 plansz ekspozycyjnych. Ale 
i w tych niesprzyjających nam jako opo-
zycji warunkach, jesteśmy gotowi popro-
wadzić naszą kampanię.

KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia

Odpowiedzi Komitetu Koalicja Mieszkańców Lubonia

Z zaciekawieniem przyglądam się kandyda-
tom w wyborach na Burmistrza w Luboniu. 
Co 4 lata staram się dociekać i decyzję o gło-
sowaniu podejmować m.in. na podstawie 
informacji, które zbiera niezależny miesięcz-
nik „Wieści Lubońskie”. Niestety, przejrzy-
stość i  otwartość kandydatów zazwyczaj 
pozostawiają wiele do życzenia. Dlatego za 
Waszym pośrednictwem chciałbym spytać 
Pana Roberta Ostafińskiego-Bodlera, który 
zadeklarował już start na Burmistrza z wła-
snego komitetu, o dwie sprawy.

QQ Po pierwsze, miejsce spotkań z miesz-
kańcami, na które Pan zapraszał w swoich 
artykułach w „Wieściach”, to siedziba biura 
posła partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS). 
Pod tym adresem mieści  się też siedziba 
Stowarzyszenia „Solidarni w  Prawdzie 
i  Miłosierdziu”. Jakie jest Pana powiąza-

nie z  partią PiS i  stowarzyszeniem? Jaki 
jest Pana stosunek do PiS?

QQ Po drugie, pełnomocnikiem Pana ko-
mitetu jest pan Robert Korcz, dotąd zna-
ny raczej z  kontrowersyjnych poglądów. 
Pan Korcz biega po Luboniu i namawia do 
głosowania na Pana. Tymczasem Robert 
Korcz jest jednym z  najbardziej widocz-
nych członków Stowarzyszenia „Solidar-
ni w Prawdzie i Miłosierdziu”, a zarazem 
pełni dyżury w biurze poselskim posła PiS. 
Wcześniej, jak informowały „Wieści” był 
pracownikiem tego biura PiS zatrudnio-
nym na ¼ etatu. Czy to prawda, że planu-
je Pan zatrudnić Roberta Korcza na 
stanowisku Zastępcy Burmistrza albo 
na jakimś innym etacie w urzędzie lub 
miejskich podmiotach?
(dane personalne do wiadomości redakcji)

List do redakcji

Przejrzystość wyborów
Pytania do Roberta Ostafińskiego-Bodlera
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Odpowiedź na pyt. 1: Jako oficer 
Wojska Polskiego i urzędnik sa-
morządowy w randze sekretarza 
Gminy nie należę i nie należałem 
do żadnej partii politycznej, 

a moje poglądy społeczne mają służyć Polsce 
i  jej wszystkim mieszkańcom. Nie dzielę 
Kraju na opcje, stronnictwa etc., ale tak po 
chrześcijańsku, z  samorządowym entuzja-
zmem i  zdrowym rozsądkiem staram  się 
dostrzec w  każdym dobro pomocne dla 
całej Polski i jej małych Ojczyzn. Stowarzy-
szenie SPM w Luboniu, którego charytatyw-
ną działalność dla mieszkańców Lubonia 
wspieram, wydało drukiem moje dwie książ-
ki pt.: „Hetman”, traktującą o dziejach Rzecz-
pospolitej z XVII w. (zob. www.hetman.be) 
oraz „Sarmaci w  Padwie”, opowiadającą 
o losach naszych sławnych studentów w Ita-
lii w XVI w.

Odpowiedź na pyt. 2: Na I Zastępcę bur-
mistrza – w przypadku wygranej w wybo-
rach – powołam Dyrektora ds. zarządzania 
inwestycjami przy budowie autostrad 
w koncernach skandynawskich. Jestem już 
po wstępnych ustaleniach, a  zważywszy, 
że pan Dyrektor budował również w Polsce 
(Autostrada A1: odcinek Gdańsk – Nowe 
Marzy – Czerniewice oraz Autostrada A2 

Motorway, Polska: odcinek Września – 
Konin oraz Komorniki – Nowy Tomyśl), 
pozyskanie środków zewnętrznych i spraw-
ne procedowanie w nadchodzących latach 
powinno w większości zakończyć gehennę 
drogową Lubonia. Mój kandydat na to sta-
nowisko jest absolwentem Uniwersytetu 
Koźmińskiego w  Warszawie & Gdańska 
Fundacja Kształcenia Menadżerów (zarzą-
dzanie projektami) z Executive MBA.
Drugiego zastępcę powołam spośród dwóch 
kandydatów, których ze swego grona wybio-
rą sami nauczyciele szkół w Luboniu. 
Pan Robert Korcz jest pełnomocnikiem 
wyborczym mojego komitetu oraz bezpar-
tyjnym kandydatem do Rady Miejskiej 
w Luboniu. Zgodnie z przepisami, nie moż-
na łączyć funkcji radnego z pracą urzędniczą 
w tym samym mieście. Pana Roberta pozna-
łem dzięki jego wieloletniej pracy społecznej 
dla mieszkańców Lubonia w ramach stowa-
rzyszenia SPM. Niewątpliwie jest to osoba 
o wyrazistym charakterze, odważnie wyty-
kająca błędy i  zaniedbania władz miasta. 
Wierzę, że czyni to pro publico bono. Z za-
sady nie odrzucam nikogo i nie dzielę ludzi 
wedle ich poglądów, przynależności itd. 
ufając, że każdy na swój sposób chce dobra 
dla wszystkich.

dr Robert Ostafiński-Bodler

cd.  
ze str. 
20

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Nazywam się Robert Korcz, mieszkam 
w Luboniu, działam społecznie. Jestem 
pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego 
Wyborców Roberta Ostafińskiego-Bo-
dlera. Będę kandydował z ramienia tego 
komitetu na funkcję radnego z Okręgu 
Lasek.
Od 14 lat uczestniczę w  sesjach Rady 
Miasta i  od 12 lat jestem członkiem 
Stowarzyszenia „Solidarni w  Prawdzie 
i Miłosierdziu” w Luboniu. Działam za-
tem na rzecz mieszkańców Lubonia od 
dawna i udało mi się załatwić wiele waż-
nych spraw lub podjąć szereg inicjatyw.
Obserwacja działalności władz miasta 
pozwala mi wysnuć szereg gorzkich re-
fleksji na temat zmarnowania najlepszych 
lat dla pozyskania środków na inwestycje 
w Luboniu, bo już za dwa lata możliwość 
korzystania z pieniędzy Unii Europejskiej 
skończy się. Dziesiątki ulic bez na-
wierzchni i  chodników, przeładowane 
szkoły, fatalny stan zieleni.
Moja krytyka ma konstruktywny cha-
rakter; stąd nie chcę, by ludzie obraża-
li się na to, co piszę, ale wyciągnęli wnio-
ski. Moja krytyka burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej nie jest skierowana do niej 
osobiście, ale dotyczy wyników pracy 
urzędującego burmistrza. Odnosząc się 
z kolei do obecnej Rady Miejskiej, mam 
wrażenie, że wielu radnych od lat zajmu-
jących miejsce w  Radzie, jest zupełnie 

bierna i  bezre-
fleksyjnie 
wspiera polity-
kę burmistrz 
M. Machalskiej. 
To dziwy układ 
wzajemnej ado-
racji, powybor-
czego obsadza-
nia stanowisk 
i  ich nadmiar 
we władzach 
i  instytucjach. 
Jesteśmy jed-
nym z biedniej-
szych miast 
Wielkopolski, 
a przedstawicie-
le władz i administracji z wysokimi pen-
sjami mnożą się. Radni podczas sesji 
potrafią długo dyskutować o nieistotnych 
sprawach, a  nie poświęcają czasu, by 
omówić kwestie 12 mln. zł deficytu bu-
dżetowego i  41  mln. długu miasta lub 
fatalnej sytuacji finansowej LOSiR-u. 
Jedynie garstka radnych jest aktywna.
Od 9 lat czynię starania, by w Luboniu 
upamiętniono ofiary i uczestników Po-
znańskiego Czerwca 1956, 
którzy walczyli za wolności 
i chleb. Wnioskuję na sesjach, 
by burmistrz podjęła działa-
nia zachęcające niezameldo-

Dlaczego kandyduję na radnego?

cd.  
na str. 
22

Q
Robert Korcz kandy-
dat na radnego z Ko-
mitetu Wyborczego 
Wyborców Roberta 
Ostafińskigo-Bodler

Zgłoszeni kandydaci na radnych do Rady 
Miasta Luboń. Dane z północy 17 wrze-
śnia. Kandydatury formalnie zatwierdzone, 
po sprawdzeniu wszystkich formalności 
przez Terytorialną Komisję Wyborczą.
Kandydatów na radnych, w wymaganym 
prawem terminie, zgłosiły 4 komitety wybor-
cze (publikujemy wg kolejności zgłoszeń):

KWW „Forum Obywatelskie Luboń” 
związane z obecną większością we wła-
dzach i burmistrz Małgorzatą Machal-
ską (patrz też str. 14-15).
Okręg nr 1 (Żabikowo)
1. Paweł Krzyżostaniak
2. Anna Bernaciak
3. Paweł Andrzejczak
4. Kazimierz Górecki
5. Klaudia Janusz
6. Ewa Pioterek
7. Andrzej Okupniak

Okręg nr 2 (Lubonianka)
1. Teresa Zygmanowska
2. Patryk Bartkowiak
3. Łukasz Budzyński
4. Violetta Tomczak
5. Halina Gościewska
6. Jakub Jeliński
7. Michał Szwacki

Okręg nr 3 (Stary Luboń i NCL)
1. Paweł Wolniewicz
2. Piotr Izydorski
3. Katarzyna Ekwińska
4. Ewa Paluszczak-Górna
5. Jolanta Hołowiecka
6. Jan Strugarek
7. Damian Zieliński
8. Magdalena Kleczewska

Okręg nr 4 (Lasek)
1. Dorota Franek
2. Hieronim Gawelski
3. Katarzyna Frąckowiak
4. Karolina Wilczyńska-Kąkol
5. Arkadiusz Kamiński
6. Wiesław Ciechomski
7 Magdalena Woźniak

KWW „Robert Ostafiński-Bodler”, 
ugrupowanie nowe związane z  kan-
dydatem na burmistrza – Robertem 
Ostafińskim-Bodlerem
Okręg nr 1 (Żabikowo)
1. Maciej Różański
2. Marzena Skoracka
3. Zbigniew Alfred Dudek
4. Monika Anna Stróżyńska
5. Hanna Gładysiak
6. Marek Adam Ratajski
7. Wiktoria Małgorzata Nowacka

Okręg nr 2 (Lubonianka)
1. Konrad Dominiak
2. Krystyna Korcz
3. Wojciech Czerwiński
4. Błażej Kokornaczyk
5. Mariola Sidwa
6. Piotr Paweł Antoniewski
7. Karolina Czarnecka-Podrąb

Okręg nr 3 (Stary Luboń i NCL)
1. Agnieszka Izabela Jałoszyńska
2. Marek Bartosz
3. Elżbieta Maria Staniszewska
4. Maciej Marcin Kukurenda
5 Magdalena Agnieszka Dotka
6. Paweł Marcin Kowalczyk
7. Lidia Katarzyna Bendlewska
8. Adrian Różański

Okręg nr 4 (Lasek)
1. Robert Józef Korcz
2. Anna Natalia Zajączkowska
3. Krzysztof Napierała

4. Joanna Goraj-Chytry
5. Włodzimierz Marian Kościak
6. Magdalena Krystyna Bąk
7. Jacek Michał Przedpełski

KWW „Koalicja Mieszkańców Lubonia” 
powstałe z  połączenia ugrupowań: 
„Mieszkańcy Lubonia” i  „Lubońska 
Inicjatywa Obywatelska”
Okręg nr 1 (Żabikowo)
1. Elżbieta Zapłata-Szwedziak
2. Grzegorz Skrok
3. Beata Urszula Łakomy
4. Katarzyna Grabia
5. Adrian Piotr Rybak
6. Kamila Anna Bąkowska
7. Jakub Antoni Jackowski

Okręg nr 2 (Lubonianka)
1. Jan Antoni Błaszczak
2. Małgorzata Ewa Nyćkowiak
3. Lidia Katarzyna Białasik
4. Andrzej Chyliński
5. Bożena Kazimiera Paczkowska 
    -Gajdzińska
6. Jakub Michał Borawski
7. Artur Juliusz Wiśniewski

Okręg nr 3 (Stary Luboń i NCL)
1. Marek Samulczyk
2. Tadeusz Marian Waliczak
3. Teresa Socha
4. Iwona Katarzyna Kaczmarek
5. Adam Gabler
6. Krzysztof Pastusiak
7. Małgorzata Anna Konwińska
8. Patryk Dura

Okręg nr 4 (Lasek)
1. Mariusz Kaźmierczak
2. Małgorzata Barbara Andrysiak
3. Adam Daniel Nowakowski
4. Monika Izabela Nawrot
5. Elwira Poprawka
6. Agata Bąkowska
7. Bogdan Trasiewicz

Prawo i Sprawiedliwość 
– partia polityczna
Okręg nr 1 (Żabikowo)
1. Michał Łasecki
2. Marek Jerzy Szymankiewicz
3. Karolina Magdalena Budziak
4. Krystyna Anna Pawłowska
5. Marian Bernard Królikowski

Okręg nr 2 (Lubonianka)
1. Barbara Zofia Broszkiewicz-Łoś
2. Hanna Maria Błaszak
3. Jerzy Nowak
4. Krystyna Chmielarz
5. Janusz Ryszard Birecki

Okręg nr 3 (Stary Luboń i NCL)
1. Dorota Agnieszka Pawałowska
2. Małgorzata Hanna Błaszkiewicz
3. Włodzimierz Jan Piotrowski
4. Andrzej Józef Pawłowski
5. Renata Elżbieta Zawirska-Wojtasik
6. Roman Franciszek Haremza

Okręg nr 4 (Lasek)
1. Michał Wojtasiak
2. Grzegorz Wodecki
3. Longina Krawczyk
4. Izabela Langner
5. Ewa Barłoszak

Ugrupowanie „Niezależni dla Powiatu”, 
pomimo wcześniejszych deklaracji nie 
zarejestrowało kandydatów na radnych 
do Rady Miasta Luboń.

zebrał PPR

Z ostatniej chwili

Kandydaci do Rady Miasta Luboń
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wanych w Luboniu do złoże-
nia do Urzędu Skarbowego 
wniosków o płacenie podat-
ków w  naszym mieście. To 

ponad 2 tys. osób i ponad 1,5 mln zł co 
roku w budżecie. Wspieram mieszkań-
ców Lasku o  zagospodarowanie parku 
w Kocich Dołach (łódki, ławeczki, grill, 
place zabaw). Przed laty Stowarzyszenie 
„Solidarni w  Prawdzie i  Miłosierdziu” 
poczyniło starania o  jego odnowienie. 
Niestety, Miasto poprzestało jednie na 
zrobieniu odcinka ścieżki. W Luboniu 
występuje problem braku mieszkań dla 
osób biednych. Proponowałem, by raz 
w roku miasto wykupiło u developerów 
po referencyjnych cenach trzy mieszka-
nia. Proponowałem, dla bezpieczeństwa 
w  mieście, zwiększyć wspólne patrole 
Straży Miejskiej z Policją.
Pani burmistrz M. Machalska zbudowa-
ła za pieniądze z zewnątrz dwie ulice dla 
NCL-u, ale nic dla starych mieszkańców 
Lubonia, których domy stoją przy bez-
drożach. Tymczasem władze chwalą się 
oświetleniem dróg i szczątkową kanali-
zacją, a większość inwestycji rozpoczęto 
dopiero, dla efektu, pół roku przed wy-
borami. W „Informatorze Miasta Luboń” 
są piękne zdjęcia placów zabaw, tylko nie 
pokazano, że są one zaniedbane i zaro-
śnięte. Przypomnę też, że sieć na ul. 
Żabikowskiej budował Aquanet.
W Luboniu są nadal ludzie, którzy nie 
potrafią sobie radzić. Stowarzyszenie 
„Solidarni w  Prawdzie i  Miłosierdziu” 
do tej pory przekazało dla dzieci ok. 
1  500 wyprawek szkolnych. Cieszymy 
się, że rząd przejął nasz pomysł o wy-
prawce. Stowarzyszenie organizowało 

też spotkania z seniorami, np. opłatkowe 
– teraz Urząd przejął te imprezy.
Jako pracownik europosła, obecnego 
wiceministra spraw zagranicznych – 
Konrada Szymańskiego – załatwiłem dla 
mieszkańców Lubonia 50 wyjazdów do 
Brukseli, Strasburga, Szwajcarii, w któ-
rych brali udział uczniowie (w nagrodę 
za wybitne osiągnięcia), ale też słabsi, 
nauczyciele i pracownicy samorządowi. 
Udało mi  się wygrać pierwszy Budżet 
Obywatelski na oświetlenie ulicy Polnej, 
który otrzymał ponad 400 głosów. Moim 
staraniem po ul. Kwiatowej jeździ auto-
bus. Dzięki naszej inicjatywie powstał 
plac zabaw przy ul. Chabrowej (przyda-
łyby się tam nowe urządzenia).
W moim programie wyborczym najważ-
niejsza jest komunikacja, edukacja i re-
kreacja. Będę  się starać, by powstały 
drogi i ronda, tzw. ósemki, w celu upłyn-
nienia ruchu. Nadto powinna zostać 
zbudowana przy ul. Fabrycznej/Ogro-
dowej nowa szkoła podstawowa z base-
nem dla uczniów i mieszkańców, a w za-
kresie rekreacji – przeprowadzone zago-
spodarowanie pięknych Kocich Dołów 
i terenów nad Wartą.
Nasz program jest możliwy, bo nasz 
kandydat na burmistrza, dr Robert Osta-
fiński-Bodler, jest nie tylko młodym, 
energicznym prawnikiem o dużym do-
świadczeniu w pracy samorządowej (w 
Swarzędzu pozyskano 136 mln  zł na 
inwestycje, a w Luboniu ledwie 20 mln), 
ale jako człowiek z  zewnątrz nie jest 
uwikłany w grzęznące w marazmie ukła-
dy, jakie od lat powodują zastój w Lubo-
niu.

Robert Korcz

Dlaczego kandyduję na radnego?
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W nawiązaniu do artykułu „Kto startu-
je jesienią”, zamieszczonego w sierpnio-
wym wydaniu „WL”, jako radny Forum 
Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia 
pragnę poinformować, że będąc dum-
nym ze zrealizowanych m.in. z  mojej 
inicjatywy inwestycji, tj. budowy ulicy 
Wschodniej oraz alei Jana Pawła II, czu-
ję silną potrzebę dalszej pracy na rzecz 

społeczności lokalnej. Dlatego też, 
w  nadchodzących wyborach samorzą-
dowych będę startować z listy „Forum 
Obywatelskiego Luboń”, w  nadziei na 
możliwość realizacji kolejnych, ważnych 
dla Lubonia przedsięwzięć i inwestycji.

Piotr Izydorski
Forum Mieszkańców

Nowego Centrum Lubonia

Ja startuję

Drodzy Lubonianie! Działajmy wspól-
nie dla przyszłości Lubonia!
Komitet Wyborczy Wyborców „Koalicja 
Mieszkańców Lubonia” to ruch, w który 
zaangażowali się społecznicy, samorzą-
dowcy, działacze organizacji pozarządo-
wych, przedsiębiorcy oraz Państwa są-
siedzi.
Troszczymy się o  to, co dla nas ważne 
– nasze Miasto i Jego Mieszkańcy.
Luboń potrzebuje ludzi, którzy z zaan-
gażowaniem i oddaniem będą wspierać 
jego rozwój oraz troszczyć się o komfort 
i bezpieczeństwo Mieszkańców.
Siłą naszego komitetu jest doświadczenie, 
wiedza i  umiejętność współpracy na 
różnych płaszczyznach i ponad podzia-
łami.
Uważamy, że ważne jest reagowanie na 
potrzeby ludzi żyjących w  lokalnych 
społecznościach, podejmowanie inicja-

tyw, z  którymi wychodzą Mieszkańcy 
oraz słuchanie ich głosu.
W realizacji naszych celów dla Miesz-
kańców i Miasta przyświecają nam takie 
wartości jak:
uczciwość, odpowiedzialność, współ-
działanie, nowoczesność i pracowitość.
Liczymy na Państwa zaufanie i  głos 
w nadchodzących wyborach.
Mieszkańcy dla Lubonia. Luboń dla 
Mieszkańców!

Zapraszamy wszystkie Komitety Wy-
borcze do debaty o przyszłości naszego 
Miasta.

Zapraszamy do kontaktu z nami: koali-
cja@mieszkancylubonia.pl.

Mariusz Kaźmierczak
Pełnomocnik wyborczy

504 265 185

KWW Koalicja 
Mieszkańców Lubonia

Z opowiadań mojej rodziny wiem, że cztery lata temu, pod-
czas wyborów samorządowych w podpoznańskim Swarzędzu, 
mieszkańcy byli oburzeni brutalną kampanią wyborczą.
Kolportowano anonimowe listy, które miały obniżać wiary-
godność kandydatów na Burmistrza czy Radnych. W  Inter-
necie pojawiały się fałszywe profile, niezwiązane z realnymi 
osobami, które wypowiadały  się na temat działań urzędu 
i  radnych ze Swarzędza. Wybory zdominowały „pyskówki”, 
zamiast dyskusji o  realnym programie i  problemach tego 
miasta.
Dlatego z niepokojem obserwuję wrześniową aktywność na 
forach internetowych i grupach facebookowych związanych 
z Luboniem. Pojawiają się tam różne osoby, których profile 
i  wypowiedzi wskazują na to, że nie mieszkają w  naszym 
mieście. W ostatnich dniach powstała też na Facebooku „wi-
tryna społeczno-kulturalna”, która, moim zdaniem, udaje 
kolejną, niezależną gazetę. Na stronie w żadnym miejscu nie 
znajdziemy danych wydawcy. Artykuły i posty też pozostają 
niepodpisane. Ich treść jest, moim zdaniem, nieobiektywna 
i kontrowersyjna.
Jestem młodym, ale już dość mocno zaangażowanym w spra-
wy naszego Lubonia mieszkańcem. Życzyłbym sobie, abyśmy 
dyskutowali o  realnych problemach Lubonia, o  tym, jak je 
rozwiązać. Nie chcemy tu „wielkiej polityki” jak w Swarzędzu 
czy Warszawie. Nie przenoście nam Swarzędza do Lubonia…

Bartosz Wilczek
młody mieszkaniec Lubonia

Nie przenoście nam 
Swarzędza do Lubonia! Miarą niewydolności władz Lubonia jest nie-

zdolność do rozwiązania komunikacyjnych 
potrzeb mieszkańców: drogi, ronda oraz bu-
dowa obwodnicy południowej w celu wypro-
wadzenia nadmiaru ruchu z centrum miasta, 
w tym przede wszystkim tranzytu z sąsiednich 
gmin. Niestety z krzywdą dla mieszkańców 
od lat jedynie mami się ich tzw. „Trasą Połu-
dniową”. Kulminacją tego było wycofanie się 
Lubonia z współfinansowania z PKP budowy 
tunelu pod torami, na który koleje oferowały 
8 mln zł. W uchwalonym w 2017 r. studium 
nie dość, że mamy bałagan planistyczny, to 
jeszcze „Trasę Południową” poprowadzono 
tak, że same koszty wykupu gruntów oraz 
budowy wiaduktu i mostu przekroczyłyby 2/3 
całego budżetu miasta, co czyni te plany kpi-
ną z mieszkańców. Jednocześnie przy zadłu-
żeniu Lubonia, które w 2019 r. wyniesie prze-
szło 41 mln., nie zrobiono NIC dla realizacji 
budowy tej obwodnicy. Za dwa lata skoń-
czą się dla Polski pieniądze z Unii na duże 
inwestycje w infrastrukturę kolejowo-drogo-
wą, a władze Lubonia nie przygotowały ani 
dokumentacji budowlanej, ani nie pozyskały 
na ten cel żadnego zabezpieczenia finansowe-
go. Jednocześnie powstają kolejne osiedla 
mieszkaniowe. W rezultacie za 3 lub 4 lata 
Luboń czeka paraliż i długie korki w szczy-
cie. Dziś mamy tego przedsmak. Brak efek-
tywnych działań jest dowodem na skostniały 

układ władzy hamujący rozwój miasta. Czas 
już przewietrzyć Luboń z  namaszczanych 
włodarzy i zacząć budowanie. Mamy na to 
tylko czas do 2020 r. Ostatni dzwonek.

dr Robert Ostafiński-Bodler
kandydat na Burmistrza Lubonia

Paraliż władz i miasta
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W ostatni weekend tego lata wybra-
łem się na objazd po ulicach Lubonia. 
Stan kilkudziesięciu dróg miasta, a tych 
„żwirówek” naliczyłem i sfotografowa-
łem łącznie 57, jest dobitnym przykła-
dem zmarnowania ostatniej kadencji, 
bowiem właśnie w tym okresie do Polski 
spłynęło 390 mld na budowę infrastruk-
tury drogowej. Mieszkańcom wyrządzo-
no poważną krzywdę i mają oni uzasad-
niony żal do władz, że pomimo unijnych 
i rządowych programów budowy dróg 
lokalnych, od tylu lat nadal mieszkają 
przy wertepach, wybojach i wądołach. 
To nie licuje ani ze standardami euro-
pejskimi, ani lokalnymi, już choćby 
w porównaniu z sąsiednimi miejscowo-
ściami (np. Komorniki). Jak poskarżyła 
mi się mieszkanka ul. Kurowskiego: „to 
wstyd, że przy tak licznie zamieszkanej 
ulicy mamy takie klepisko; a tak jest pra-
wie na każdej drodze między ul. Sobie-
skiego a Dworcową i Ogrodową”. W la-
tach 2004/2005 mieszkałem przy ul. 
Brzozowej 8 w Luboniu. Droga ta była 
wówczas dziurawa z kałużami i dołami. 
Po 13 latach nic  się nie zmieniło. Tak 
samo jest przy niemal każdej bocznej 
ulicy, a i stan głównych arterii jest smut-
ny (dziury, łaty, spękania). Niestety, styl 
pracy władz miasta nie rokuje nadziei. 
Ilość pozyskanych funduszy zewnętrz-
nych na drogi jest mizerna. W 2020 r. 
koniec pieniędzy z Unii Europejskiej na 

infrastrukturę. Mamy tylko dwa lata. Nie 
zmarnujmy tego czasu.

dr Robert Ostafiński-Bodler
kandydat na Burmistrza Lubonia

Patrz też krótki „Reportaż” ze spaceru 
po drogach Lubonia: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=2xkXaQBEbII&feature=youtu.be

Stan dróg w Luboniu

Pewnie nie zrobiliby wielu rzeczy, a inne 
zrealizowali zupełnie inaczej. Po pierw-
sze, nie dobudowaliby trzeciego pasa na 
A-2! Serio! Nawet jeśli dotyczyć by to 
miało tylko tego krótkiego 16-kilome-
trowego odcinka od węzła Poznań Za-
chód do węzła Poznań-Krzesiny. Tak, 
wiem, że umowa koncesyjna, że 60 ty-
sięcy samochodów dziennie, że włącze-
nie S5 i S11, lada dzień, lada chwila, że 
ważny element komunikacyjny, bezpie-
czeństwo, itp. itd.
Budowanie i  poszerzanie nowych dróg 
wiąże się niestety z pewną sprzecznością. 
Zaznaczam, że nie odkrywam przy tym 
Ameryki, bo pierwsza z zasad, o których 
chcę napisać, została opublikowana w 1969 
roku. Nazywa się ona, od imienia jej twór-
cy, paradoksem Braessa i mówi, że istnie-
ją sytuacje, w których dodanie przepusto-
wości (zbudowanie nowych ulic) do sieci 
ulic w  mieście, spowoduje zwiększenie 
przeciętnego czasu jazdy po tym mieście. 
Przypadek? Nie sądzę. Paradoks niejed-
nokrotnie znalazł potwierdzenie w prak-
tyce. Boston, Londyn, Nowy Jork, Seul… 
W tych i wielu innych miastach zamknię-
cie ulic, ograniczenie ich drożności czy 
wprowadzenie opłat za wjazd do ścisłego 
centrum wpłynęły na zwiększenie przepu-
stowości w mieście.

Drogowe sprzeczności
Oczywiście na całe szczęście nieprędko 
staniemy się Seulem czy nawet Poznaniem, 
ale niekontrolowana zabudowa rozlewa-
jąca  się po całym powiecie poznańskim 
powoduje, że Luboń staje  się miastem 
tranzytowym. Zerknijmy do sąsiadów; 
liczba mieszkańców gminy Komorniki 
pomiędzy rokiem 2000 a  2016 wzrosła 
o ponad 17 000 osób! Znaczna część tych 
osób codziennie, zmierzając do Poznania, 
przejeżdża przez Luboń.
Nie trzeba też daleko szukać przykładów 
potwierdzających drogowy paradoks 
przepustowości. Pamiętają Państwo bu-
dowę ronda na ul. Pułaskiego i  Jana 
Pawła II? Zamknięcie tej ulicy paradok-
salnie usprawniło ruch na skrzyżowaniu 
ul. Żabikowskiej i ul. 11 Listopada. A tak 
wyczekiwana przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 430 i wiadukt nad torami? 
Czy znacznie upłynniło to ruch na całej 
tej drodze i w jej okolicach? Jak widać, 
każdy medal ma dwie strony.

Poprawa tylko na chwilę
Badania kolejnych naukow-
ców dowiodły, że zakładana 
przed poszerzeniem drogi 
poprawa przepustowości trwa 
jedynie kilka tygodni lub mie-

Gdyby lubonianie  
rządzili światem... 

Wybory to święto demokracji. Powta-
rzamy to z  pełnym przekonaniem. To 
w tym akcie dorośli, uprawnieni obywa-
tele wyrażają swoją wolę wolnego wy-
boru przyszłych rządzących. Będziemy 
wybierać władze Lubonia, naszego mia-
sta. To bardzo ważny wybór. Tu żyjemy 
na co dzień, tu mieszkamy, tu dorastają 
nasze dzieci, dorośleją, stąd idą też 
w świat. Tu starzejemy się, chorujemy. 
Tu odpoczywamy, uprawiamy sport. Tu 
robimy zakupy, budujemy, remontujemy. 
Stąd jeździmy do pracy, lub pracujemy 
w  naszym mieście. Ile trzeba pracy 
i  zbiorowego wysiłku, by te wszystkie 
aktywności mogły być realizowane zgod-
nie z  naszym życzeniem. Oczywiście 
każdy jest kowalem swojego losu. Ale 
czyż można sobie wyobrazić, że wyku-
wamy go niezależnie od innych, wyłącz-
nie indywidualnie. Człowiek jest istotą 
społeczną, żyje wśród innych i  z  wraz 
z nimi, w dużej mierze, spędza swój czas. 
To determinuje organizację życia, która 
w znacznym stopniu jest naszym wspól-
nym dziełem.
Wybierać będziemy organizatorów miej-
skiego życia. Burmistrza i radnych. To im 
powierzymy budżet miasta, nasze wspólne 
pieniądze. Zawsze jest ich za mało, nigdy 
nie zaspokoimy wszystkich potrzeb. Tym 
bardziej trzeba umiejętnie wybierać, 
z  ogromu oczekiwań, te najważniejsze, 
najkonieczniejsze. Często dyskusjom o po-
trzebach towarzyszy zażarty spór. Niech 
prowadzi do najlepszych wyborów, wza-
jemnego przekonywania się do racji. Niech 

decyzje dają zadowolenie jednym, a  in-
nych, czasowo mających poczucie prze-
granej, mobilizują do kolejnego działania. 
Do podejmowania niełatwych przecież 
decyzji potrzeba wiedzy, znajomości po-
trzeb, nierzadko intuicji, wyobraźni, od-
wagi. Burmistrz jest zarówno osobą kie-
rującą pracami, inicjującą działania, pla-
nującą. Nade wszystko przedstawiającą 
radnym projekt najważniejszej corocznej 
uchwały budżetowej, w końcu wykonaw-
cą woli i decyzji radnych. To duża sztuka 
umieć pogodzić te dwie role. Jednocześnie 
dominującą i spolegliwą. Umiejętnie go-
dzącą tak różne oczekiwania i sprawiedli-
wie, zgodnie z prawem, wykonującą wolę 
rady, będącej reprezentacją mieszkańców. 
Czy ten teoretyczny model jest osiągalny 
w  praktyce? Tak, ale nie jest łatwy do 
zrealizowania. Potrzeba wytrwałości, do-
brej woli, wsłuchiwania się w głosy innych, 
często też modyfikowania własnych prze-
konań, albo ich zmiany. Trzeba do takiej 
roli wybierać ludzi, którzy sprostają zada-
niu. Są wśród nas, znamy ich, wystawiają 
swoje kandydatury w przekonaniu, że ich 
wybierzemy. Posłuchajmy co mają nam 
do powiedzenia, podyskutujmy z nimi na 
przedwyborczych spotkaniach. Skonfron-
tujmy nasze oczekiwania z  ich planami. 
Tak dochodzi się do dobrego wyboru.

Dlaczego kandydują?
Motywacje startu w wyborach bywają 
różne. Piszemy tu o szlachetnych in-
tencjach. Chęci dbania o dobro wspól-
ne, i wpływania na ważne dla miesz-

Znów wybieramy!
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kańców decyzje. Tak być powinno. 
Czasem jednak nie jest. W dzisiejszych 
merkantylnych czasach motywacją 
może być też chęć zysku. Nie tylko 
takiego bezpośredniego, jak dieta za 
uczestnictwo w pracach rady, czy też 
wynagrodzenie za pracę, być może 
lepsze niż gdzie indziej. Czasem na-
dzieja na łatwiejsze załatwienie sobie 
czegoś. Nie podejrzewam nikogo o złe 
intencje, ale warto też brać pod uwagę 
i  takie przyziemne powody. Patrzmy 
„na ręce” kandydatom przed wybora-
mi, unikniemy rozczarowań i  niepo-
trzebnych, a może też krzywdzących, 
podejrzeń i insynuacji w czasie trwania 
kadencji. Dość powszechna jest skłon-
ność do podejrzliwości o  interesow-
ność działania wielu ludzi aktywnych 
w życiu publicznym. Są też znane gor-
szące przypadki takich złych zachowań. 
Nie można jednak wszystkich podej-
rzewać o złe intencje. Lepiej zawczasu 
pytać o intencje, a potem móc ufać, że 
dobro wspólne jest naczelnym celem 
działania. Pytajmy więc i uważnie słu-
chajmy odpowiedzi!

Gorszy, ale nasz!
W wyborach samorządowych, zwłasz-
cza na poziomie niewielkich gmin, 
mniejszą rolę niż w powiatach, woje-
wództwach i dużych miastach odgry-
wają sympatie polityczne. Ale i  tu 
wkrada się „wielka” polityka. Cóż, nie 
zawsze podzielamy przekonanie, że 
„rura kanalizacyjna nie ma poglądów 
politycznych”. Dziś emocje polityczne 
bywają nawet silniejsze, niż w  prze-
szłości. Na szczęście w takim mieście 
jak Luboń mają mniejsze znaczenie. 

W wyborach startują komitety, które 
są bardziej „obywatelskie”, niż partyjne, 
bardziej nastawione na zaspokojenie 
codziennych potrzeb, niż na przeko-
nywanie do politycznych i  światopo-
glądowych przekonań. To lepiej i roz-
sądniej! Bo zasada, że wprawdzie kan-
dydat nie wykazuje wielkich cnót sa-
morządowych, ale „jest nasz”, prowadzi 
na manowce i  odbija  się na jakości 
życia całej gminy. Zatem niech decy-
dują rzetelność, wiedza, doświadczenie, 
społeczna pasja, a  nie przynależność 
partyjna, światopogląd, uprzedzenia 
i sympatie!

My decydujemy
Jakże często słyszę pogląd, że i  tak 
o niczym nie decydujemy. Nic bardziej 
mylnego. Raz na kadencję decydujemy 
w  sposób bezpośredni i  bardzo sku-
teczny. To ci, którzy nie biorą udziału 
w wyborach nie decydują. Oddają swój 
głos komu innemu, być może komuś, 
kto myśli inaczej, widzi inne potrzeby, 
ma przeciwne preferencje. Dlatego 
należy skorzystać z tego niezwykłego 
przywileju, jakim jest wolny wybór. 
Daje on nie tylko prawo do współde-
cydowania, kto będzie burmistrzem, 
kto radnym, ale także satysfakcję, że 
współtworzymy naszą codzienność 
poprzez wybranych przez nas przed-
stawicieli. Uczestnictwem w wyborach 
dajemy sobie prawo rozliczania z obiet-
nic, kontrolowania pracy samorządu, 
nie tylko tych, na których oddaliśmy 
głos. Tak funkcjonuje dojrzała demo-
kracja. Skorzystajmy z niej. Wybierzmy 
mądrze!

Jerzy Nowacki
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sięcy. Z czasem korki będą się 
tworzyć pomimo większej 
liczby pasów ruchu, a  czas 
przejazdu zwiększy się. Co 
więcej, nawet jeśli sytuacja na 
danym odcinku drogi trwa-

le się poprawi, to istnieje wysokie praw-
dopodobieństwo, że w  innym miejscu 
pojawią się utrudnienia.
Warto mieć zatem cierpliwość dla prze-
ciągających  się prac projektowych 
i wpaść czasem na konsultacje społeczne, 
żeby wiedzieć, dlaczego nie zawsze da się 
lepiej, szybciej i więcej.
Dyskutowałam ostatnio z sąsiadem, dro-
gowcem (znał paradoks Braessa!) o ron-
dzie na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada, 
Rejtana, Traugutta. On był za, ja nieko-
niecznie. Moja obawa brała się stąd, że 
„wirowska” Żabikowska kończy się obec-
nie rondem na skrzyżowaniu z Komor-
nicką. Fajne, miłe, nowe rondo. Intencją 
jego budowy było jednak „rozłożenie 
ruchu w  kierunku Poznania ul. Żabi-
kowską w kierunku Lubonia” (za www.
komorniki.pl). Osobiście nic do miesz-
kańców Wir nie mam, ale czy od razu 
musimy sprezentować im rondo na wjeź-
dzie do Lubonia? Sądzę, że to pomysł co 
najmniej do dyskusji. Usprawnimy wte-
dy wjazd z Komornik do Lubonia, jednak 
korek przeniesie się na skrzyżowanie ul. 
Poniatowskiego i  Unijnej czy też ul. 
11 Listopada i Żabikowskiej. Czy korki, 
które już teraz tworzą się w tym miejscu 
po wymianie sterowników sygnalizacji, 
nie są, aby związane z powstaniem nowej 
drogi kierującej ruch z  Komornik do 
Lubonia? Oddano ją przecież do użytku 
w drugiej połowie sierpnia.

Wymagajmy od powiatu i sąsiadów
Dobra rada zatem dla nas… – wymagajmy. 
Bo, czy to właśnie z pieniędzy lubońskiego 
podatnika powinniśmy usprawniać komu-
nikację drogową na trasie Komorniki-
-Poznań? Może warto spytać, po co nam 
powiat poznański, skoro nie mamy żadnej 
drogi powiatowej, podczas gdy aż trzy 

spełniają takie kryteria? Czy to nie drogi 
wojewódzkie i powiatowe powinny zbierać 
ruch międzygminny? Czy zgodnie z żąda-
niem mieszkańców Wir i Komornik po-
winniśmy w pierwszej kolejności budować 
drogi, które łączą nasze gminy, Czy sku-
pić  się na drogach lokalnych, z  których 
przecież wiele czeka na utwardzenie? Czy 
powiat i  sąsiedzi powinni partycypować 
w usprawnianiu ruchu drogowego? (Moim 
zdaniem tak.) Czy mamy poszerzać ulice, 
aby tranzyt mógł przejechać przez Luboń? 
Może odwrotnie, skupmy się na budowie 
dróg lokalnych i poprawie bezpieczeństwa 
na takich ulicach, jak Kościuszki czy 11 Li-
stopada. Szczególnie na tej ostatniej za-
dbajmy o  wyniesione przejścia dla pie-
szych, spowalniacze ruchu. Pomyślmy 
w przyszłości o przebudowie tej zbyt sze-
rokiej, jak na potrzeby mieszkańców, ar-
terii, wydzielając dodatkowe miejsca par-
kingowe i ścieżkę pieszo-rowerową. A mię-
dzygminny ruch tranzytowy niech wróci 
na ul. Głogowską, która już niedługo po-
winna zostać odciążona brakującym dotąd 
fragmentem drogi ekspresowej S5.
W kampanii wyborczej, jak to w poli-
tyce bywa, pojawiają się bezrefleksyjne 
obietnice budowy „nowych wiaduktów, 
objazdów i  rond”. Nie traćmy głowy! 
Rację wprawdzie każdy ma swoją i jego 
jest „najmojsza”, ale bądźmy otwarci 
na dyskusję i bitwę na rzeczowe argu-
menty. Zarówno teraz, tuż przed wy-
borami, jak i  wtedy, kiedy przyjdzie 
nam wydawać prawdziwe pieniądze, 
z  prawdziwego budżetu, decydując 
o bezpieczeństwie oraz jakości i kom-
forcie życia prawdziwych ludzi, 
w prawdziwym mieście.

Zainteresowanych odsyłam do publika-
cji źródłowych Braessa, Lewisa i  Mo-
dridge’a i innych lub np. do portalu urb-
news.pl, gdzie cała „drogowa” teoria 
została podana w lekkostrawnej i przy-
stępnej formie.

Anna Bernaciak
startuje w wyborach do Rady Miasta Luboń

Gdyby lubonianie rządzili światem... 
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O pieniądzach nie tylko  
dla Lubonia
Zewsząd słychać informacje, że dotacje 
unijne kończą się, że w nowej perspek-
tywie finansowej na lata 2021-2027 do-
staniemy dużo mniej pieniędzy na dro-
gi i  rozwój infrastruktury. Faktycznie, 
tuż przed wakacjami, wiceszef Komisji 
Europejskiej zapowiadał cięcia budżetu 
na tzw. politykę spójności, Polska mia-
łaby dostać o 23% mniej pieniędzy niż 
w latach 2014-2020. Pod względem kwot, 
nasz kraj jednak nadal pozostałby naj-
większym beneficjentem Funduszu Spój-
ności. Komisja Europejska planuje co 
prawda zmiany w priorytetach wydat-
kowania środków i ma przez następną 
dekadę wspomagać regiony głównie 
w modernizacji przemysłu, innowacjach 
i gospodarce niskoemisyjnej. Ważne jest 
jednak to, że ostateczne decyzje nie 
zostały jeszcze podjęte, więc twierdzenia, 
że dotacje kończą się, są na razie mocno 
na wyrost.
Jak wyglądało to do tej pory? Na lata 
2014-2020 Polska dostała 82,50 mld euro 

w ramach tzw. Funduszu Spójności. To 
dotacje, które są rozdzielane na szczeblu 
krajowym i wojewódzkim. Oprócz do-
tacji ze środków UE, mieliśmy i mamy 
do dyspozycji dotacje krajowe, rozdzie-
lane przez poszczególne ministerstwa 
i  fundusze, np. ochrony środowiska, 
sportu czy pomoc finansową dla jedno-
stek samorządu terytorialnego, przydzie-
laną przez poszczególne departamenty 
urzędów marszałkowskich.

Co jest możliwe, a co nie w Luboniu
Ja zwykle przed wyborami, dowiedzą się 
Państwo z materiałów niektórych kan-
dydatów, że Unia da na wszystko 
i wszystko za te pieniądze można wybu-
dować, szczególnie drogi lokalne. Jest to 
nieprawda, pieniądze zewnętrzne mogą 
być wydatkowane tylko na określone 
inwestycje, wg jasno określonych w kon-
kursach reguł. I  tak, fundusze unijne 
skierowane są głównie na budowę dróg 
o znaczeniu ponadlokalnym lub skiero-
wane do wschodnich regionów Polski 

oraz obszarów wiejskich. Programy rzą-
dowe zaś, tzw. schetynówka, czy nowy 
program na budowę dróg lokalnych, 
również preferują określone projekty. 
Istnieje szereg kryteriów, które trzeba 
spełnić, aby mieć szansę na dotację. 
Kryteria te corocznie się zmieniają, jed-
nak niezmiennie, największą szansę na 
dotację mają gminy, które chcą zbudo-
wać lub wyremontować drogę wycho-
dzącą poza granice gminy lub drogę 
łączącą się z drogą wyższego rzędu, np. 
powiatową. Tego kryterium nie spełnia 
niestety żadna z nieutwardzonych ulic 
w Luboniu, gdyż nie mamy dróg powia-
towych w  mieście, z  którymi łączyły-
by się np. ulice w Lasku. To, dlatego tak 
ważne jest ciągłe zabieganie o status dróg 
powiatowych dla lubońskich ulic, które 
spełniają kryteria takiej drogi. Miejmy 
nadzieję, że w  nowej kadencji władz 
powiatu uda  się ten problem wreszcie 
rozwiązać.
Przy dotacjach krajowych na drogi lo-
kalne premiowane są również gminy 
znajdujące się z dala od dużych miast, 

gminy posiadające tereny wiejskie oraz 
drogi znajdujące się przy szpitalach czy 
ośrodkach zdrowia lub innych instytu-
cjach publicznych. Z tego właśnie kry-
terium korzystamy wnioskując o pienią-
dze na budowę ul. Dojazdowej w Lasku. 
Inwestycja, która jest realizowana nie-
opodal (budowa ul. Kurowskiego) nie 
może już liczyć na dotację, gdyż nie 
spełnia tego kryterium.
Co roku analizujemy możliwości i skła-
damy wnioski na budowę tych ulic, 
które mają szansę na dofinansowanie. 
Jeśli je dostaniemy, tak jak było w przy-
padku np. ul. Wschodniej, zaoszczędzo-
ne pieniądze możemy przesunąć na 
budowę innych ulic w mieście.

Na co pozyskaliśmy dotacje w ostat-
nich czterech latach?
Jedną z  pierwszych rzeczy, jaką zaję-
łam  się po objęciu funkcji Burmistrza 
cztery lata temu, był przegląd możliwo-
ści pozyskania dotacji na inwestycje 
zapisane w budżecie Miasta. Intensywna 

Dotacje z Unii Europejskiej 
– fakty i mity

Q
Dworzec PKP Luboń
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W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (WBC) można już przeglądać i czytać ar-
chiwalne numery Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców „Wieści Lubońskie”. 
Do tej pory ukazało się 5 pierwszych roczników „WL” (1990-1995) i, jak zapo-
wiadają Wielkopolska Biblioteka Publiczna oraz Centrum Animacji i Kultury, co 
miesiąc będą udostępniane kolejne. Materiały, umieszczone jako pliki PDF zo-
stały przekonwertowane do formatu umożliwiającego przeszukiwanie tekstów po 
słowie. To bardzo wygodne narzędzie, które przyda się wielu. Znaleźć nas można 
pod adresem: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=496612&tab=3)
Zapraszamy!

(I)

Uwaga. Jeśli nie macie Państwo archiwalnych numerów „Wieści Lubońskich”, 
a chcielibyście zajrzeć do wskazywanych źródeł, wersje elektroniczne miesięcznika 
(pdf) od 2014 r. można ściągnąć bezpośrednio ze strony www.wiescilubonskie.
pl. Oprawione w roczniki „Wieści Lubońskich” są również dostępne w Bibliotece 
Miejskiej przy ul. Żabikowskiej 42 lub w redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62 
(wejście od ul. Mizerki).

„Wieści” w WBC
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=496612&tab=3)
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praca wielu osób w ciągu tych czterech 
lat, dała efekt w postaci ponad 20 mln zł 
dotacji, które pozyskaliśmy dla Miasta 
zarówno ze środków unijnych, jak i kra-
jowych. W 2015 roku dzięki dotacji mi-
nisterialnej otworzyliśmy w  Luboniu 
Dzienny Dom Senior-Wigor, na który 
seniorzy lubońscy czekali od lat. Przez 
kolejne trzy lata pozyskaliśmy dotacje, 
które częściowo finansowały funkcjono-
wanie domu, łącznie na ten cel zdobyli-
śmy prawie pół miliona złotych. W 2016 
i 2017 roku za łączną kwotę 2,8 mln zł 
środków krajowych wybudowaliśmy 
dwie drogi wraz z rondami, chodnikami, 
drogami rowerowymi, miejscami posto-
jowymi, oświetleniem i kanalizacją desz-
czową. Dzięki pieniądzom unijnym 
stworzyliśmy w  Luboniu gminny pro-
gram rewitalizacji, który stał się podsta-
wą do aplikowania o  środki na Dom 
Włodarza (projekt w  trakcie oceny), 
zorganizowaliśmy Piknik Ekologiczny 
oraz uporządkowaliśmy park Siewcy 
z krajowych środków na ochronę środo-
wiska. Nasza jednostka, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, otrzymała dwie 
dotacje o wartości 0,8 mln zł na uspraw-
nienie swojej działalności i działalność 
statutową.

Projekty w trakcie realizacji
W 2018 roku rozpoczęliśmy budowę 
stadionu lekkoatletycznego na ul. Rzecz-
nej, który sfinansujemy z dwóch dotacji 
pozyskanych w  Ministerstwie Sportu 
i Turystyki oraz w Urzędzie Marszałkow-
skim na łączną kwotę 1,2 mln zł. W 2018 
roku zdobyliśmy z  funduszy unijnych 
prawie 2 mln dotacji na prace związane 
z termomodernizacją Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Za tą kwotę ocieplimy ściany 
budynku, wymienimy okna i  drzwi, 
przebudujemy system grzewczy i insta-
lację wentylacyjną w sali gimnastycznej. 
2017 to rok pozyskania największej do-
tacji w historii Miasta. Wielomiesięczna 
praca zespołu ludzi poskutkowała otrzy-
maniem 13 mln zł na budowę zintegro-
wanego węzła przesiadkowego w Lubo-
niu. Ta transportowa inwestycja, która 
właśnie się rozpoczyna, odmieni okolice 
dworca PKP i pobliskich ulic oraz po-
prawi komfort pasażerów komunikacji 
kolejowej i autobusowej. Zintegrowany 

Węzeł Przesiadkowy ma służyć integra-
cji różnych form transportu indywidu-
alnego z komunikacją publiczną i skró-
cić czas dojazdu lubonian do centrum 
Poznania. W  ramach budowy Węzła 
Przesiadkowego powstanie m.in. długo 
wyczekiwany parking przy ul. Dworco-
wej, zostanie zbudowana kanalizacja 
deszczowa w ul. Dworcowej, powstanie 
droga rowerowa i infrastruktura towa-
rzysząca. Parking będzie posiadał 82 
miejsca parkingowe oraz 24 miejsca 
postojowe dla rowerów w obiekcie „Par-
k&Ride”. Wybudowany zostanie również 
fragment zupełnie nowej drogi, który 
połączy ul. Wschodnią z  ul. Okrzei, 
a  tym samym umożliwi mieszkańcom 
wielu ulic szybszy dojazd do stacji PKP. 
Uruchomiony będzie także system ro-
weru miejskiego zintegrowany z syste-
mem funkcjonującym w Poznaniu (po-
czątkowo 3 stacje). Elementem uzupeł-
niającym projektu jest zakup 5 nowych 
autobusów, które będą obsługiwać pasa-
żerów, chcących dojechać komunikacją 
miejską do dworca PKP i przesiąść się 
na pociąg.

Minione cztery lata pokazały, że konse-
kwentne działanie, zmierzające do wy-
korzystania funduszy zewnętrznych daje 
efekty. Nigdy wcześniej nie udało  się 
zdobyć dla Lubonia tak dużych środków 
w tak krótkim czasie. Łącznie w ciągu 
czterech lat zdobyliśmy 16 różnych do-
tacji na kwotę ponad 20 mln złotych. 4 
kolejne wnioski na łączną kwotę 5 mln zł 
zostały złożone i czekamy na ich ocenę. 
Przygotowujemy  się już do złożenia 
wniosku o dofinansowanie zakupu au-
tobusów elektrycznych, który zostanie 
ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju na końcu roku 2018.
Przez ostatnie cztery lata pokazałam, że 
możliwe jest maksymalne wykorzysty-
wanie szans, które stoją przed Miastem 
w  zakresie pozyskiwania środków ze-
wnętrznych. Mogę Państwu obiecać, że 
dalej będę tak robić. Nie będę jednak 
mówić (jak co poniektórzy), że wszystko 
wybuduję za pieniądze z Unii Europej-
skiej. Musiałbym bowiem Państwa okła-
mać, a to nie jest w moim stylu.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Q
Budowa stadionu przy ul. Rzecznej z lotu ptaka

Nowoczesna i sprawna komunikacja to 
warunek zrównoważonego rozwoju Lu-
bonia. To także jeden z moich prioryte-
tów na najbliższe lata.
Wielu z  mieszkańców naszego Miasta 
pracuje lub uczy się w pobliskim Pozna-
niu. W  ostatnich latach zmienia  się 
punkt widzenia włodarzy 
i mieszkańców poszczególnych 
miast i gmin powiatu poznań-
skiego. Na problemy rozwoju 
nie patrzymy już wyłącznie 
z  perspektywy swojej gminy, 
widzimy ją jako jeden z  ele-
mentów całej Metropolii Po-
znańskiej. Jestem ogromnym 
zwolennikiem współpracy aglo-
meracyjnej, bo wiem, że pew-
nych problemów nie da  się 
rozwiązać samodzielnie. Mo-
żemy to zrobić podejmując 
współpracę z  sąsiadami. Stąd 
moje duże zaangażowanie 
w  prace Rady Metropolii. 
Obecnie korzystamy już z nie-

których dobrodziejstw współpracy w ra-
mach Metropolii Poznań. Takim plusem 
jest integracja linii autobusowych po-
szczególnych gminnych przewoźników. 
Kto dziś pamięta czasy, gdy z biletu za-
kupionego na linie lubońskie nie można 
było korzystać w Poznaniu?

Autobusy
Komunikacja miejska powinna być 
sprawna, szybka i wygodna. To, dlatego 
inwestujemy w miejską spółkę „Translub”, 
aby polepszyć standard świadczonych 
usług. Dzięki finansowemu zaangażo-
waniu Miasta, w tym roku spółce uda-
ło się zakupić kolejne cztery autobusy. 
Na początku przyszłego roku tabor 
Translubu wzbogaci się o pięć nowych 
niskoemisyjnych autobusów marki „So-
laris”. Te pojazdy zostały zakupione dzię-
ki uzyskanemu przez Urząd Miasta Lu-
boń, największemu w historii, dofinan-
sowaniu ze środków Unii Europejskiej. 
Dzięki temu będzie możliwa modyfika-
cja i utworzenie nowych linii autobuso-
wych.

Zintegrowany węzeł komunika-
cyjny i kolej metropolitalna
Zakupione nowe autobusy to efekt reali-
zacji projektu unijnego „Koncentracja 
transportu publicznego Miasta Luboń 
wokół transportu szynowego w drodze 
budowy Zintegrowanego Węzła Prze-

siadkowego w Luboniu wraz z działania-
mi uzupełniającymi”, który uzyskał 19,5 
na 20 możliwych punktów i został przez 
Zarząd Województwa wybrany do dofi-
nansowania. Nasz wniosek zajął pierw-
sze miejsce przed wnioskami Obornik, 
Poznania i Tarnowa Podgórnego. Klu-
czowe zadanie w ramach projektu doty-
czące budowy Zintegrowanego Węzła 
Przesiadkowego w  Luboniu obejmuje 
m.in.: budowę ponad 80. miejsc parkin-
gowych przy Dworcu PKP, budowę dro-
gi rowerowej i budowę wiaty rowerowej 
wraz ze stojakami oraz nowej drogi, 
która skróci dojazd na dworzec i umoż-
liwi jego lepsze skomunikowanie z resz-
tą Lubonia.
Kolejnym etapem jest zwiększenie czę-
stotliwości kursów pociągów na trasach 
aglomeracyjnych. To, dlatego podpisałam 
porozumienie dotyczące powstania Po-
znańskiej Kolei Metropolital-
nej. PKM to jedno z najwięk-
szych tego typu przedsięwzięć 
w Polsce. Co ważne, Luboń 
stał  się częścią Poznańskiej 

Miasto idealne  
to miasto zrównoważone

Q
Autobus Solarisa

Q
Podpisanie umowy w sprawie Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej
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stały kontakt z przedstawicielami tej tak 
licznej grupy, powołałam na początku 
mojej kadencji Lubońską Radę Seniorów. 
W jej skład weszli przedstawiciele róż-
nych organizacji, skupiających osoby 
aktywne w  starszym wieku. Miasto 
wspiera działający już siódmy rok Uni-
wersytet Luboński Trzeciego Wieku, 
który daje możliwość wspólnego spędza-
nia czasu w formie dokształcania się, jak 
również rekreacji w  postaci wyjazdów 
i wycieczek krajoznawczych. Lubońscy 

seniorzy mogą korzystać z organizowa-
nych dla nich zajęć rehabilitacyjnych, 
warsztatów tematycznych, czy spotkań 
towarzyskich w Domu Senior+ (dawny 
Senior Wigor). Warsztaty (jak choćby 
ostatnio organizowane przez Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań) pozwoliły na 
wspólne diagnozowanie potrzeb senio-
rów i  możliwości ich zaspokojenia 
w  mieście. Równoległe prace w  tym 
zakresie trwają z udziałem Lubońskiej 
Rady Seniorów i Komisji Sfery Społecz-
nej Rady Miasta Luboń. Przygotowana 
wspólnie ankieta to podstawa stworzenia 
polityki senioralnej będącej odpowiedzią 
na potrzeby środowiska osób starszych.
Lubońskie Rady nie tylko zgłaszają po-
trzeby reprezentowanej przez nich gru-
py. Wielokrotnie służą burmistrzowi 
radą, jak te potrzeby zaspokoić.

Świetnym tego przykładem jest pomysł 
reprezentantów Lubońskiej Rady Senio-
rów zakupu likwidowanej placówki ban-
ku przy ul. Sikorskiego dla potrzeb stwo-
rzenia miejsca integracji społecznej, np. 
seniorów. Lokalizacja w centrum Osiedla 
Lubonianka (w porównaniu do Senior+ 
usytuowanego na obrzeżu miasta) z pew-
nością ułatwiłaby seniorom korzystanie 
z oferty i aktywny udział w zajęciach. Za 
radą seniorów, Miasto zareagowało na-
tychmiast, rozpoczynając negocjacje, 
zakończone podpisaniem umowy przed-
wstępnej. W  październiku planuje  się 
ostateczny zakup i  przejęcie lokalu na 

przełomie roku. Znajdzie się w nim miej-
sce dla wszystkich grup i  organizacji 
społecznych. Mam nadzieję, że stworzy-
my tam Lubońskie Centrum Organiza-
cji Pozarządowych i Współpracy Mię-
dzypokoleniowej, dające możliwość 
działania osobom aktywnym z różnych 
środowisk.
Wspominając o współudziale mieszkań-
ców w  procesie kształtowania miasta, 
nie sposób pominąć przedsiębiorców. Są 
oni, jako organ doradczy, skupieni w Ra-
dzie Gospodarczej. Aktywnie koordy-
nując i wspomagając miasto przy opra-
cowaniu Strategii Rozwoju Miasta, 
współorganizowali konsultacje miejskie 
i spotkania mające na celu 
opracowanie wizji kierun-
ków rozwoju miasta. Pod jej 
kierownictwem wspólnie 
pracowały w  tym zakresie 
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Kolei Metropolitalnej. Ode-
tchną miejskie i gminne ulice. 
Kursy w  godzinach szczytu 
będą docelowo odbywać  się 
nawet co 30 minut, ułatwiając 

drogę do szkoły, pracy.

Drogi rowerowe i rower miejski
Ważnym uzupełnieniem innych środków 
transportu mogą być rowery. To dlatego 
budujemy wydzielone i bezpieczne ścież-

ki rowerowe, w ostatnich czterech latach 
powstało ich 1,5 km. W trakcie projek-
towania są już kolejne. Ważnym uzupeł-
nieniem będą trzy stacje roweru miej-
skiego, które powstaną już w przyszłym 
roku. Będą one w  pełni zintegrowane 
z Poznańskim Rowerem Miejskim.

Przyszłość to tramwaj
Uważam, że musimy w pełni wyko-
rzystywać szanse rozwoju, które po-

Miasto idealne to miasto zrównoważone
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jawiają  się przed naszym miastem. 
Miasto Poznań zamierza doprowadzić 
linię tramwajową do Klina Dębiec-
kiego. Już niedługo będzie opraco-
wywana koncepcja takiego rozwią-
zania. Dlatego spotkałam  się z  Za-
stępcą Prezydenta Miasta Poznania 
oraz przedstawicielami Zarządu 
Transportu Miejskiego i omawialiśmy 
wspólnie możliwość przedłużenia 
linii tramwajowej do Lubonia. Zdaję 
sobie sprawę, że to ogromne wyzwa-
nie, zarówno pod względem projek-

towym, jak również finansowym. 
Jednakże, dopóki mamy możliwość 
pozyskania na rozwój komunikacji 
środków europejskich (w tym przy-
padku wspólnie z  Miastem Pozna-
niem), nie możemy pozwolić na za-
przepaszczenie takiej szansy. Musimy 
działać i próbować.
Realizując powyższe działania możemy 
sprawić, że przemieszczanie się po Lu-
boniu będzie bardziej płynne, efektywne 
i ekologiczne.

Małgorzata Machalska

Niewiele jest słów tak „wytartych”, jak 
„demokracja”. Dzisiaj kojarzona jest 
głównie z polityką, z systemem wybor-
czym. Ale jej podłożem były cechy spo-
łeczności, w której powstała. To współ-
odpowiedzialność za swoje osiedle, 
miasto, region. To poczucie wspólnoty, 
w której dla każdego jest miejsce i każdy 
ma prawo, a wręcz obowiązek, zabierać 
głos w sprawach ważnych dla wszystkich. 
Samo przekazanie władzy przedstawi-
cielom społeczności (np. radnym, bur-
mistrzowi), to już czysty pragmatyzm 
– kwestia organizacji życia społecznego. 
Tak też pojmuję rolę Burmistrza obecnie. 
To możliwie jak najlepsze spełnianie 
Państwa potrzeb, z Państwa upoważnie-
nia, i  w  Państwa imieniu. Dlatego tak 
dużą wagę przykładam do konsultacji 
społecznych, do współpracy z organiza-
cjami społecznymi. To dzięki temu wiem, 
czego Państwo oczekujecie. Mogę czer-
pać z  pomysłów mieszkańców, które 
wspólnie dyskutujemy, i które ostatecz-
nie znajdują swój finał w realizacji.

Konsultacje społeczne
Przykładem tego mogą być konsultacje 
z mieszkańcami nt. projektów budowy 
dróg. Tam proces taki przebiega trzyeta-
powo. Najpierw rozpoznanie potrzeb 
i  oczekiwań, i  skonfrontowanie ich 
z  możliwościami technicznymi oraz 
przepisami prawa i zasadami bezpieczeń-
stwa. W tym celu, zazwyczaj na spotka-
niu z mieszkańcom danej ulicy, prezen-
towane są dwie koncepcje budowy dro-

gi. Później, projekt uwzględniający 
możliwe na tym etapie korekty. Na koń-
cu możliwość poznania przez mieszkań-
ców terminów planowanych prac, zapo-
znania i kontakt z kierownikiem robót, 
aby w razie trudności czy wątpliwości, 
każdy mógł się zwrócić do wykonawcy 
o wyjaśnienia czy pomoc w uciążliwo-
ściach, jakie stwarza budowa.

Współpraca z działającymi  
w Luboniu Radami
Nie ma lepszego sposobu na poznanie 
potrzeb różnych grup społecznych, jak 
tylko słuchanie ich głosu. W  Luboniu 
jest to ułatwione, za pośrednictwem 
działających w  mieście: Młodzieżowej 
Rady Miasta, Rady Seniorów, Rady Go-
spodarczej, Rady ds. Zabytków, skupia-
jących reprezentantów różnych grup 
społecznych i zawodowych.
Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta 
daje możliwość poznania potrzeb ludzi 
młodych. To głównie dla nich podjęliśmy 
budowę licznych obiektów sportowych 
na wysokim poziomie. Dziś, zakończone 
boiska cieszą się ogromną popularnością. 
Wiem, że i  te realizowane, wkrótce się 
zapełnią. Członkowie Młodzieżowej 
Rady Miasta czynnie wspierają działania 
miejskie, w tym w szczególności impre-
zy kulturalne. Wsłuchujemy  się w  ich 
głos, choćby przy wyborze wykonawców, 
których zapraszamy do występu na 
Dniach Lubonia.
Zapewne jedną z najbardziej aktywnych 
grup w mieście są seniorzy. Chcąc mieć 

Luboń to przede wszystkim ludzie

Q
Konsultacje z mieszkańcami

Q
Spotkanie warsztatowe Rady Gospodarczej, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady 
Miasta i Rady Miasta Luboń
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Lubońska Rada Seniorów 
i Młodzieżowa Rada Miasta.

Budżet Obywatelski
Sukcesem społecznym oka-

zał się w Luboniu Budżet Obywatelski. 
Dzięki niemu znamy poszczególne 
potrzeby mniejszych, lokalnych śro-
dowisk, tworzących  się na poziomie 
osiedli, czy wręcz ulic. To dzięki nim 
wzrasta liczba placów zabaw, gier, bo-
isk sportowych. Stają się one popular-
nym miejscem rekreacji dla rodzin 
z dziećmi. Projekty realizowane w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego to 

wspólne spędzanie czasu dla wielu 
mieszkańców, m.in. na zajęciach fitness 
czy spływach kajakowych.
Za każdym pomysłem stoi konkretna 
osoba czy grupa osób, które ją wspie-
rają. Każda z nich, swoim działaniem 
pozostawia pozytywny ślad we wspól-
nej przestrzeni. Marzę o tym, aby Lu-
boń był zapełniony takimi śladami. 
Coś, co się samemu stworzyło, co się 
wywalczyło, nie tylko cieszy. O to się 
dba. To stwarza poczucie związania 
z  miejscem. Mamy szansę tworzenia 
czegoś, co jest trudne do osiągnięcia 
w dużych miejskich aglomeracjach – 
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Cechą dojrzałych społeczeństw jest duża 
aktywność zarówno w formalnych stowa-
rzyszeniach, związkach czy klubach, jak 
i w niesformalizowanych grupach wspar-
cia, grupach sąsiedzkich, osiedlowych czy 
zespołach charytatywnych. Organizacje 
pełnią niezwykle ważne role nie tylko dla 
samych członków, ale także dla społecz-
ności, w których są zakorzenione. Wśród 
wielu celów, jakie pełnią, należy podkreślić 
ich wspólnototwórczy charakter, utrwala-
nie tożsamości lokalnej, identyfikację 
z ludźmi i miejscem, w którym działają. 
Pozwalają swoim członkom na wyrażanie 
i rozwijanie zainteresowań, umiejętności, 
zdolności i pasji. Ich rola i znaczenie w lo-
kalnej społeczności są nie do przecenienia.
Gdy niespełna 4 lata temu, wspólnie 
z Burmistrz Małgorzatą Machalską, roz-
poczynaliśmy pracę, postanowiliśmy, że 
musi być ona ukierunkowana na potrze-
by ludzi i  współdecydowanie. Z  tego 
powodu współpraca z  organizacjami 
i  grupami nieformalnymi była dla nas 
od samego początku niezmiernie ważna. 
Poznając ich potrzeby mogliśmy poznać 
potrzeby całej społeczności Lubonia. 
Wiele decyzji, które podjęliśmy w tym 
czasie, było zainspirowanych rozmowa-
mi z mieszkańcami i ich przedstawicie-
lami.

Pomoc społeczna
W Luboniu działa kilka organizacji, 
które mają na uwadze szeroko pojęte 
dobro drugiego człowieka, troskę o naj-
bardziej potrzebujących – rodziny, sa-
motnych, niepełnosprawnych. Różne 
działania pomocowe i  charytatywne 
podejmują przyparafialne zespoły Cari-
tas, Stowarzyszenie Społeczny Fundusz 
Ludzi Dobrej Woli czy Stowarzyszenie 
Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu. Na 
uwagę zasługuje ofiarna działalność lu-
bońskich krwiodawców zrzeszonych 
w  klubie Honorowych Dawców Krwi 
„Lubonianka”. Osoby niewidome i nie-
dowidzące znajdują wsparcie w działa-
jącym przy Bibliotece publicznej Klubie 
„Promyk”. Od lat integracją i problema-
mi osób niepełnosprawnych zajmuje się 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Wspólna Droga”, które 
aktywnie prowadzi Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Luboniu. Miasto wspiera 
finansowo szereg ciekawych inicjatyw 
tych organizacji. To m.in. z  inspiracji 
i  rozmów z  ich przedstawicielami zor-
ganizowaliśmy przed trzema laty po raz 
pierwszy Wigilię Miejską, która nieusta-
jąco cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem. Doświadczenia organizacji zajmu-
jących  się pomocą społeczną były też 
jednym z czynników realizowania przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
projektów dotyczących m.in. pomocy 
żywnościowej (cyklicznie korzysta z nich 
ponad 500 lubońskich rodzin), aktywi-
zacji zawodowej czy poradnictwa spe-
cjalistycznego dla rodzin.
To na podstawie głosów osób niepełno-

sprawnych i ich bliskich rozbudo-
waliśmy i  modernizujemy place 
zabaw i  rekreacji, na których zo-
stały wprowadzone rozwiązania 
oraz urządzenia z myślą o niepeł-
nosprawnych – karuzela i huśtaw-
ka w parku Papieskim czy trampo-
lina, piaskownica i ścieżka senso-
ryczna w budowanym kompleksie 
rekreacyjnym przy ul. Kołłątaja. To 
dlatego dalej dostosowujemy przej-
ścia dla pieszych czy przebudowu-
jemy wejścia do obiektów publicz-
nych (Biblioteka Miejska).

Place zabaw ważne dla dzie-
ci i rodziców
W ubiegłorocznym Lubońskim 
Budżecie Obywatelskim największą 
liczbę głosów zdobyły projekty bu-
dowy placu zabaw przy ul. Batore-
go oraz rozbudowy boiska (placu 
rekreacji przy ul. Jaśminowej. Po-
kazuje to, jak ważny jest dla na-
szych mieszkańców rozwój miejsc 
rekreacji i wypoczynku. Oba wy-
mienione projekty są aktualnie 
w fazie realizacji. Szeroki plan mo-

dernizacji kolejnych objął: nowe na-
wierzchnie boisk, ścieżki i  urządzenia 
przy ul. Poznańskiej, rozbudowę placu 
zabaw w parku Papieskim, nowe boisko 
i urządzenia przy ul. Dojazdowej, boisko 
wielofunkcyjne w parku Siewcy, rozbu-
dowę placu zabaw przy ul. Chabrowej, 
kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej 
w Kocich Dołach. Plany na przyszłość, 
oprócz dokończenia wymienionych in-
westycji, obejmują m.in. rozbudowę 

placu zabaw przy ul. 3 Maja czy kolejne 
miejsca rekreacji w  parku Papieskim 
(skatepark). Potrzeby osób skupionych 
wokół Lubońskiej Petanki skłoniły nas 
do wybudowania bulodromu na terenie 
Orlika przy ul. Dojazdowej.

Kultura, historia i kultywowanie 
tradycji oraz sport
Dużą część działalności lubońskich or-
ganizacji zajmują sport i rekreacja. Bar-
dzo dynamicznie działają stowarzyszenia 
szkolące dzieci i młodzież w piłce nożnej 
(KS Luboński 1943, TMS Stella Luboń, 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, 
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka 
Luboń”, Szkoła Futbolu). Trenuje łącznie 
ponad pół tysiąca młodych wychowan-
ków. Po wielu rozmowach oraz oficjal-
nych konsultacjach ze środowiskiem 
piłkarskim i  przedstawicielami szkół 
lubońskich, podczas których pierwszo-
planowym problemem był brak wystar-
czającej ilości boisk, Miasto 
przystąpiło do realizacji pla-
nu powiększenia infrastruk-
tury sportowej w  Luboniu. 
Powstał kompleks boisk 
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Q
Boiska SP 5 z lotu ptaka

Q
Gala Siewcy

poczucia współodpowiedzialności 
i  aktywnego współdziałania na rzecz 
lokalnej społeczności – demokracji 
w jej dobrym i apolitycznym rozumie-
niu.

Współrządzenie = współodpowie-
dzialność
Współpracując przy podejmowaniu 
decyzji, dzielimy  się władzą, z  którą 
nieodłącznie wiąże się odpowiedzial-
ność. Dzielimy  się zatem i  odpowie-
dzialnością. Gdy za coś odpowiadamy, 
zależy nam, aby ta rzecz, to przedsię-
wzięcie, było dobre, odniosło sukces.

I taki jest sens współdziałania na rzecz 
miasta – osiągnięcie poczucia współ-
odpowiedzialności za nie u  jak naj-
większej liczby jego mieszkańców. Taki 
jest mój cel wszelkich inicjatyw pole-
gających na dzieleniu  się rządami 
w mieście.
Tylko wtedy, gdy dla wielu z nas spra-
wy Lubonia nie będą obojętne, mamy 
szanse na rozwój. Kto będzie wiedział 
najlepiej, co jest ważne i  potrzebne 
dla naszego miasta, jeśli nie Lubo-
nianie?

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
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POLITYKA LOKALNA 

sportowych zlokalizowany 
przy SP 5 oraz hali LOSiR (bo-
isko piłkarskie z  bieżnią do-
okólną, boisko wielofunkcyjne 
oraz do piłki plażowej – to 

ostatnie w ramach Budżetu Obywatel-
skiego; całość uzupełniona placem za-
baw). W trakcie realizacji jest budowa 
stadionu lekkoatletycznego przy ul. 
Rzecznej (nowa nawierzchnia trawiasta 
boiska piłkarskiego, 4-torowa bieżnia 
dookólna). W późniejszych planach jest 
budowa na tym terenie pełnowymiaro-
wego boiska piłkarskiego ze sztuczną 
nawierzchnią. W  trakcie budowy jest 
również boisko piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią przy boisku TMS Stella, 
w  pobliżu Szkoły Podstawowej nr  1. 
Powstający tam kompleks obejmuje rów-
nież zmodernizowany plac zabaw, boisko 
do streetballa, streetworkout oraz urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej.
Wizytówką Lubonia na arenie ogólno-
polskiego sportu kwalifikowanego jest 
Luboński Klub Tenisa Stołowego, który 
ma w swoich szeregach medalistów Mi-
strzostw Polski, a aktualnie rozpoczyna 
rozgrywki w I lidze. Dzięki ich wielolet-
niej pracy i osiąganym wynikom, Miasto 
Luboń gościło w  maju br. najlepszych 

młodych tenisistów z całej Polski, w ra-
mach Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży.
Wychowawczy charakter organizacji 
skupiających wokół siebie dzieci i mło-
dzież jest trudny do przecenienia. 
Oprócz wymienionych wcześniej orga-
nizacji sportowych nie można nie wspo-
mnieć o Związku Harcerstwa Polskiego 
aktywnie działającym dla naszej społecz-
ności i skupiającym ponad setkę wycho-
wanków, jak i o pełnej zaangażowania 
pracy lubońskiej jednostki Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” oraz Lubońskie-
go Bractwa Kurkowego. Organizacje te, 
również często stanowią oprawę i zabez-
pieczenie wielu wydarzeń miejskich.
Luboński Klub Biegacza, który kilka lat 
temu zapoczątkował bardzo popularny 

Bieg Niepodległości, Zgrupka Luboń 
z  pasją rowerową, Związek Wędkarski 
czy luboński oddział PTTK, to kolejne 
bardzo ważne na miejskiej mapie orga-
nizacje. W Luboniu działają także zasłu-
żony chór „Bard” oraz zespoły „Szarot-
ki” czy „Lubonianie”. Stowarzyszenie 
Luboń Bez Granic od lat kultywuje i or-
ganizuje współpracę międzynarodową.
Pozytywny Luboń zrzesza osoby odpowie-
dzialne za wiele ciekawych inicjatyw (np. 
cykl zajęć i warsztatów pod hasłem „Wspo-
magamy mamy”) i wydarzeń kulturalnych. 
Jest współorganizatorem największego 
miejskiego cyklicznego wydarzenia kultu-
ralnego – Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki. Ewoluująca przez kolejne lata (od 
2011) impreza, przyciąga wielu uzdolnio-
nych młodych piosenkarzy i  aktualnie 
ponad 2-tysięczną publiczność. Już teraz 
zapraszam Państwa na najbliższy Festiwal 
5 i  6 października, który upłynie pod 
znakiem piosenek Jacka Cygana (oprócz 
niego wśród gości zobaczymy m.in. An-
drzeja Seweryna i Joannę Trzepiecińską).
Nieocenioną rolę dla zachowania 
i  utrwalania lokalnej historii pełnią 
członkowie Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego „Forum Lubońskie” im. 
Augusta hr. Cieszkowskiego. Wydane 
„Roczniki Historyczne Lubonia”, bardzo 
mozolna i  trudna praca nad uratowa-
niem dziedzictwa lubońskich powstań-
ców wielkopolskich, to tylko niektóre 
z działań tych pasjonatów historii. Nie 
można także pominąć zasłużonego dla 
popularyzowania historii Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia czy grupy 
rekonstrukcyjnej „Semper Fidelis”.
Od kilku lat, cieszą nas, pojawiające się 
w  różnych miejscach Lubonia, prace 
grupy „Fanaberie”.

Kolejny krok – miejsce spotkań 
organizacji, seniorów i integracji 
międzypokoleniowej
Bardzo dynamicznie rozkwita i integru-
je społeczność lubońskich seniorów 
Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku 
a także działające od lat Koło Emerytów 
i Rencistów. Lubońską ofertę dla senio-
rów uzupełnia prężnie działający od 
końca 2015 r. dzienny dom dla seniorów 
Senior+ (wcześniej Senior-Wigor).
Odpowiadając na potrzeby lubońskich 
organizacji, w  tym tych skupiających 
seniorów, Miasto rozważa powołanie 
Lubońskiego Centrum Organizacji Po-
zarządowych i Współpracy Międzypo-
koleniowej. Tym bardziej, że taką moż-
liwość dają pomieszczenia po siedzibie 
lubońskiego banku PKO przy ul. Sikor-
skiego (prawie 400 m2), na zakup których 
Miasto zawarło umowę przedwstępną.
Centrum takie, w  założeniu miałoby 
służyć wszystkim mieszkańcom Lubonia, 
tym skupionym w organizacjach poza-
rządowych, jak i  tym, którzy działają 
w  grupach nieformalnych. Oczywiście 
Centrum byłoby również otwarte dla 
i na ludzi z nową inicjatywą, wokół któ-
rej skupiałaby  się jakaś społeczność. 
Stanowiłoby bazę lokalową dla różno-
rodnych potrzeb grup i organizacji. Z po-
mieszczeń wyposażonych w stanowiska 
komputerowe, dostęp do Internetu, za-
plecze kuchenne itp. mogliby korzystać 
np. lubońscy seniorzy czy młodzież. To 
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tutaj moglibyśmy realizować projekty 
międzypokoleniowe. Miejsce to służy-
łoby również jako doskonała baza dla 
cyklicznych szkoleń (warsztatów) z za-
kresu działalności organizacji pozarzą-
dowych, pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, itp. Stwarzałoby dobrą 
okazję do spotkań członków różnych 
grup, wymiany pomysłów i informacji, 
tworzenia nowych inicjatyw. Niektóre 
pomieszczenia (np. piwniczne) mogłyby 
służyć jako przestrzeń magazynowa czy 
archiwum dla potrzeb organizacji (np. 
gromadzących zbiory materiałów doty-
czących historii Lubonia).
Obchodząca w tym roku swoje 90-lecie 
Ochotnicza Straż Pożarna, mimo że fi-
nansowana na innych zasadach (środki 
są przekazywane przez Miasto na pod-
stawie ustawy o OSP i ochronie przeciw-
pożarowej), również jest stowarzysze-
niem. Poprzez ofiarną, pełną poświęce-
nia służbę swoich członków, jest auten-
tycznym gwarantem bezpieczeństwa nie 
tylko dla naszej społeczności, ale także 
dla mieszkańców sąsiednich gmin.
W miarę możliwości finansowych Mia-
sta staramy się zwiększać środki na dzia-
łania organizacji pozarządowych, jak 
również wspierać je merytorycznie. Na 

wsparcie działalności organizacji poza-
rządowych Miasto przeznacza ponad pół 
miliona złotych rocznie. Szczególnym 
podziękowaniem dla pełnej zaangażo-
wania pracy wszystkich członków luboń-
skich grup i  organizacji jest doroczna 
Gala Siewca Roku, podczas której hono-
rowani są najbardziej społecznie zaan-
gażowani w  danym roku lubonianie. 
Korzystając z okazji, serdecznie zapra-
szam wszystkich 11 stycznia 2019 r. na 
uroczystą galę Siewca Roku, podczas 
której będziemy świętować setną rocz-
nicę wybuchu Powstania Wielkopolskie-
go. Specjalnie z  tej okazji odbędzie się 
premiera filmu, w  realizację którego 
zaangażowani są członkowie wielu grup 
i organizacji oraz uczniowie i pedagodzy 
wszystkich lubońskich szkół.
Wykorzystując łamy „Wieści Lubońskich” 
chcę Państwu serdecznie podziękować 
za czteroletnią współpracę ze mną i Pa-
nią Burmistrz.

PS   Na potrzeby niniejszego artykułu 
została wymieniona tylko część organi-
zacji. Pełny spis dostępny na stronach 
Miasta.

Mateusz Mikołajczak
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

Q
Festiwal Polskiej Piosenki w Luboniu
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Tematem spotkania, które zorganizo-
wano 28  sierpnia przy ul. Armii Po-
znań  27, były zbliżające  się wybory 
samorządowe. Bartłomiej Wróblewski 
zapewnił, że sprawy lubonian są dla 
niego bardzo ważne. Stara  się pomóc 
zawsze, gdy pojawia się takie oczekiwa-
nie z naszej strony. Nie ukrywał także 
radości, że udało  się uzyskać kolejne 
100 000 zł na renowację zabytkowych 
domów przy ul. Kolonia PZNF, będą-
cych perłą architektury i kultury, której 
warto przywrócić dawną świetność. 
Ponadto, w ostatnich tygodniach wsparł 
również zwiększenie pomocy finansowej 
dla OSP Luboń z Funduszu Sprawiedli-
wości. Dzięki temu do naszych straża-

ków trafi nowoczesna piła oraz przeno-
śny zestaw oświetlenia, czego w  OSP 
Luboń brakowało. Poseł podkreślił 
również, że sprawy bezpieczeństwa to 
absolutny priorytet. Wspólnie z człon-
kami Koła chciałby ożywić działania 
PiS w Luboniu i zaprasza do współpra-
cy wszystkich zainteresowanych.

PAW

10 września przy ul. Armii Poznań 27 
odbyło się kolejne przedwyborcze spo-
tkanie członków i sympatyków PiS-u, 
które zwołał bardzo aktywny w  tym 
rejonie poseł Bartłomiej Wróblewski 
– dla kandydatów na radnych i  na 
członków komisji wyborczych

PiS wyborczo
Spotkanie lubońskiego Koła PiS i jego sympatyków z posłem na Sejm RP, 
wiceprezesem PiS Poznań, przewodniczącym grupy polsko-niemieckiej 
i polsko-irlandzkiej, wiceprzewodniczącym grupy polsko-brytyjskiej 
zdobywcą Korony Ziemi – Bartłomiejem Wróblewskim

Q
Podczas lubońskiego spotkania, za stołem Bartłomiej Wróblewski i przewodni-
czący lubońskiego Koła PiS – Michał Łasecki (z prawej)   fot. Paweł Wolniewicz
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mościami w  Poznaniu), ale, choć to 
niezgodne z decyzją PINB, oznajmił, 
że przeprowadzi ją do końca roku, 
i robót jeszcze nie rozpoczął (burmistrz 
M. Machalska zapowiedziała podjęcie 
wzmożonych starań, by termin ten był 
ostateczny). Jak przypuszcza, Prezydent 

Poznania zabiega, by pieniądze na re-
alizację zobowiązania pozyskać od 
wojewody, wszak nie występuje w tym 
przypadku jako włodarz miasta, ale 
jako starosta grodzki. Prawdopodobnie 
będzie chciał sprzedać nieruchomość 
w Luboniu.

Zabawa w kotka i myszkę
Od poł. lat 90. „Intersmak” sp. z o.o. 
była w stanie likwidacji. Posiadała za-
ległości wobec podmiotów publicznych 
i prywatnych. W 1995 r. nieruchomość 
została zajęta przez komornika, które-
go długie postępowanie egzekucyjne 
okazało  się nieskuteczne. Jak wynika 
z ustaleń Urzędu, na początku 2007 r., 
z  inicjatywy burmistrza Dariusza 
Szmyta, zorganizowano spotkanie, by 
omówić przebieg egzekucji. W kwiet-
niu 2007 r. włodarz miasta skierował 
pismo do prezesa Sądu Rejonowego 
w Poznaniu o przyspieszenie czynności 
doprowadzających do ustalenia gospo-
darza terenu. Ten powiadomił, że objął 
sprawę stałym nadzorem. W  maju 
2008  r. komornik doprowadził do li-
cytacji nieruchomości (patrz „WL” 
05-2008), jednak do sprzedaży nie 
doszło, bowiem trójka potencjalnych 
nabywców z Poznania, pomimo uzy-
skania promesy, nie otrzymała kredy-

tu. W kwietniu 2009 r. skutki przybicia 
z pierwszej licytacji wygasły, a próby 
doprowadzenia do kolejnej okazały się 
nieskuteczne. Egzekucję długów spół-
ki umorzono i nikt nie złożył wniosku 
o wszczęcie takiego postępowania.
W 2014  r., o  czym pisaliśmy („WL” 
07-2014, str. 17), Stowarzyszenie Po-
mocy Bliźniemu „Mar-Kot”, po odno-
wieniu budynku Intersmaku, zamie-
rzało w  nim umieścić w  ośrodek dla 
bezdomnych (prezes Przemysław Przy-
becki zawarł z likwidatorem – Bogda-

nem Skórczyńskim, właścicielem 
spółki w likwidacji – porozumie-
nie o użyczenie budynku). Opór 
mieszkańców sąsiadujących 
z  byłą firmą spowodował, że 
pomysł upadł. Po tym zdarzeniu 
Burmistrz Lubonia podjął próby 
nawiązania kontaktów z zainte-
resowanymi nabyciem nierucho-
mości w drodze licytacji. Zabie-
gał też o  wykonanie decyzji 
rozbiórkowej z  2013  r. PINB 
próbował dostarczyć tę decyzję 
likwidatorowi, który był nie-
uchwytny. Ostatecznie to  się 
udało, decyzji jednak nie wyko-
nano. PINB nałożył grzywnę 
(600 tys. zł) na likwidatora, któ-
rej wyegzekwowanie też okaza-
ło  się bezskuteczne. Komornik 
ustalił bowiem, że nie ma ma-
jątku, z którego egzekucję moż-
na by prowadzić (lata 2014 
i 2015).
Następczyni Dariusza Szmyta – 
M. Machalskiej – jak nas poinfor-
mowała, nie przekazano żadnych 
kontaktów w sprawie Intersmaku. 
Nie zgłosili się też do niej wierzy-
ciele, którzy mogliby, mając 
pierwszeństwo, prowadzić egze-
kucje z nieruchomości (nikt nie 
chciał wszcząć postępowania, bo 
ono rodzi koszty). Małgorzata 
Machalska nawiązała kontakt 
z PINB, aby ten zintensyfikował 

działania. Chcąc pozyskać środki na 
rozbiórkę, PINB wystąpił do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego (WINB) z wnioskiem o przyznanie 
środków. Luboń wspierał PINB przed 
instancją nadrzędną (2015 r.). Aby po-
kazać skalę zagrożenia i  przekonać 
WINB o konieczności pilnych działań, 
Burmistrz poprosiła służby (Policja, SM, 
OSP) o zestawienia interwencji na nie-
ruchomości przy ul. Zielonej za lata 
2014, 2015, 2016 (jak się przekonaliśmy, 
statystyka interwencji nie jest porażają-
ca, a  np. Straż Miejska przedstawiła 
problem jedynie opisowo, typu „jazda 
rowerami po dachu budynku”). Środki 
na rozbiórkę byłego Intersmaku w koń-
cu  się znalazły i  we wrześniu 2016  r. 
PINB próbował zrealizować zastępcze 
wykonanie decyzji (za likwidatora i na 
jego koszt). Ze względu na brak możli-
wości doręczenia dokumentu likwidato-
rowi… znów bezskutecznie. Decyzja 
rozbiórkowa z 2013 r. okazała się nieak-
tualna, bo już nie spółka była właścicie-
lem, a Skarb Państwa. W dokumentach 
PINB Intersmak wciąż funkcjonował 
jako podmiot posiadający 
siedzibę w  Luboniu, stąd 
przewidywano, że reprezen-
tantem Skarbu Państwa 
w tym przypadku jest sta-

GOSPODARKA

W lipcowym wydaniu „WL” po-
wrócił temat zdewastowanego 

obiektu po firmie „Intersmak” przy 
ul. Zielonej 46. Po wielu latach sta-
gnacji, coś w temacie drgnęło, czego 
widomym znakiem są tabliczki ostrze-
gawcze, które w czerwcu pojawiły się 
na murach zrujnowanego obiektu 
(„WL” 07-2018, str. 25). W artykule 
podaliśmy również zaskakującą infor-
mację, że właścicielem nieruchomości 
jest teraz Poznań! Dziś, na podstawie 
informacji podanych przez burmistrz 
Małgorzatę Machalską, przedstawia-
my, jak do tego doszło.

Zatajenie, potem prawo
Jak  się okazuje, wszystkie starania, 
które czyniły władze Lubonia poprzed-
niej i obecnej kadencji (burmistrz Da-
riusz Szmyt i Małgorzata Machalska), 
by ustalić podmiot odpowiedzialny za 
nieruchomość i doprowadzić do roz-
biórki ruin po byłej firmie, nie mogły 
być skuteczne, ponieważ likwidator 
spółki (pierwotny właściciel), prawdo-
podobnie celowo, zataił fakt zmiany 
adresu siedziby z Lubonia na Poznań, 
nie informując o tym ani Urzędu Skar-
bowego, ani GUS-u, ani też Urzędu 
Miasta Luboń, co według kpa było jego 
obowiązkiem. To sprawiło, że sądy 
powszechne i wierzyciele spółki (m.in. 
luboński magistrat) stosowali nieaktu-
alne dane, a  wszelkie decyzje w  tej 
sprawie trafiały nie tam, gdzie trzeba, 
zaś zadłużony właściciel nieruchomo-
ści przy ul. Zielonej, którego skuteczne 
powiadomienie było warunkiem de-
montażu obiektu, pozostawał nieosią-
galny. Sprawę skomplikowało dodat-
kowo nieprzepisanie spółki z Rejestru 
Handlowego (RH) do Krajowego Re-
jestru Sądowego, czego wymagało pra-
wo po roku 2015 (nowelizacja ustawy 
o KRS z 28.11.2014 r. mówiąca o tym, 
że spółka, która do końca 2015 r. nie 
przepisze  się do KRS-u, traci osobo-
wość prawną, a jej majątek przechodzi 
na własność Skarbu Państwa). Jak usta-
lono, Intersmak nigdy nie uzyskał też 
numeru NIP, bo kiedy go nadawano 
(od stycznia1996  r.), spółka była już 
w likwidacji (od 06.1996 r.).
I tak, w myśl prawa, od ponad dwóch 
lat (1 stycznia 2016 r.) nieruchomość 
przy ul. Zielonej w Luboniu należy do 
Skarbu Państwa. Myliłby  się ten, kto 
by sądził, że z  uwagi na położenie, 
nasze miasto może mieć z tego wzglę-
du jakieś korzyści. W imieniu Skarbu 
Państwa majątkiem zlikwidowanej fir-
my, jako starosta grodzki, zarządza 
bowiem Prezydent Miasta Poznania, 
a to z uwagi na to, że ostatnia siedziba 
Intersmaku już od sierpnia 1994  r. 
mieściła się przy ul. Jeleniogórskiej 18 
w Poznaniu (Grunwald).
Jak nas poinformowała burmistrz Mał-
gorzata Machalska, zanim na jaw wy-
szły te rewelacje, starania o  wyegze-
kwowanie decyzji o rozbiórce z 2013 r. 
(nakaz wydany spółce Intersmak z o.o. 
w likwidacji) od Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego (PINB) 

doprowadziły do tego, że luboński 
urząd był już na etapie wyciągnięcia 
konsekwencji za niewykonanie nakazu 
(pisano wniosek o  zajęcie nierucho-
mości i przeciwko staroście).
Nikt wcześniej (w tym Luboń, na tere-
nie którego znajduje  się kłopotliwa 

nieruchomość) nie badał archiwalnych 
dokumentów spółki (np. Rejestru Han-
dlowego dział „B”, jedynego podmiotu, 
w  którym Intersmak dokonał wpisu 
o zmianie siedziby). Zrobił to dopiero 
starosta, przynaglony przez jednego 
z prywatnych wierzycieli Intersmaku, 
który we wrześniu 2016  r. próbował 
przeprowadzić egzekucję z nierucho-
mości (podmiot ten prosił również 
Luboń, by ten skutecznie składał wnio-
ski). Stwierdzono, że spółka nie zosta-
ła przeniesiona do KRS-u. Sprawdzono 
Rejestr Handlowy oraz księgę wieczy-
stą i  po interpretacji zawartych tam 
danych ustalono, że nieruchomość jest 
własnością Skarbu Państwa, a zarząd-
cą Poznań.
We wrześniu 2017  r. PINB zmienił 
decyzję rozbiórkową, kierując ją nie 
do spółki, a do Prezydenta Poznania. 
Jest prawomocna. Zgodnie z decyzją, 
demontaż zniszczonych zabudowań 
miał się rozpocząć przed końcem lipca 
br. i  zakończyć w  październiku. Stąd 
tabliczki ostrzegawcze na murach In-
tersmaku i  prowizoryczne zabezpie-
czenie taśmą, o  których pisaliśmy 
w lipcu. Poznań nie kwestionuje decy-
zji o rozbiórce, co potwierdza skiero-
wane do lubońskiego Urzędu oficjalne 
pismo od Dyrektora obrotu nierucho-

Intersmak wkrótce rozebrany?
Decyzja w tej sprawie istnieje od 5 lat. Czy obecny właściciel – Poznań – ją zrealizuje? Dlaczego Poznaniowi, a nie Luboniowi 
przypadła nieruchomość po byłej firmie, położona w naszym mieście?

cd.  
na str. 
30

Q
Poznań przejął atrakcyjną działkę przy ul. Zielonej, która straszy od początku samorządu 
w Luboniu. Pierwsza decyzja o rozbiórce „Intersmaku” przy ul. Zielonej pochodzi z 2013 r. 
(nieużytkowany, nie nadający się do remontu, odbudowy lub wykończenia obiekt podlega 
rozbiórce, a teren musi być uporządkowany – art. 67 „Prawa budowlanego”). Już wtedy PINB 
stwierdził zły stan techniczny zagrażających bezpieczeństwu, niezabezpieczonych budyn-
ków i terenu. Czy teraz, kiedy nieruchomość ma wreszcie gospodarza, problem zostanie 
rozwiązany? Na razie na zrujnowanym, pełnym niebezpiecznych pułapek placu za murami 
nieistniejącej firmy znów rosną hałdy śmieci i odpadów   fot. Hanna Siatka
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QQ  Chciałabym zadać pytanie Pani Bur-
mistrz Lubonia, Małgorzacie Machalskiej.
Cztery lata temu, gdy Pani obejmowała 
urząd, odbyło się spotkanie z mieszkań-
cami Lubonia w obecnej Szkole nr 5 na 
ul. Kołłątaja. Zadano tam pytanie odno-
śnie kanalizacji sanitarnej w ul. Traugut-
ta od nr 26 do końca ulicy. Pani odpo-
wiedź była taka, że trwają rozmowy 
z Aquanetem w tej sprawie. Przez te 4 
lata nic w  tym zakresie nie zrobiono. 
W międzyczasie wybudowano przy Trau-
gutta 34 nowe osiedle domów jednoro-
dzinnych. Moje pytanie jest takie: Kiedy 
nasz postulat zostanie zrealizowany?
Nie chcę przypominać także o innych 
bolączkach, jak np. progi zwalniające 
przy cmentarzu, gdzie swego czasu 
Pani Burmistrz sama była świadkiem 
jazdy samochodem z szybkością więk-
szą niż 50 km/h. Do tego przydałyby się 
też pasy dla pieszych.   (B.S.)

Odp.: Uprzejmie informuję, iż zadanie 
polegające na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Traugutta, Skowron-

kowej i Cmentarnej zostało zawniosko-
wane i wpisane w „Wieloletni Plan Roz-
woju I Modernizacji Urządzeń Wodo-
ciągowych I Urządzeń Kanalizacyjnych 
na lata 2017 – 2026” spółki „Aquanet”. 
Aktualnie, wspomniane zadanie jest 
zapisane w wyżej wymienionym planie 
na lata 2022 – 2025. Ogółem, ilość przy-
pisanych zadań do realizacji na terenie 
Miasta Luboń sięga już 62 pozycji. Re-
asumując, ilość zadań, procedury prze-
targowe, wzrost kosztów wykonania 
inwestycji oraz utworzenie nowego re-
gulatora, który ma za zadanie m.in. 
czuwać nad wysokością stawek za wodę 
i ścieki, realnie wpływa na proces inwe-
stycyjny zadań zapisanych w Wielolet-
nim Planie Rozwoju I Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych I Urządzeń 
Kanalizacyjnych spółki „Aquanet”.
W celu poprawy bezpieczeństwa pie-
szych, jeszcze w tym roku zostaną wy-
konane przejścia dla pieszych przy cmen-
tarzu parafialnym.

oprac. Michał Prażyński
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Obiecane inwestycje

QQ Czy demontaż billboardu przy ul. 
Powstańców Wlkp. jest związany z nie-
legalnym postawieniem go, jak wynika 
z decyzji PINB z 2012 r., czy też z gło-
śną już sprawą sprzedaży gruntu od ul. 
Powstańców Wlkp. do sklepu „Skrzat”, 
a więc likwidacją sklepików przy ul. Ża-
bikowskiej i Powstańców? Podobno jest 
kupiec na ten duży teren i ma tam po-
wstać wielki market.   (Czytelnik)

Odp.: Decyzjami Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznań-
skiego z 2013 r. oraz Wielkopolskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego z 2015 r. nakazano rozbiórkę przed-
miotowej reklamy świetlnej. Fakt zdemon-
towania przedmiotowej reklamy powinien 
wywodzić się z rozstrzygnięć ww. decyzji.
Odnosząc się do kwestii sprzedaży grun-
tów zlokalizowanych od ul. Powstańców 
Wielkopolskich wzdłuż ul. Żabikowskiej 
(w stronę sklepu „Skrzat”) informujemy, 
że nie są one własnością Miasta Luboń, 
a adresatem pytania mogą być jedynie 
właściciele przedmiotowego terenu.

Ponadto informujemy, że przedmioto-
wy teren jest objęty miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzenne-
go „Luboń Centrum” zatwierdzonym 
uchwałą nr XXVIII/164/2009 Rady 
Miasta Luboń z 5 lutego 2009 r. (do-
stępnym w Biuletynie informacji pu-
blicznej na stronie internetowej  
www.bip.lubon.pl, w  zakładce prawo 
lokalne-plany miejscowe). 
Informujemy także, że przedmiotowe 
działki znajdują się w obszarze, dla któ-
rego 1 lutego 2018 r. Rada Miasta Luboń 
podjęła uchwalę nr XL/315/2018 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Luboń Centrum”. Aktualnie 
trwają prace planistyczne zmierzające 
do przygotowania projektu planu.
O udzielenie bliższych informacji w po-
wyższym zakresie należy zwrócić się do 
pracowników Wydziału Planowania, 
Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Luboń. 

  oprac. Magdalena Domek (Wydział Plano-
wania, Rozwoju i Ochrony Środowiska)

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

Redakcja

Mieszkańcy pytają
Apel

Mieszkańcy pytają

Dlaczego zlikwidowano 
billboard?

rosta powiatowy (przekonana 
o tym była również burmistrz 
M. Machalska). Kiedy sprawa 
trafiła do starosty, ten zaczął 
badać wszystkie dokumenty. 

Dotarł do księgi wieczystej, gdzie, jak się 
okazało, znajdował się wprawdzie wpis 
„Intersmak sp. z o.o. z siedzibą w Pozna-
niu”, ale numer działki w  Luboniu był 
inny niż ten w księdze ewidencji grun-
tów. Prawdopodobnie to w księdze wie-
czystej nie uaktualniono danych, bo 
numery działek odpowiadały temu sa-
memu gruntowi. Aktualnie działka ma 
nr 19.

Porozmawiajmy o pieniądzach
W 2008  r., kiedy doprowadzono do 
licytacji, nieruchomość oszacowano 
na 882 090 zł („WL” 05-2008, str. 21), 
dług spółki „Intersmak” wobec Lubo-
nia (niezapłacone podatki) obliczono 
wówczas na 159 000 zł („WL” 06-2008, 
str.  2). Do sprzedaży nieruchomości 
nie doszło, więc długu nie uregulowa-
no. Jak przypuszcza M. Machalska, 
prawdopodobnie należności nie wpi-
sano w hipotekę spółki. Zapewnia, że 
od kiedy ona jest burmistrzem, wszyst-
kie kwoty są tam wprowadzane. Po-
znań płaci podatki od nieruchomości 
na bieżąco. Długów wobec wierzycie-
li, którym jest również Luboń, nie 
reguluje. Może do tego dojść dopiero 
w przypadku sprzedaży nieruchomości. 
Czy i ile otrzyma Luboń, nie wiadomo, 
bo pod względem kwoty, jest na dale-
kim miejscu w kolejce, a Skarb Państwa 
odpowiada za długi spółki do wartości 
przejętej nieruchomości.

Co mówi hipoteka?
Wierzycielami zadłużonej nierucho-
mości przy ul. Zielonej o powierzchni 
2 916 m2 są (stan na 07.2018 r.): EGB 
Investment SA z  Bydgoszczy – 
500  000  zł, Schmalbach Lubeca AG 
(RFN) – 1 300 000, Patron Reform C.E. 
z  siedzibą w  Luksemburgu – 60  000 

i 700 000 zł, ZUS – 175 000 i 12 000 
oraz Miasto Luboń – 20 896 zł (sku-
mulowane roszczenia podatkowe 
z  5.  lat w  2014  r., wcześniejsze, zda-
niem Burmistrz, przedawniły się), 
2 737 zł (2015); 2 895 za 2016 r. – spła-
cone przez Poznań w 2017 r.

Interes Lubonia
Czy Luboń jest zainteresowany atrak-
cyjną działką położoną u siebie? Śred-
nio licząc, wartość nieruchomości 
o powierzchni 3 000 m2, dobrze zloka-
lizowanej i przeznaczonej pod usługi, 
na której można postawić market (nie 
wielkopowierzchniowy), to według 
Burmistrz Machalskiej 900  000 – 
1 200 000 zł (300-400 zł za m2). Luboń 
nigdy nie starał się o przejęcie tej dział-
ki i  teraz też tego nie zrobi, bo, zda-
niem włodarz miasta, Poznań z pew-
nością nie przekaże gruntu nieodpłat-
nie, a na kupno nas nie stać. Kilkadzie-
siąt tysięcy złotych za zaległe podatki 
firmy to według Burmistrz kwota zbyt 
mała na transakcję.

Rzeczywisty dług Intersmaku wobec 
naszego miasta byłby większy, gdyby 
przez te wszystkie lata (blisko 25) nie 
tylko odnotowywać niezapłacone 
podatki w  hipotece, ale też zliczyć 
np. mandaty za niezabezpieczenie 
obiektu, bałagan, należności za po-
rządkowanie zaszczurzonego terenu 
przez nasze służby i inne koszty zno-
szenia obecności tego „kukułczego 
jaja”. Pod warunkiem, że byłyby 
w  odpowiednim momencie wysta-
wiane i posiadały właściwy tytuł wy-
konawczy, bo tylko takich można by 
dochodzić egzekucyjnie. Szkoda, że 
kąsek, który znajduje się pod nosem 
władz Lubonia, skonsumuje Poznań. 
Czy do przejęcia atrakcyjnej nieru-
chomości przez Poznań nie przyczy-
niły  się zaniedbania w  całej dobie 
lubońskiego samorządu?

Hanna Siatka

Intersmak wkrótce rozebrany?

cd.  
ze str. 
29

W ub. miesiącu na str. 32 zamieściliśmy 
informację o dopłatach miasta do wy-
miany źródeł ciepła na proekologiczne 
urządzenia grzewcze, o które prosiliśmy. 
Urząd, powołując  się na RODO, prze-
kazał nam wtedy jedynie lakoniczne 
dane nt. ogólnej wysokości dopłat 
(270 000 zł), liczby wnioskodawców (97) 
oraz liczby tych osób, którym środki 
z budżetu miasta przyznano (54). Szersze 
informacje uzyskaliśmy dopiero po skie-
rowaniu „Wniosku o udostępnienie in-
formacji publicznej”. Na ich podstawie 
uzupełniamy sierpniowy materiał.
Każdemu z 54 wnioskodawców przy-
znano dotację w  wysokości 5  000  zł. 
Dopłaty otrzymali następujący lubo-
nianie (nazwiska publikujemy w  ko-
lejności przesłanej przez Urząd Miasta, 
nie podano imion): Wiórek, Zielińska, 

Kazimierczak, Buczkowski, Matuszak, 
Dzierżawczyk, Łysakowska, Rogowicz, 
Adamczyk, Kawa, Kosewska, Gałant, 
Rogowski, Wawrzyniak, Jankowiak, 
Targowska, Bonlslawski, Skorliński, 
Marciniak, Przedwojski, Tomaszewska, 
Szyfter, Markowska, Bednarek, Frąsz-
czak, Matys, Skórski, Melinger, Bart-
kowiak, Preiss, Marcinkowski, Lewan-
dowska, Lewandowski, Szpajer, Jasku-
ła, Ludwiczak, Wróbel, Stefańska, 
Paluszkiewicz, Ochniak, Mańczak, 
Glinka, Tomaszewska, Nawrocki, Kacz-
marek, Tomczak, Tomczak, Zander, 
Jóskowiak, Bryk, Waśkowiak, Wojcie-
chowska, Jurasz, Łukomski.
Jak podaje Urząd, ostateczna wysokość 
dotacji będzie wynikać z ich rozliczenia 
przez beneficjentów.

(S)

Dopłaty do pieców
W trosce o przejrzystość informacji z Urzędu Miasta – uzupełnienie
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LUDZKIE SPRAWY

Jedyne urządzenia z całej infrastruktury 
stadionu miejskiego, które oprócz murawy 
używanej do gry w piłkę nożną, były i są 
wykorzystywane, to zorganizowany przed 
pięcioma laty, w listopadzie 2013 r. skate-
park (czytaj: „WL” 11-2013, str. 2 „Naresz-
cie jest” i „WL” 09-2013, str. 22). Niewielu 
pamięta, z  jakim trudem to wymarzone 
i wymuszone przez młodzież miejsce po-
wstawało. Za czasów burmistrza Włodzi-
mierza Kaczmarka, kilkakrotnie składano 
obietnice, m.in. podczas debat z młodzie-
żą na sesji Rady Miasta. Wreszcie w trze-
cim roku poprzedniej kadencji, w dobie 
burmistrza Dariusza Szmyta, po 12. latach 
oczekiwań, 9 listopada 2013  r., kosztem 
ok. 43  tysięcy złotych, obiekt otwarto. 
W  obecnej kadencji lokalnych rządów 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej, jak 
widać miejsce zapomniane.
Ten na początek skromnie wyposażony 
skatepark miał być systematycznie roz-
wijany i  poszerzany o  kolejne, nowe 
przyrządy. Co jest, widać na zdjęciach. 
Wszystkie urządzenia wymagają okre-
sowych przeglądów i  konserwacji. Już 
przed rokiem pojawiły się niebezpieczne 
ubytki na powierzchniach niektórych 
urządzeń, teraz nie są bezpieczne i moż-
na postawić tezę, że stanowią ogromne 
zagrożenie dla życia i  zdrowia osób, 
które z nich korzystają.
Dla tych, którzy chcieliby usprawiedli-
wiać to zaniedbanie przeprowadzanym 
właśnie remontem boiska głównego, 
należy przypomnieć, że roboty te nie 
maja ze skateparkiem nic wspólnego, 

bowiem przeprowadzana modernizacja 
nie dotyczy tej części stadionu miejskie-
go! Przebudowa części, o której piszemy, 
jest na razie w  planach, na realizację 
których nie ma jeszcze funduszy. Wg 
zapowiedzi urzędników, docelowo opi-
sywany skatepark ma zostać przeniesio-
ny na wzgórze do parku Papieskiego. Czy 
będzie to lepsze miejsce niż teren nad-
warciański, na którym panuje spokój 
komunikacyjny i  chłodek dochodzący 
znad wody, i czy będzie co przenosić?
W wyniku eksploatacji oraz braku kon-
serwacji urządzeń znajdujących  się na 
świeżym powietrzu, niektóre elementy 

Sport i rekreacja
Skatepark – specjalny tor przeznaczony do uprawiania 
sportów ekstremalnych, takich jak jazda na deskorolce, 
hulajnodze, BMX, czy wyczynowa jazda na rolkach, głównie 
przez młodzież

uległy poważnej degradacji, co pokazu-
ją zdjęcia.
Osobnym tematem, na który zwracamy 
uwagę, jest panujący tam bałagan. Nie jest 
on wynikiem jedynie braku bieżącego 
„zamiatania” z liści, niedopałków i innych 
śmieci, czy koszenia chwastów. Co tu robią: 
płyty pokrycia dachu, gruz, stary tapczan, 
palety, duże, podarte plandeki? – Wiatr ich 
tu nie przywiał! Jedynie materac z tapcza-
nu można by ironicznie zaliczyć do ele-
mentów związanych z rekreacją.

Przypominamy, że zarządcą stadionu 
miejskiego jest Luboński Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji (LOSiR). Wiele uwag było 
do poprzedniego zarządu tej spółki mia-
sta. Po 15. miesiącach pracy nowych 
władz niewiele się tu w zakresie sportu 
i rekreacji poprawiło. Raczej pogorszyło.
Tu pytanie do sumień radnych, którzy 
reprezentują wschodnią część miasta – 
Stary Luboń: co macie Państwo na uspra-
wiedliwienie?

PPR

Q
Tak wygląda serce lubońskiego skateparku – zestaw funboxów z grindboxem   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Zmurszałe płyty 
powierzchniowe 
niektórych urzą-
dzeń w skatepar-
ku, z ubytkami 
stanowiącymi 
duże zagrożenie 
dla korzystających 
z tych sportów 
ekstremalnych, 
zostały zdjęte, 
a blachy łączące 
podłoże z urzą-
dzeniami – zde-
montowano   fot. 
Piotr P. Ruszkow-
ski

Q

Q
 „Jaki jest koń, każdy widzi”, obraz nie kłamie. Zapewniam, że nie jest to żaden 
przedwyborczy złośliwy fotomontaż okolic skateparku, szkodzący tak profesjonal-
nie prowadzonemu wizerunkowi obecnej władzy, o który zapewne zostaniemy 
posądzeni   fot. Piotr P. Ruszkowski
Q

Q



9/2018

32

LUDZKIE SPRAWY

Każdy właściciel posesji jest zobowiąza-
ny do sprzątania, przycinania żywopło-
tów, odśnieżania, czyli – jednym słowem 
– utrzymania porządku na chodniku 
przylegającym do jego działki. Tyle mówi 
„Regulamin utrzymania porządku i czy-
stości w  Luboniu” oraz interpretacja 

innych przepisów ogólnopolskich. Po-
kazany na zdjęciu chodnik to jedyny na 
ul. Rzecznej trakt dla pieszych, bezpo-
średnio przy płocie stadionu miejskiego 
Lubonia. Po drugiej stronie jezdni jest 
trawnik. Z boiska miejskiego, które jest 
obecnie w remoncie, niewielu korzysta, 

za to na znajdującą się 
na końcu drogi plażę 
miejską i nadwarciań-
skie ścieżki spacerowe 
podąża sporo miesz-
kańców, w tym matki 
z  dziećmi. To oni 
zwrócili nam uwagę 
na chwasty, psie od-
chody, potłuczone 
szkło butelkowe na 
chodniku, zadając re-
toryczne pytania – czy 
ten przykład dbałości 
miasta, właściciela sta-
dionu i plaży, to wzór 
do naśladowania dla 
innych? Ile razy Straż 
Miejska upomniała 
swoich przełożonych 
zasiadających w magi-
stracie lub innych 
miejskich spółkach, 
może nawet mandat 
jaki im wlepiła? Ko-
mentowali – widać za 
mały, bo nieskuteczny.
Materiał może być ilu-
stracją przysłów: „Sło-
wa pouczają, przykła-
dy pociągają” oraz 
„Jak cię widzą, tak cię 
piszą”.

(R)

Jak cię widzą...

Q
Stan chodnika na ul. Rzecznej przylegającego do stadionu 
i prowadzący bezpośrednio na plażę – obiekty miejskie   
fot. Piotr P. Ruszkowski

QQ Ze zdziwieniem przeczytałem w sierp-
niowych „Wieściach” na str. 27 odpowiedź 
urzędnika na pytanie od mieszkańca 
w sprawie uciążliwej działalności gospo-
darczej na posesji przy ul. Sienkiewicza, 
która powoduje zanieczyszczanie oko-
licznych działek i hałas przeszkadzający 
sąsiadom (dotyczy przeładunku cięż-
kich samochodów we dnie i w nocy). 
Urzędnik odsyła skarżącego się na te 
uciążliwości do Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska, który „jest 
organem kontrolującym przedsiębior-
ców w zakresie przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska”. Czy to właściwa 
reakcja władz miasta? Czy to mieszka-

niec powinien interwenio-
wać w takich sprawach, 
czy miasto?!   (Z.S.)

Odp.: Odpowiadając na 
list mieszkańca dotyczący odpowiedzi 
w sprawie nieruchomości przy ul. Szkol-
nej 28a, ponownie informuję, że to Urząd 
Miasta, po sprawdzeniu informacji 
i  stwierdzeniu naruszeń przepisów 
ochrony środowiska, skieruje do Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu wniosek o przepro-
wadzenie kontroli na wskazanej nieru-
chomości.   

oprac. Joanna Cichoń (Wydział Planowania, 
Rozwoju i Ochrony Środowiska)

Mieszkańcy pytają

Kto interweniuje w obronie 
środowiska?

QQ Do służb porządkowych miasta. Dla-
czego nie egzekwuje się zakazu postoju 
samochodów na niedawno urządzonych, 
za społeczne pieniądze, trawnikach przy 
ul. Wschodniej? Typowym tego przy-
kładem jest posesja nr 16, gdzie noto-
rycznie jest rozjeżdżany trawnik, który 
pełni funkcję miejsca postoju samo-
chodów właścicieli posesji. Zaznaczyć 
trzeba, że miejsce obok budynku ww. 
właścicieli stoi puste. Może dobrą na-
uczką byłoby przywrócenie pierwotnego 
stanu trawnika na koszt mieszkańców 
tejże posesji.    Mieszkańcy NCL

Odp.: W ramach codzien-
nych działań patrolowych 
strażnicy miejscy dokonu-
ją systematycznych kon-
troli ulicy Wschodniej 
w  zakresie prawidłowego postoju lub 
zatrzymania. Podjęliśmy w tym rejonie 
w  pierwszym półroczu 2018  roku 76 
interwencji związanych z naruszeniem 
przepisów ruchu drogowego. Ponieważ 
nie jest możliwy stały monitoring tego 
rejonu, prosimy o  bieżące zgłaszanie 
zauważonych nieprawidłowości.   

oprac. Paweł Dybczyński  
(Komendant Straży Miejskiej)

Mieszkańcy pytają

Parkowanie na trawnikach

Zwracam się do Państwa z prośbą o in-
terwencję w nurtujących mnie proble-
mach związanych z ulicą Juranda. Cho-
dzi mi konkretnie o pomoc w następu-
jących kwestiach:

QQ Naprawę przez developera chod-
nika zniszczonego w  trakcie budowy 
domu wielorodzinnego na początku 
ulicy Juranda – połamane, brakujące 
płytki chodnikowe. Obecnie mam sy-
gnały od Mieszkańców o trudnościach 
z przejściem po chodniku przez osoby 
starsze, czy też przejechaniem wózkiem 
z dzieckiem. Aktualny stan chodnika sta-
nowi potencjalne zagrożenie wypadko-
we – kto poniesie koszty ewentualnych 
odszkodowań osób poszkodowanych?
QQ Przycięcie równo z płotem wystają-

cych gałęzi na końcu ulicy Juranda (przy 
ul. Ogrodowej) po prawej stronie – jest 

coraz większy problem z przejazdem sa-
mochodem na tym odcinku ulicy, nie 
mówiąc już o minięciu się dwóch aut.
- wyczyszczenie studzienek kanalizacji 
deszczowej znajdujących  się na ulicy 
Juranda i Kasztanowej.

Maciej Bańczaszek

Odpowiedź
Informuję, że Miasto wezwie firmę od-
powiedzialną za budowę budynku ro-
dzinnego do naprawy uszkodzonego 
chodnika. Problem wystających z pry-
watnej posesji gałęzi został zgłoszony 
Straży Miejskiej z  prośbą o  podjęcie 
interwencji. 
W zakresie studni kanalizacji deszczo-
wej, ich czyszczenie zostanie zlecone 
w ramach bieżącego utrzymania ulic. 

oprac. Mateusz Olejniczak
Z-ca Kierownika Wydziału Spraw Komunalnych

List do redakcji

Problemy ul. Juranda

Przy posesji na ul. Długiej 
63 skrzynkę prądową 
ustawiono prostopadle do 
ogrodzenia. Zajmuje 
część chodnika, przez co 
ogranicza przejście i sta-
nowi przeszkodę dla 
przechodniów.

(Z)

Dziwna praktyka

Zazwyczaj skrzynki z in-
stalacją elektryczną dla 
posesji stawia się równo-
legle do chodnika, 
w ogrodzeniu lub tuż 
przed nim. Tę zamonto-
wano na chodniku   fot. 
Hanna Siatka

Q
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W ramach współpracy z lubońskim ma-
gistratem pracownicy firmy „Kom-Lub” 
naprawili mostek na Strumieniu Juni-
kowskim łączący ulice Asnyka i Strumy-
kową. Mieszkańcy korzystający z  tego 
przejścia sygnalizowali o  złym stanie 
metalowej kładki, m.in. niestabilnej ba-
rierce po stronie wschodniej oraz źle 
przytwierdzonej do gruntu blaszanej 
kładce, która stanowiła niebezpieczny, 

zwłaszcza o zmroku, próg grożący po-
tknięciem (sprawę opisywaliśmy). Ekipa 
Kom-Lubu usunęła usterki i  mostek 
odmalowała, przez co obiekt wygląda 
teraz estetyczniej. Poza tym w sąsiedz-
twie ustawiono kosz z torebkami na psie 
odchody.

PAW
M.in. przed rokiem, po sygnale miesz-
kańców, ukazał się na szpaltach „Ludzkie 

spraw y”  ar ty kuł 
przedstawiający nie-
bezpieczeństwa na 
mostku przy ówcze-
snej ul. Hibnera (po 
zmianie nazwy – ul. 
Asnyka), zilustrowany 
dwoma zdjęciami 
(„WL” 08-2017, str. 26 
– „Mosteczek ugina 
się”). Przypomnijmy, 
przed naprawą słupek 
balustrady, na skutek 
puszczenia spawów, 
wisiał w  powietrzu 
powodując niestabil-
ność barierki. Kra-
wędź metalowej kład-
ki od strony ul. Stru-
mykowej wisiała kilka 
cm nad gruntem i ła-
two było się o nią po-
tknąć wchodząc na 
mostek.

Śladem naszych interwencji     

Wyremontowany mostek

Q
Po naprawie – pracownicy Kom-Lubu – Jerzy Paluszczak 
i Wojciech Kujawa – testują funkcjonalność naprawionego 
mostka. Dodatkowo z przodu – nowy kosz na śmieci   fot. 
Paweł Wolniewicz

QQ Kiedy na ul. Mizerki w NCL będą 
chociaż latarnie uliczne, nie mówiąc już 
od utwardzonej drodze?   (mieszkaniec)

Odp.: Plany inwestycyjne Miasta Luboń 
na lata 2018 i 2019 nie obejmują swym 
zakresem budowy oświetlenia oraz dro-
gi w ciągu ulicy Mizerki. Wniosek o wy-
konanie dokumentacji projektowej ww. 
inwestycji zostanie przedłożony do 

zaopiniowania na posie-
dzeniu Komisji Komu-
nalnej Rady Miasta Lu-
boń, na którym będą 
kompleksowo omawiane 
i rozpatrywane wnioski dot. inwestycji 
miejskich na kolejne lata.   

oprac. Izabela Bobrowska 
(Biuro Majątku Komunalnego)

Mieszkańcy pytają

Oświetlenie ul. Mizerki

QQ PKP przeprowadziło kapitalny re-
mont wiaduktu na ul. Powstańców Wlkp. 
Miało zrobić jeszcze chodniki i jezdnie. 
Widzę, że niektóre prace zostały wyko-
nane. Czy zrealizowało je nasze miasto, 
czy PKP? A jeśli Luboń, to dlaczego 
i  ile za to zapłacił?   (mieszkaniec ul. 
Armii Poznań)

Odp.: Urząd Miasta Luboń nie posiada 
informacji o  tym, iż PKP w  ramach 
modernizacji linii kolejowej Poznań-

-Wrocław (E59) miała przeprowadzić 
remont chodnika i  jezdni w  ul. Po-
wstańców Wlkp. w obrębie wiaduktu 
kolejowego. Miasto Luboń przeprowa-
dziło cząstkowy remont nawierzchni 
oraz odwodnienie jezdni w  obrębie 
wiaduktu kolejowego w celu poprawy 
bezpieczeństwa przejezdności. Koszt 
wykonania prac wyniósł netto 
24 476,64 zł.   

oprac. Krystyna Ciszak  
(Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Kto naprawi drogę  
pod wiaduktem?

Przed miesiącem na str. 15 wskazywali-
śmy na lekceważącą potrzeby mieszkań-
ców inwestycję Aquanetu na ul. Lipowej, 
ciągnącą się już od lipca ub. roku. Naj-
pierw długo budowano nowy wodociąg, 
potem robotnicy pojawiali się sporadycz-
nie, a na koniec (ok. 2 miesiące temu) 
zdarto nawierzchnię jezdni, pozostawia-
jąc wystające niebezpiecznie studzienki 
i łachy głębiej zdjętego asfaltu, po czym 
ulicę znów pozostawiono „rozgrzebaną”, 
z przeszkodami w postaci znaków ostrze-
gawczych ustawionych na jezdni. Praw-
dopodobnie interwencje rozwścieczo-
nych kierowców przyczyniły się do tego, 
że Lipową z nastaniem września naresz-
cie zaczęto asfaltować. Na tej niedługiej 
drodze roboty wciąż trwają. Biorąc pod 
uwagę możliwości tak dużej i zasobnej 
firmy, dysponującej nowoczesnym za-
pleczem maszyn i ludzi, to skandaliczne.

(S)

Drogowy skandal

Q
Po tym, jak jeden 
z kierowców uszko-
dził miskę olejową 
i musiała interwenio-
wać straż pożarna, 
Aquanet podjął prace 
na ul. Lipowej. Na 
zdjęciu – studzienki 
już po wyrównaniu 
nawierzchni jezdni 
wokół nich (stan na 
8 września br.). Wcze-
śniej urządzenia nie-
bezpiecznie wystawa-
ły z zagłębień    
fot. Hanna Siatka

Q
10 września na odcinku ul. Lipowej pomiędzy Zieloną 
i Poniatowskiego położono wreszcie asfalt. Obok, na 
łuku drogi, przy wysokim krawężniku od ul. Zielonej, 
pomimo interwencji mieszkańca, pozostała niebezpiecz-
na zapadlina nawierzchni z kanałem ściekowym    
fot. Hanna Siatka

QQ Sarkastycznie – Czy na łowienie ryb 
w tunelu przy Dworcowej potrzeba spe-
cjalnego zezwolenia, czy wystarczy karta 
Polskiego Związku Wędkarskiego?   (R.K.)

Odp.: Uprzejmie informuję, iż tunel przy 
ul. Dworcowej jest położony na terenach 
PKP. Jest to inwestycja prowadzona przez 

PKP, która do dzisiaj nie została zgłoszo-
na do użytku.   

oprac. Krystyna Ciszak  
(Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Woda w tunelu

Potrzebna interwencja prasowa,
dzwoń 609 616 290 lub 609 616 277
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Szanowana Redakcjo,
Szanowana Pani Burmistrz,
Piszę, ponieważ od dłuższego czasu za-
stanawiam się, co się dzieje z tym mia-
stem?

¶. Okolice pętli autobusowej Luboń 
Żabikowo. Prywatny folwark lokalnych 
pijaczków i House Pizzy. Pod sklepem 
od ponad 20 lat ciągle te same zapijaczo-
ne twarze – jest ich już coraz mniej, ale 
nie ze względu na działania (a raczej ich 
brak) lokalnych włodarzy, tylko ze wzglę-
du na to, że po porostu umierają. Kiedy 
słucha się „Szanownych Panów”, więdną 
uszy. Przystanki autobusowe zaśmiecone, 
a w czasie deszczu nie ma szans usiąść 
pod daszkiem czekając na autobus. „Ła-
weczka” zajęta jak w pewnym popular-
nych serialu.

·. Skrzyżowanie ulic Poniatowskiego 
i Drzymały to prywatny parking dostaw-
ców pizzy (oraz toaleta pijaczków). Par-
kują na jezdni, na chodniku, na przej-
ściach dla pieszych. Dlaczego te samo-
chody tam stoją? Może dlatego, że Straż 
Miejska jest nieudolna, a może dlatego, 
że miasto zabrało parking dla co naj-
mniej 10 samochodów na rzecz parkin-
gu dla autobusów. Niby fajnie, tylko nie 
rozumiem, po co? Pętla autobusowa ma 
4 perony. To chyba wystarczająco, żeby 
jeden autobus przez 20 min. mógł stać 
na przerwie.

¸. Takich paradoksów niestety w tym 
mieście nie brakuje. Np. na skrzyżowaniu 
ulic Drzymały i  Galla Anonima stoi 
słupek z workami na psie odchody (cho-
ciaż worki są tam raczej od święta). Niby 
fajnie, ale najbliższy śmietnik, żeby ten 
woreczek wyrzucić jest na pętli albo na 
cmentarzu. Wymaga  się od właścicieli 
psów sprzątania po swoich pupilach, ale 
śmietników w  mieście nie ma. Często 
spacerując z psem, idę z workiem z kupą 
przez 10 min. i nie mam gdzie jej wy-
rzucić.

¹. Kolejnym przykładem jest sama 
ulica Drzymały. Po co miasto ustawia na 
niej znaki ograniczające prędkość do 20 
km/h skoro nikt tego nie egzekwuje? 
Zapraszam Panią Burmistrz – proszę 
przyjechać w godzinach szczytu popo-
łudniowego. W upalne dni kurz od pę-
dzących samochodów wznosi się powy-
żej domów, a kiedy spadnie deszcz, ka-
łuże przelewają się nad płotami. Dlacze-
go? – ponieważ wielu kierowców ucieka 

tamtędy przed korkami na ul. Cmentar-
nej! Przeglądając ostatnio planowane 
inwestycje miejskie zastanawiałem się, 
czy projektowanie ulic: Miodowej, Wi-
śniowej, Jaśminowej, Brzozowej, itd. jest 
ważniejsze z punktu widzenia ciągu ko-
munikacyjnego niż projektowanie ulicy 
Drzymały, która mogłaby zmniejszyć 
ruch na stale zakorkowanej Cmentarnej?

º. Ostatnio zauważyłem też piękny 
nowy szeroki chodnik oraz ledowe 
oświetlenie na ulicy, która nawet nie ma 
nazwy na mapie – chyba jest to przedłu-
żenie ulicy Zielonej. Miasto wydało pew-
nie niemałą sumę. Szkoda, że przy tej 
ulicy nie ma nawet jednego adresu, a je-
dyne co tam się znajduje to jakieś place 
ze złomem i  ruiny po fabryce „Inter-
smak”.

Gal Anonim

Odpowiedzi:
Ad.  1: Pętla autobusowa u  zbiegu ulic 
Poniatowskiego i 11 Listopada jest miej-
scem systematycznie kontrolowanym, 
zarówno przez funkcjonariuszy Policji, 
jak i Straży Miejskiej. Również łączone 
patrole obu służb, których zasadniczym 
zadaniem jest sprawdzanie miejsc pu-
blicznych w naszym mieście, w których 
najczęściej dochodzi do spożywania 
alkoholu zawsze, kilkukrotnie w ramach 
ośmiogodzinnej służby, sprawdzają ten 
końcowy przystanek autobusowy. Tylko 
na przestrzeni roku 2017 strażnicy miej-
scy w  tym miejscu ukarali grzywnami 

List do redakcji

Lubońskie paradoksy
mandatowymi za spożywanie alkoholu 
52 osoby. Do Sądu Rejonowego został 
skierowany również jeden wniosek 
o  ukaranie za takie wykroczenie. 
W pierwszym półroczu 2018 roku  wy-
stawiliśmy w tym miejscu 17 mandatów 
karnych. Skierowany wniosek o ukaranie 
dotyczył bójki, w  której uczestniczyły 
osoby nietrzeźwe.
Pragnę zauważyć, iż samo przebywanie 
na przystanku autobusowym nie sta-
nowi wykroczenia. Funkcjonariusz 
Policji lub strażnik musi mieć dowód 
na przekroczenie przepisów z art. 43 
„Ustawy o wychowaniu w  trzeźwości 

i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, 
a więc musi zaobserwować spożywanie 
alkoholu. Wykroczenie takie może 
zgłosić również obywatel, który był 
świadkiem takiego zdarzenia. Dlatego 
prosimy o zgłaszanie wyżej wymienio-
nym służbom ewentualnych wykroczeń 
w tym i innych miejscach.       

oprac. Paweł Dybczyński  
 (Komendant Straży Miejskie)

Ad 2: Wyznaczenie miejsc parkingowych 
dla autobusów komunikacji miejskiej 
w okolicy pętli autobusowej na ul. Po-
niatowskiego i  ul. Drzymały było ko-
niecznością z uwagi na to, iż liczba au-
tobusów korzystających z pętli uniemoż-
liwiała postój autobusów, które miały 
przewidzianą dłuższą przerwę. Brak 
kilku miejsc postojowych nie upowoaż-
nia kierowców do nieprawidłowego par-
kowania. Od egzekwowania właściwego 
parkowania kierowców na drogach jest 
Straż Miejska i Policja.   

oprac. Krystyna Ciszak  
(Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych)

Ad.  3: Urząd Miasta Luboń uprzejmie 
informuje, że torebki na psie nieczysto-
ści są regularnie uzupełniane w podaj-
niku zlokalizowanym na narożniku ulic 
Drzymały i  Galla Anonima. Kom-Lub 
Sp. z o.o. od dłuższego już czasu zgłasza 
do Urzędu problem podbierania z ww. 
lokalizacji torebek, w niedługim czasie 
po ich uzupełnieniu. Nie udało się nie-
stety stwierdzić, kto jest sprawcą tych 
kradzieży. Jednocześnie informuję, że 
zlecono umieszczenie w  tym rejonie 
dodatkowego kosza ulicznego.   

oprac. Dorota Starzak  
(Wydział Spraw Komunalnych)

Ad. 4: Znak drogowy ogranicza-
jący prędkość do 20km/h został 
ustawiony na prośbę mieszkań-
ców ul. Drzymały. Trzeba tu za-
znaczyć, iż przestrzeganie zna-
ków drogowych należy do obo-
wiązków każdego uczestnika 
ruchu drogowego. W odpowiedzi 
na Pana uwagę zostanie przeka-
zany do Policji wniosek o prze-
prowadzenie kontroli pojazdów 
poruszających  się po tej ulicy. 
Proces wyboru i  zatwierdzenia 
planowanych inwestycji miej-
skich, w tym również projekto-
wania wymienionych w  liście 
dróg był prowadzony i zatwier-
dzony na posiedzeniach Komisji 
Komunalnej Rady Miasta Luboń. 
Na marginesie należy zaznaczyć, 
iż budowa ul. Drzymały powin-
na być realizowana przy jedno-
czesnej zmianie organizacji ru-

chu w tym rejonie w taki sposób, aby 
po wybudowaniu ul. Drzymały nie 
zachęcać kierowców do korzystania 
z ul. Drzymały, zamiast z ul. Cmentar-
nej. Pierwszy etap prac związanych 
z usprawnieniem ruchu w tym rejonie 
Miasta już  się toczy. Już wkrótce zo-
stanie przeorganizowane skrzyżowanie 
ul. 11 Listopada, Traugutta i Rejtana.   
 Michał Popławski  
 (Zastępca Burmistrza Miasta Luboń)

Ad. 5: Burmistrz Miasta, odpowiadając 
za kwestie komunikacji miasta, w tym 
również ruch pieszy, musi patrzeć sze-
roko. Wymieniony w liście mały frag-
ment chodnika ul. Zielonej stanowi 
integralną część połączenia tej ulicy 
z ulicą Graniczną a następnie z ulicą 
Cmentarną. Jest to naturalny ciąg ko-
munikacji pieszej osób idących na 
cmentarz parafialny. Nie ma przy tym 
znaczenia, że na tym krótkim odcinku 
brak zamieszkałych nieruchomości.   
 Michał Popławski  
  (Zastępca Burmistrza Miasta Luboń)

Q
Gruntowa ul. Drzymały w godzinach szczytu służy jako skrót z ul. Cmentarnej, gdzie po-
wstają korki, do ul. Poniatowskiego   fot. Hanna Siatka

QQ Trwają prace termomodernizacyjne budynków przy ul. Sikorskiego 15 i 17.
QQ Trwa modernizacja węzła cieplnego przy budynku na ul. Żabikowska 62c, 

która pozwoli na podłączenie do instalacji ciepłej wody bloki z adresem: Ża-
bikowska 62 A – F i pozwoli na zlikwidowanie gazowych podgrzewaczy wody.
QQ Firma „Aquanet” kontynuuje budowę nowej kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Żabikowskiej i Osiedlowej.
QQ Zakończono malowanie elewacji  budynku przy ul. Sikorskiego 9.
QQ Ukończono remont połaci dachowej budynków przy ul. Żabikowskiej 62 G i H.

SL

Aktualności z „Lubonianki”
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Odpowiadamy na artykuł Miasta w spra-
wie pamiątkowej alei dębów zasadzonej 
na 60-lecie Miasta, zamieszczony 
w sierpniowym numerze „Wieści Luboń-
skich”(str. 22). Naszą intencją nie było 
i nie jest spieranie się o to, jakie są przy-
czyny obumierania drzew (zbadanie 
przyczyn należy do obowiązków Miasta), 
ani atakowanie kogokolwiek, tylko uka-
zanie problemu, a także znalezienie roz-
wiązania zmierzającego do poprawy 
kondycji drzew i odbudowania alei w jak 
najkrótszym terminie. Obecny stan alei 
daleko odbiega od naszych oczekiwań 
i wyobrażeń. Jak dzisiaj wygląda aleja, 
każdy widzi. Obumarłe i  rachityczne 
drzewa wzbudzają litość i poczucie bez-
radności. Idea została sprzeniewierzona. 
O tym był nasz artykuł, zainspirowany 
zresztą głosami zaniepokojonych miesz-
kańców, którzy nie mogli odnaleźć 
drzew, którym mieli patronować. Sam, 
jako lubonianin i  opiekun jednego 
z drzew nie mogłem wobec postępującej 
degradacji alei i błędnego jej oznakowa-
nia przejść obojętnie. Jest to nasza wspól-
na sprawa.
Drzewa na wzgórzu są własnością Mia-
sta i to ono powinno dołożyć wszelkich 
starań, by posadzone rośliny były nale-
życie utrzymywane i  pielęgnowane, 
zgodnie z najlepszymi praktykami pie-
lęgnacji zadrzewień wraz z uwzględnie-
niem specyficznych zaleceń dotyczących 
nasadzeń na zrekultywowanym wysypi-
sku śmieci. Miasto powinno też prowa-

dzić nadzór i odbiór prac pielęgnacyj-
nych oraz prawidłowego oznakowania. 
Tego wymagają: historyczny wymiar alei 
i mieszkańcy.
Aleja od 4 lat czeka na zdecydowane 
kroki, a  czas działa na jej niekorzyść. 
Zaletą dębu czerwonego jest szybkie 
tempo wzrostu, a jego wymagania gle-
bowe są małe. Przy sprzyjających wa-

runkach przyrost roczny wynosi 
ok.30 cm, a więc można sobie wyobrazić, 
jak dzisiaj aleja mogłaby wyglądać. Dzi-
wi fakt, że gleby na wzgórzu nie zbadano 
w 2014 roku przed nasadzeniem drzew, 
mając świadomość tego, że będą one 
rosnąć „na sztucznie uformowanym 
tworze, jakim jest zrekultywowane przez 
wykonawcę autostrady wysypisko śmie-
ci”. Z Państwa artykułu wynika, że ana-
lizę gleby i wstępną diagnostykę drzew 
przeprowadzono dopiero w 2017 roku. 
Chyba zbyt późno. Mamy nadzieję, że 
Miasto posiadając wyniki ekspertyz i wy-
tyczne dotyczące sadzenia i pielęgnacji 
drzew, jak najszybciej skorzysta z  tych 
zaleceń przy odtwarzaniu alei.
W naszym artykule pisaliśmy także 
o bulwersującej sprawie nieprawidłowe-
go oznakowania drzew, dokonanej po 
wymianie wyblakłych tabliczek znamio-
nowych w 2015 roku. Z naszych obser-
wacji poczynionych wówczas wynikało, 
że wszystkie drzewa są źle oznakowane, 
a wymienione tabliczki nie odzwiercie-
dlają stanu alei z roku 2014. Jako instruk-
torzy ochrony przyrody PTTK, przepro-
wadzając wizualną ocenę alei, podaliśmy 
faktyczny jej stan na dzień 5 lipca 2018 
roku wraz z  jej oznakowaniem i  tym 
samym gotowe dane do wykorzystania. 
Jak mogło w 2014 roku zabraknąć miej-
sca do nasadzenia drzewa z  rocznika 
1955 po stronie nieparzystej? Przecież 
to drzewo rozpoczynało wówczas ciąg 
nieparzysty. Pomyłka nastąpiła dopiero 

przy wymianie tabliczek. Na drzewie 
z  rocznikiem 1955 przybito tabliczkę 
z  rocznika 1957, co spowodowało, że 
zabrakło miejsca na to drzewo w  tym 
rzędzie. Ponadto źle wydrukowano i za-
montowano tabliczki na trzech drzewach 
symbolizujących Luboń, Żabikowo i La-
sek, umieszczając na nich datę 2015, 
zamiast 2014, oraz pominięto imiona 
patronów drzew. Zdumiewające jest to, 
że osoba dokonująca odbioru zlecenia 
nie zauważyła tych błędów.
Jednocześnie z całą odpowiedzialnością 
oznajmiam, że od 2015 roku kilkakrotnie 
ustnie zgłaszałem powyższy problem 
u „źródła”. Zgłosiła go również Lubońska 
Rada Seniorów, niestety bez skutku. 
Naszym błędem było nie zgłoszenie tego 
na piśmie. Wytykanie rzekomych „po-
myłek” i atakowanie nas argumentami 
mijającymi się z prawdą nie należy do 
dobrego zwyczaju, jest szkodliwe i być 
może w konsekwencji skazane na nie-
powodzenie. Uwaga urzędniczek z Wy-
działu Planowania, Rozwoju i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta, że „autorzy 
artykułu zachowali  się niezgodnie ze 
standardami dziennikarskimi, nie wery-
fikując przedstawionych przez siebie 
informacji u źródła” oraz „opierali się na 
swoich przypuszczeniach i domysłach”, 
po pierwsze mija  się z  prawdą, a  po 
drugie działa w obie strony. Troska o do-
bro wspólne nie powinna być odbierana, 
jako atakowanie i zła wola z naszej stro-
ny, ale jako przyczynek do konstruktyw-
nego działania. Czekamy na zapowiada-
ną jeszcze w  tym roku rewitalizację 
Wzgórza Papieskiego, uwzględniającą 
odbudowę alei dębowej, która będzie 
upamiętniać ważne dla historii Lubonia 
wydarzenie i jak pierwotnie zakładano 
– stanowić jego dumę i chlubę.

Maria i Jan Błaszczakowie

Polemiki

Aleja dębów na wzgórzu cd.
W artykule pt. „Sprzeniewierzona idea”, zamieszczonym w lipcowym numerze „Wieści 
Lubońskich” (str. 16) podaliśmy sprawdzoną i rzetelną informację na temat stanu drzew w alei dębowej 
zasadzonej na 60-lecie Miasta oraz jej nieprawidłowego oznakowania

Q
Suche dęby na wzgórzu w parku Papie-
skim, sadzone w spektakularnej akcji 
przed poprzednimi wyborami samorzą-
dowymi w październiku 2014 r.    
fot. Jan Błaszczak

QQ Odnosząc się do rubryki „Miesz-
kańcy pytają”, prosimy o ustalenie od-
powiedzialności za oświetlenie ostrze-
gawcze żurawi budowlanych, stojących 
na nieczynnej budowie NCL przy ul. 
Wschodniej. Odkąd firma budująca 
blok opuściła plac budowy, dźwigi są 
nieoświetlone i  stwarzają poważne, 
naszym zdaniem, niebezpieczeństwo 
w tym rejonie.    

Mieszkańcy NCL

Odp.: Uprzejmie informuję, że zgodnie 
z  Rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z  25 czerwca 2005  roku 
w sprawie zgłaszania oraz oznakowania 

przeszkód lotniczych na 
żuraw i ach  znaj duj ą-
cych się na terenie budo-
wy, przy ul. Wschodniej 
w  Luboniu oświetlenie 
przeciwlotnicze nie jest wymagane. 
Rozumiejąc obawy mieszkańców firma 
„Tadex”, która jest właścicielem tego 
sprzętu, zapewnia w piśmie przesłanym 
do Straży Miejskiej Miasta Luboń, że 
wszystko jest zgodne z przepisami i za-
chowane są wszelkie procedury wyma-
gane w takim przypadku.   

oprac. Paweł Dybczyński 
 (Komendant Straży Miejskiej)

Mieszkańcy pytają

Nieoświetlone dźwigi w NCL

Q
Mieszkańcy boją się o bezpieczeństwo w związku z brakiem oświetlenia dźwigów 
na zatrzymanej przed ponad rokiem budowie   fot. Hanna Siatka

najskuteczniejszym medium w Luboniu!
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W Kalwarii
20 lipca Klub HDK PCK „Lubonianka” 
został zaproszony przez kustosza klasz-
toru w  Kalwarii Zebrzydowskiej, ojca 
Konrada Holewy, do uczestnictwa 
w III pielgrzymce Honorowych Dawców 
Krwi. Pielgrzymka rozpoczęła  się 21 
lipca o  godz.  10 Drogą Krzyżową 
w  krużgankach klasztoru. O  godz.  11 
w kościele klasztornym została odpra-
wiona msza św., którą w intencji hono-
rowych krwiodawców odprawił biskup 
krakowski. Po mszy św. wszyscy zostali 
zaproszeni na posiłek. Od 19-21 lipca 
byliśmy zakwaterowani w apartamencie 
klasztornym. W podziękowaniu za go-
ścinę przekazaliśmy dar ołtarza – postać 
Jezusa Chrystusa wykonaną haftem 
krzyżakowym, w oprawie.   Jerzy Zie-
liński (prezes Klubu „Lubonianka”)

Wizyta w Rogowie
Delegacja lubońskiego klubu wzięła 
udział w obchodach 35-lecia istnienia 
zaprzyjaźnionego Klubu HDK PCK 
„Strażak” przy Zarządzie Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w  Rogowie, powiat 
żniński, woj. kujawsko-pomorskie. Uro-
czystości odbyły się w sobotę, 28 lipca. 
Zjechali przedstawiciele klubów krwio-
dawstwa z  całego kraju, m.in. z  Polic, 
Inowrocławia, Janowca Wielkopolskie-
go, Konina, Lichenia Starego oraz Beł-

chatowa. – Nasz Klub działa najprężniej 
w całym powiecie – mówił z dumą An-
drzej Krygier, prezes Klubu „Strażak” 
W imieniu Klubu „Lubonianka” Zbysz-
ko Wojciechowski wręczył prezesowi 
Krygierowi okolicznościowy list gratu-
lacyjny, okolicznościowy puchar i  ga-
dżety przekazane przez miasto Luboń.

HDK

Rajd w Sławie
W ostatni weekend sierpnia w  Sławie 
odbył  się XXXII  Ogólnopolski Rajd 
Samochodowy Honorowych Dawców 
Krwi PCK, w którym udział wzięło 31 
załóg z całej Polski. Wśród uczestników 
była też załoga z Klubu „Lubonianka”. 

Kronika krwiodawców Do ośrodka PCK, 
gdzie mieściła się baza 
rajdu, dotarliśmy już 
w czwartek, a w piątek 
w godzinach rannych 
odbyła  się uroczysta 
odprawa załóg. Bez-
pośrednio po części 
oficjalnej uczestnicy 
wyruszyli na trasę do 
Sulechowa i  Kalska 
przez Bojadła, Klenicę 
i Trzebiechów. Wszę-
dzie na uczestników 
rajdu czekały próby 
sprawnościowe, któ-
rych dodatkowo nie 
zabrakło w  osadzie 
Święte, a  na koniec 
zorganizowano jesz-
cze konkurencję 

sprawnościową dla kierowców na terenie 
SCKiW (Sławskie Centrum Kultury 
i Wypoczynku). Wieczorem odbyła się 
zabawa taneczna przy dźwiękach kapeli 
„Bajer”, natomiast w  sobotę na terenie 
ośrodka wypoczynkowego PCK odby-
ły  się zawody sportowo-rekreacyjne. 
W  niedzielę, w  godzinach rannych 
podsumowano rajd. Zwycięzcy po-
szczególnych konkurencji zostali uho-
norowani pucharami i nagrodami rze-
czowymi.  HDK

Lato nie przeszkodziło krwiodawcom
Klub „Lubonianka”, który w  niedzielę, 
19 sierpnia w pomieszczeniach w SP 1 
zorganizował 92. akcję poboru krwi, 
odnotował bardzo dobrą frekwencję, jak 
na sezon urlopowy. Ten bezcenny lek 

pobierany przez pracowników Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Poznaniu oddało 75 osób, 
w  tym 18 kobiet, co przyniosło 33,75 
litra. Tym razem nie było krwiodawców 
dzielących  się krwią po raz pierwszy. 
Marta Szymczak z  Poznania wzięła 
udział akcji po raz drugi (pierwszy 
w  2007  r.), za to pierwszy w  Luboniu. 
Zrobiła to na prośbę koleżanki, której 
tata jest chory. Zamierza brać udział 
w kolejnych lubońskich akcjach.
Mateusz Wysocki po raz pierwszy od-
dał krew dwa lat temu w  Poznaniu. 
W lubońskiej akcji brał udział pierwszy 
raz. Informację o niej otrzymał za po-
mocą SMS-a. Na koncie pana Romana 
znajduje  się 12,600  l oddanej krwi. 
Mówi, że został krwiodawcą z  chęci 
podzielenia się tym bezcennym lekiem. 
W  akcję poboru krwi byli zaangażo-
wani: Piotr Nowak, Tadeusz Nawrot, 
Zbyszko Wojciechowski oraz Piotr 
Chmielewski – członek Klubu HDK 
przy Wielkopolskim Oddziale Okrę-
gowym PCK. Zgodnie z  tradycją, 
krwiodawcy dostali od organizatora 
upominki przekazane przez sponsorów, 
którymi byli: Unilever Food Solutions, 
„Ziołolek” Sp. z  o. o., „Dramers” SA 
Rabowice.
Zarząd Klubu „Lubonianka” składa po-
dziękowania dyrektorowi SP 1 – Grze-
gorzowi Aniole – za udostępnienie po-
mieszczeń w szkole.   Robert Wrzesiński

Mieszkańcy powiatu poznańskiego mo-
gli skorzystać w Szpitalu w Puszczykowie 
z bezpłatnych badań i konsultacji (bez 
skierowań lekarskich). Wiele osób przy-
było po porady kardiologiczne, derma-
tologiczne i onkologiczne. Badano po-
ziom cukru i  cholesterol. Można było 
uzyskać ciekawe informacje na wielu 
tematycznych stoiskach i otrzymać in-
formatory oraz poradniki. Uczestnicy 
spotkania brali też udział w konkursach, 
a  nagrodą był rower wręczony przez 
starostę Jana Grabkowskiego. Były też 

niespodzianki i gadżety. Dobre przygo-
towanie wydarzenia i sprzyjająca pogo-
da były okazją do wielu rozmów i spo-
tkań przy poczęstunku. Z badań skorzy-
stali również mieszkańcy Lubonia. 
Dziękujemy organizatorom.

Irena Skrzypczak

Biała Sobota z powiatem

Stoisko informacyjne podczas akcji 
Biała Sobota w szpitalu w Puszczyko-
wie

Q

Q
Poczet sztandarowy HDK „Lubonianka” 
na uroczystościach w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej

Q
Zbyszko Wojciechowski (w środku)z klubu „Lubonianka” wśród uczestników rajdu 
samochodowego w Sławie

Q
Podczas rejestracji krwiodawców – akcja 
poboru w SP 1   fot. Robert Wrzesiński
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W Chemiku
W sobotę, 1 września na terenie Rodzin-
nego Ogrodu Działkowego „Chemik” 
przy ul. Granicznej odbyło się jesienne 
zebranie działkowców, połączone z ob-
chodami Dnia Działkowca. Na zebranie 
przybyli działkowcy wraz z rodzinami, 
których powitał Prezes ROD „Chemik”, 
Jan Błaszczak. Spotkanie rozpoczęto 
wspólnym odśpiewaniem utworu „Zie-
lona Rzeczpospolita” – hymnu działkow-
ców z 1935 r.
Prezes przedstawił sprawozdanie zarzą-
du z działalności od ostatniego wiosen-
nego Walnego Zebrania. Z zaplanowa-
nych na 2018 r. robót wykonano: utwar-
dzenie terenu pod odpady zielone, do-
konano przeglądu i  wymiany gaśnic, 

wstawiono nowe drzwi do biura zarządu, 
bieżąco utrzymywano infrastrukturę 
ogrodową, pomalowano urządzenia na 
placu zabaw oraz dokonano drobnych 
napraw urządzeń ogrodowych oraz w po-
mieszczeniach świetlicy. Położono płyt-
ki na schodach do świetlicy i wymienio-
no piasek w  piaskownicy. Dokonano 
przeglądu działek pod kątem ich właści-
wego użytkowania i utrzymania. Powo-
łana Komisja wybrała po 3 ogródki 
w dwóch kategoriach (tradycyjne i  re-
kreacyjne), przedstawione do wyróżnie-
nia. Wybrani otrzymali dyplomy i drob-
ne upominki. Następnie przy kawie 
i  herbacie oraz słodkim poczęstunku 
wspominano trudny tegoroczny sezon 
działkowy – pogodowe opóźnienia wio-

senne, a  później 
długotrwałą suszę. 
Ze względu na po-
godę, nie było 
w tym roku piecze-
nia kiełbasek przy 
ognisku, natomiast 
świetnie bawiono się 
p r z y  m u z y c e 
w świetlicy ogrodo-
wej.

Okręgowe  
w Wolsztynie
8 września na tere-
nie Skansenu Bu-

Dni Działkowca downictwa Ludowego Zachodniej 
Wielkopolski w Wolsztynie odbyły się 
Dni Działkowca Okręgu Poznańskiego 
Polskiego Związku Działkowców. Na 
uroczystość licznie przybyli działkow-
cy z  Wielkopolski, przedstawiciele 
władzy lokalnej i  wojewódzkiej oraz 
miejscowa ludność. Część oficjalną 
poprzedziła polowa Msza św. odpra-
wiona na terenie skansenu w intencji 
działkowców. Następnie odśpiewano 
hymn państwowy i hymn 
PZD „Zielona Rzeczpo-
spolita”. Przybyłych powi-
tał prezes Okręgu PZD, 
Zdzisław Śliwa. Mówił 
o  trudnym tegorocznym 
okresie dla działkowców. 
Jednak dzięki wytężonej 
pracy uzyskali oni dobre 
plony warzyw i owoców. 
Przedstawiciele samorzą-
du dziękowali działkow-
com za utrzymywanie 
oazy zieleni, jakie w wie-
lu miejscowościach sta-
nowią tereny ogrodów. 
Mogą na nich wypoczy-
wać tysiące mieszkańców 
ze swoimi rodzinami. Or-
ganizatorowi uroczystości ROD im. 
Marcina Rożka z Wolsztyna wręczono 
poświęcony na mszy św., przepiękny 
sztandar z podobizną patrona. Zasłu-
żeni działkowcy zostali odznaczeni 
medalami związkowym. Ogłoszono 
wyniki konkursów i wręczono pucha-
ry, dyplomy i  nagrody najlepszym 
ogrodom i  działkowcom w  Okręgu 

Poznańskim. Uroczystości uświetniła 
część artystyczna w wykonaniu mło-
dych artystów z  Domu Kultury 
w Wolsztynie. Był ciepły poczęstunek 
i ciasto przygotowane przez Koło Go-
spodyń Wiejskich z Adamowa. Pogoda 
dopisała mile spędzono czas przy mu-
zyce.

Jan Błaszczak
Q
Uczestnicy spotkania w ROD „Chemik”   fot. Jan Błaszczak

Q
Przekazanie sztandaru w Wolsztynie    
fot. Jan Błaszczak

Stowarzyszenie „Solidarni w  Prawdzie 
i Miłosierdziu” po raz ostatni przepro-
wadziło akcję „Wyprawka szkolna dla 
dzieci i młodzieży“. Dotąd udało się nam 
rozdać 2000 wyposażonych plecaków. 
Dzięki dotacjom państwa (300  zł na 
każde szkolne dziecko) wszystkie rodzi-
ny same już mogą przygotować przybo-
ry szkolne i pomoc organizacji pozarzą-
dowych nie jest już potrzebna. Cieszy-
my  się z  tego że rząd przejął projekt 

prowadzony przez nasze Stowarzyszenie 
i funkcjonuje już „Dobry Start”.
Chcemy podziękować wszystkim dar-
czyńcom, którzy od lat wspierali nas 
w tym dziele: Kos-Dom Sp. z o.o., Akro-
pol Inwestycje, Siatkoland, Libra Deve-
loper, Porta – Państwo Wieczorek, Sklep 
Instalacyjny Mariusz Osiński, Bear-Lock, 
Nata, LJ Trans Jakub Adamski oraz ano-
nimowym ofiarodawcom.

Rober Korcz

Ostatnie wyprawki szkolne

Q
Dzieci obdarowane plecakami z wyprawką przez Stowarzyszenie „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu”

Starsi i mniej sprawni lubonianie na-
rzekają na dojście do sklepu „Społem” 
przy ul. Kościuszki. Stojak z rowerami, 
odsunięty od ściany z uwagi na zamon-
towany tam reling, zajmuje całą szero-
kość chodnika. Żeby okrążyć przeszko-
dę, trzeba zejść na pochyłą powierzch-
nię. Sprawnym osobom nie sprawia to 

kłopotu, ale starsze czu-
ją się na takim podłożu 
niepewnie. Zimą oblo-
dzona,  skośna po-
wierzchnia jest niebez-
pieczne dla wszystkich.

(S)

Rozwiązanie do poprawki

Q
Umieszczone w stojaku rowery przy wejściu do sklepu „Społem” zajmują równą 
część chodnika, powierzchnia po prawej stronie jest pochylona w kierunku parkin-
gu i mniej sprawni boją się z niej korzystać   fot. Hanna siatka



9/2018

38

LUDZKIE SPRAWY

2 września 2018 r. weszła w życie korekta rozkładu jazdy pociągów, co wiąże się 
m.in. z uruchomieniem połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
na odcinku: Poznań-Swarzędz oraz wprowadzeniem Zastępczej Komunikacji 
Autobusowej na odcinku Wągrowiec – Gołańcz w związku z pracami remonto-
wymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury – PKP PLK SA Poniżej 
prezentujemy najważniejsze zmiany:

Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn
QQ pociąg nr 77251 relacji Wolsztyn (7.42) – Poznań Główny (9.22) obsługiwa-

ny trakcją parową odjeżdża 10 minut wcześniej (wyruszał ze stacji Wolsztyn 
o godz. 7.52),
QQ poc. nr 77527 rel. Wolsztyn (11.41) – Poznań Gł. (13.10) odjeżdża 6 minut 

wcześniej (dotąd ze stacji Wolsztyn o godz. 11.47),
QQ poc. nr 77259 rel. Wolsztyn (17.54) – Poznań Gł. (19.30) wyrusza 9 minut 

później (dotąd z Wolsztyna o godz. 1745),
QQ poc. nr 77225 rel. Wolsztyn (19.53) – Poznań Gł. (21.23) – 6 minut później 

(dotąd z Wolsztyna o godz. 19 47),
QQ poc. nr 77292 rel. Poznań Gł. (10.22) – Wolsztyn (12:32) obsługiwany trakcją 

parową – 40 min. wcześniej (dotąd odjeżdżał ze stacji Poznań Gł. o godz. 11.02),
QQ poc. nr 77624/5/77294 rel. Poznań Gł. (17) – Wolsztyn (18.31) rusza 12 min. 

później (wcześniej ze stacji Poznań Gł. o godz. 16.48),
QQ poc. nr 77294 rel. Poznań Gł. (17) – Wolsztyn (19.21) obsługiwany trakcją pa-

rową – odjeżdża 8 min. wcześniej (wcześniej ze stacji Poznań Gł. o godz. 17.08),
QQ poc. nr 77592/77212 rel. Poznań Gł. (20.04) – Wolsztyn (21.28) wyrusza 6 

min. później (odjeżdżał ze stacji Poznań Gł. o godz. 19.58).
KP

Korekta rozkładu jazdy  
pociągów

Dzięki porozumieniu Miasta Poznania 
z Luboniem, gminami Komorniki i Do-
piewo ma powstać nowa linia autobuso-
wa nr  250. Będzie kursować na trasie 
Górczyn-Głuchowo/Stawna. W  noce 
z piątków na soboty i z sobót na niedzie-
le zapewni ona mieszkańcom tych gmin 
dojazd z węzła Górczyn (przez Fabiano-

wo, Kotowo, Luboń, Komorniki, Szre-
niawę, Rosnówko, Chomęcice i  Kona-
rzewo). Planowane uruchomienie linii 
to 1 października br.
Aby zmiany weszły w życie, niezbędne 
jest podjęcie uchwał przez rady wszyst-
kich zainteresowanych gmin.

ZTM

Nowa linia nocna

QQ Na plaży miejskiej nad Wartą gro-
madzą się nocą cudzoziemcy. Słychać 
wschodni język, którym się porozumiewa-
ją. Przybywają tu z różnych stron miasta 
i głośno biesiadują. Czy Straż Miejska 
monitoruje to miejsce i ma orientację, 
co robią nocą na plaży i w jej okolicach, 
bo czujemy się zagrożeni?   (nazwisko 
znane redakcji)

Odp.: Straż Miejska Miasta Luboń 
w ramach godzin pracy systematycznie 
kontroluje rejon plaży miejskiej. Jed-
nocześnie w ramach łączonych patro-

li z  funkcjonariuszami 
Komisariatu Polic j i 
w Luboniu w piątek oraz 
sobotę w  godzinach 
między 17 a 1 również teren ten jest 
sprawdzany pod kątem zabronionego 
w tym miejscu spożywania alkoholu. 
Niemniej proszę o zgłaszanie do Ko-
misariatu Policji lub Straży Miejskiej 
wszelkich zauważonych nieprawidło-
wości, w  tym także zakłócania ciszy 
nocnej.   

oprac. Paweł Dybczyński  
(Komendant Straży Miejskiej)

Mieszkańcy pytają

Nocne biesiady na plaży

QQ Obserwuję powszechne zjawisko 
rozbudowywania domów jednorodzin-
nych z myślą o wynajęciu powierzchni 
przybyszom spoza kraju. Czy władze 
miasta mają orientację, jaka to skala 
i ilu obcokrajowców mieszka obecnie 
w Luboniu i jakiej narodowości?   (K.Z.)

Odp.: Urząd Miasta dysponuje jedynie 
informacją o liczbie cudzoziemców, któ-
rzy dokonali zameldowania w tut. urzę-
dzie. Oto zestawienie liczbowe wg oby-

watelstwa: białoruskie – 
12, brazylijskie – 1, chilij-
skie – 1, egipskie – 4, 
greckie – 1, gruzińskie – 
4, hiszpańskie – 3. Japoń-
skie – 1, litewskie – 2, mołdawskie – 1, 
niemieckie – 3, norweskie – 2, rosyjskie 
– 4, rumuńskie – 1, słowackie – 1, 
szwedzkie – 2, ukraińskie – 69, włoskie 
– 2.   oprac. Jagoda Wawrzyniak (Z-ca 
Kierownika WSO/USC)

Mieszkańcy pytają

Obcokrajowcy w Luboniu

Pytanie proste, skąd właśnie takie? Do-
kładnie 4 lata temu zadaliśmy je lubo-
nianom. Ciekawi byliśmy, czy i jak zmie-
nia się nasz status i możliwości spędzania 
wolnego czasu. No i wyszło, że się zmie-
nia na korzyść. Ankieterzy tym razem 
nie zanotowali ciekawszych komentarzy.

QQ Pierwszy wniosek, jaki z analizy po-
równawczej wynika to ten, że obecnie 
niecałe 11% pytanych (10,9%) nie miało 
urlopu. Przed czterema laty był to dwu-

Sondaż
Czy udał się Pani / Panu tegoroczny urlop?

Odpowiedzi mieszkańców

65,3%14,5%

10,9%

Odmówiło 2,5%

TakNie

Bez urlopu

średnio 6,8%

krotnie wyższy odsetek bo aż 22 % (po-
równaj „WL” 09-2014, str. 33).

QQ Drugi wniosek – zdecydowana większość 
pytanych, 65,3 %, uznała swoje wakacje 
za udane. To o 16,7 punktów procento-
wych więcej, niż przed czterema laty, gdy 
deklarację taka złożyło 48% pytanych. Na 
ile to wynik sprzyjającej pogody, a na ile 
lepszej organizacji wolnego czasu, wzro-
stu majętności, skutek wprowadzonych 
w ostatnich latach rządowych programów 
społecznych itp., tego nie badaliśmy.

QQ Nieco większy okazał się też teraz od-
setek niezadowolonych ze swego tego-
rocznego urlopu 14,5 %, przed czterema 
laty – 11%.

QQ Średnio zadowolonych teraz było nie-
spełna 7 % (6,8), przed czterema laty po-
nad dwukrotnie więcej – 16 %.

QQ Na wszystkich szczeblach badania: 
ulicznego, internetowego jak i  władz, 
zadowolenie bezwzględnie przewyższało 

inne odpowiedzi. U internautów to: 71 %, 
średnio zadowolonych – 13  %, nieza-
dowolonych – 5 %, i bez urlopu –11 %. 
Wśród władzy Lubonia jeszcze lepszy 
wynik, bowiem wszyscy, z którymi udało 
nam się skontaktować (15 na 24 osób, bo 
sierpień był miesiącem urlopowym, bez 
posiedzeń), zadeklarowali udany urlop.

Sondaż przeprowadzili: Jerzy Nowacki 
(wśród władz), Magda Wieczorek, Maria 
Wieczorek, Rafał Wojtyniak (Internet).

oprac. PPR
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We wrześniu – powakacyjnym miesiącu 
i przedwyborczym okresie – w różnych 
rejonach miasta można było zauważyć 
pracowników firmy „Kom-Lub” prze-
prowadzających przegląd i  kosmetykę 
mostków nad ciekami wodnymi. W ra-

mach tej akcji odmalowywano barierki, 
koszono trawę i  przycinano zarośla, 
również na otaczających te obiekty te-
renach.

PAW, PPR

Przedwyborcza kosmetyka

Pracownicy Kom-Lu-
bu w akcji na skwe-
rze przy narożniku 
ul. Powstańców 
Wlkp. i ks. Streicha, 
gdzie ustawiono 
jedną z siedmiu 
plansz ekspozycyj-
nych na potrzeby 
wyborów  fot. Paweł 
Wolniewicz

Q
Kilka dni po sprzątaniu ustawiono planszę ekspozycyjną. Stanęła niezgodnie z roz-
porządzeniem Burmistrz, tj. nie przy boisku sportowym na ul. Puszkina, ale ok. 
50 m dalej, po drugiej stronie głównej drogi, na skwerze przy narożniku ul. Po-
wstańców Wlkp. i ks. Streicha   fot. Piotr P. Ruszkowski

Malowanie 
balustrady 
mostka na 
Strumieniu 
Junikow-
skim, ul. 
Powstańców 
Wlkp.   fot. 
Paweł Wol-
niewicz

Po wielu latach, właśnie od-
nowiono – pomalowano na 
biało-niebiesko –barierki 
mostku Strumienia Junikow-
skiego na ul. Powstańców Wlkp. Zaled-
wie kilka metrów dalej, przy Pomniku 
Milenijnym stoją maszty flagowe, któ-
rych nasady wymagają także konserwa-
cji. Wystarczyło kilka umoczeń pędzla 
w białej emalii, by oprócz balustrady na 
mostku zakonserwować także ten przy-
rząd, na którym przy okazji różnych 
świąt zawieszane są flagi: narodowe, 
lubońskie, papieskie, maryjne. Czy kon-
serwacja masztu wymagała oddzielnego 
zlecenia wydanego przez urzędników 
służbom miejskim?

(P)

Nowe zlecenie

Zardzewiała nasada masztu flagowego 
przy Pomniku Milenijnym na skrzyżo-
waniu ul. Powstańców Wlkp. i Puszkina. 
W głębi kilka metrów dalej świeżo 
pomalowane barierki    fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Q

O muleniu kanalizacji desz-
czowej i potrzebie jej syste-
matycznego czyszczenia pi-
szemy co rusz, po sygnałach 
mieszkańców narzekających na stan tej 
infrastruktury w Luboniu. Dziś kolejny 
materiał o zapchanym guliku, tym razem 
na ul. Romana Maya. Ulicą tą porusza się 
wiele ciężkich i  dużych pojazdów, bo-
wiem to obecnie jedyna droga do: Luve-
ny, żwirowni, magazynów przy ul. Ma-
gazynowej, poligonu Straży Pożarnej 
i  wielu innych podmiotów gospodar-
czych znajdujących  się na rozległych 
terenach byłych Zakładów Chemicznych.

(N)

Nieczynny do odwołania

Gulik w ul. R. Maya, którego rolą powin-
no być odprowadzanie wód opado-
wych, zapchany naniesionym przez 
koła samochodów „piaskiem”,   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Q

Pod tym hasłem:  „Nie wykluczanie, tylko włączanie” dyskutowano na 3. spotkaniu Powiato-
wych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych z  terenu Województwa Wielkopolskiego. Po po-
witaniach (Marzena Wodzińska i  Jolanta Kucharzak), wysłuchaliśmy prelekcji „Przepis na wiel-
kopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, „Jak zostać innowatorem 
społecznym” (prezentacja projektów przez Monikę Zembrzycką – ROPS), „Program mieszkal-
nictwa wspomaganego dla osób z  niepełnosprawnością” (Ewa Maciejewska – Stowarzyszenie na 
Tak). Dyskutowano również o  zmianach ustawy o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz za-
trudnianiu osób z  niepełnosprawnością. Wiele wiadomości i  porad można uzyskać na stronie:  
www.rops.poznan.pl  www.ois.rops.poznan.pl 

Irena Skrzypczak
Powiatowa Społeczna Rada  ds. Osób Niepełnosprawnych

O niepełnosprawnych

Q

Q
Plakat „Programu mieszkalnictwa wspomaganego osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną”

Q
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Za marzeniami

Idę przez miasta, miasteczka, wioski
mając marzenia i wiarę w ludzi,
szlakiem biegnącym wzdłuż granic 
Polski,
gdzie dzień przygodą nową mnie budzi.

Inne pejzaże, ludzie wciąż inni,
też mają smutki swe i radości.
Mniej zabiegani, bardziej gościnni,
słowem cię dobrym każdy ugości.

Zaproszeń padło w drodze z ust wielu
– Przysiądź tu z nami, będziemy radzi.
Sił trzeba nabrać, by dojść do celu.
Mów skąd i dokąd Bóg cię prowadzi.

Owoc z ogrodu, mleko z udoju,
odwieczny zwyczaj ich gościnności.
Lżej mi na duchu i sen w spokoju,
widząc to dobro bez fałszu, złości.

Przede mną jeszcze droga daleka,
droga mych marzeń – sam tego chciałem.
To na niej wraca wiara w człowieka,
dlatego dzisiaj wiem – już wygrałem.

Romuald Komischke

Jedna z ważniejszych ulic w Luboniu 
– Powstańców Wielkopolskich. Chod-
nik od strony ul. Armii Poznań, po 
południowej stronie, kończy się na łuku 
drogi przed wiaduktem kolejowym. Bra-
kuje wskazówek dla pieszych, co dalej. 
Jak przejść bezpiecznie na drugą stronę 
jezdni skoro nie ma pasów? Cofnąć się 
do świateł, przeskoczyć na własne ry-
zyko przy ograniczonej widoczności 
na łuku? To wciąż nierozwiązany w Lu-
boniu niebezpieczny punkt. Oby ta 

biała plama nie stała się czarnym punk-
tem po wypadku, jaki może się tu zda-
rzyć. Kto zawini, pieszy bez wyjścia 
(przejścia) czy kierowca? Oby dylema-
tu tego nie potrzeba było roztrząsać. 
Warto rozwiązać wreszcie ten problem. 
Dodatkową kwestią jest jakość chod-
nika w tym miejscu, który został do-
szczętnie zdewastowany ciężkim sprzę-
tem podczas remontu wiaduktu kole-
jowego przed kilkoma laty.

PPR

Biała plama

Q
Niebezpieczne dla pieszych miejsce – urywający się przed wiaduktem kolejowym 
chodnik bez przejścia na drugą stronę   fot. Piotr P. Ruszkowski

Nie każdy wie, że 
w  określone dni tygo-
dnia, na placu przy ul. 
Targowej (pomiędzy 
Żabikowską i  Sobie-
skiego), funkcjonuje 
targowisko, na którym 
okoliczni rolnicy, ho-
dowcy i ogrodnicy ofe-
rują wytwory swojej 
pracy. Można tu kupić 
ziemniaki, cebulę, bu-
raki, jajka, owoce i inne 
potrzebne w  kuchni 
surowce spożywcze 
z sadów, ogrodów i pól 
– hurtowo (w wor-
kach), bądź detalicznie 
– zważone na tradycyj-
nym przyrządzie szal-
kowym z  żeliwnymi 
odważnikami. Sprzeda-
jący przyjeżdżają tu 
głównie z  Komornik. 
Niektórzy już od lat 90. 
ub. stulecia, kiedy tar-
gowisko powstało. 
W środy jest ich mniej 
niż w  soboty. Rynek 
funkcjonuje w  godzi-
nach od 7 do 13.

(HS)

Targ przy Targowej

Q
Jajka, warzywa i owoce z okolicznych pól, ogro-
dów i sadów – na sprzedaż, na placu handlowym 
przy ul. Targowej   fot. Hanna Siatka

Przypomnijmy, pan Romuald 
wędrując w  intencji kilku-
miesięcznego wnuka, prze-
mierza w  weekendy kraj, 
trzymając  się jak najbliżej 
granic. W  czerwcu na str.  6 
informowaliśmy o  tym, że 
pokonał l inię zachodnią. 
Dziś, po zrealizowaniu 15 
wypraw i  przejściu wzdłuż 
Czech, pokonuje pasma gór-
skie na granicy z  kolejnym 
sąsiadem. Do miejsca, gdzie 
spotykają  się ziemie Polski, 
Czech i Słowacji, zrobił pie-
szo ok. 1  300  km. Dni sta-
ły  się krótsze i  górskie wa-
runki nie pozwalają na bicie 
rekordów w  kilometrach. 
Przeszkadzają źle oznakowa-
ne lub pozbawione turystycz-
nych wskazówek – szlaki. 
Coraz dłuższe są drogi do 
punktów wymarszu na kolej-
ne odcinki i powroty z odda-
lonych od Lubonia miejsc na 
mapie.
Trasę pomiędzy trójpolem w  okoli-
cach Jasnej Góry (najbardziej wysu-
niętej na południe Polski miejscowo-
ści) do trójstyku ze Słowacją nieda-
leko Istebnej przemierzył podczas 9 
wypraw. Ostatnią z nich zrealizował, 
wykorzystując wolne dni od 15 do 19 

sierpnia. Skrócił podróż i  wrócił 
18.08, bo w niedzielę przypadła jed-
na z akcji poboru krwi w SP1, w któ-
rych jako krwiodawca bierze udział. 
Przez 3 dni zrobił wtedy 144 km. Ma 
za sobą drogi przebyte podczas upa-
łów, burz, rzęsistych, długich desz-
czów i opadów gradu, szczyty prze-

Kolejny trójstyk przekroczony
Romuald Komischke, którego wędrówkę wokół Polski śledzimy od kilku miesięcy, pokonał kolejną granicę i idzie 
przez Beskidy

mierzanych pasm, których 
nie omija (m.in. Śnieżkę, 
20-kilometrowy szlak na 
Śnieżnik, wejście na Ru-
prechticky Spicak po cze-
skiej stronie, Czantorię 
i in.); noclegi pod chmur-
ką, w niesionym na plecach 
namiocie i  pod dachem 
życzliwych, bezinteresow-
nych ludzi; wędrowanie 
nocą; spotkania z pasjona-
tami wędrówek i tymi, któ-
rzy pukając  się w  czoło 
nazywają go wariatem; 
zetknięcia z  kleszczami 
i żmiją; nocną awarię tele-
fonu; wędrówkę bez mapy, 
która zaginęła na trasie, 
i bez dokumentów, których 
nie zabrał w  pośpiechu 
z domu. Zwiedza przygra-
niczne muzea, wstępuje do 
zabytkowych kościołów, 

„zalicza” godne obejrzenia 
miejsca, prowadzi nocne 

rozmowy z  tubylcami i  turystami, 
a  także degustuje piwo u południo-
wych sąsiadów.
W weekend 8-9 września wkroczył na 
pasmo Wielkiej Raczy, zdobywając 
kilka szczytów, ale to już słowacki 
wątek wędrówki pioniera z Lubonia.

HS

Q
Lubonianin Romuald Komischke pieszo przemierzający 
Polskę – na Małej Czantorii (866 m n.p.m.) w Beskidzie Ślą-
skim 
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LUDZKIE SPRAWY / HISTORIA

Uwaga!
Do 15 września należało uregulować 3. ratę 
podatku od nieruchomości. Sprawdź, czy 
zapłaciłeś? Do 15 października zapłać za 
wywóz odpadów za III kwartał (S)

Można palić!
Zgodnie z  „Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta 
Luboń”, 1 października rozpocznie  się 
drugi w  roku okres, w  którym można 
spalać susz ogrodowy. Potrwa do 15 li-
stopada. Suche resztki ogrodowe, i tylko 
te odpady, można palić pod warunkiem 
niezakłócania miru sąsiadów.   (S)

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Dyrekcje ponad 50. szkół powiatu poznań-
skiego i Poznania podpisały w Wielkopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim umowy 
z  Państwowym Instytutem Badawczym 
NASK, na bezpłatny i szybki Internet (pro-
gram Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, OSE, 
przygotowany przez Ministerstwo Cyfry-
zacji). Operator uruchomi sieć i  będzie 
odpowiedzialny za jej utrzymanie. Dostar-
czy szkołom usługę dostępu do Internetu, 
zapewni system bezpieczeństwa oraz treści 
edukacyjne. Termin realizacji inwestycji 
zaplanowano na 30 września br. W ramach 
OSE do końca 2020 r. zaplanowano pod-
łączenie do sieci wszystkich, ok. 30  000 
szkół, z czego 3 000 znajduje się w woje-
wództwie wielkopolskim. Internet będzie 
miał przepustowość minimum 100 Mb/s.   
(WUW)

„Mój pierwszy zeszyt”
Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Poznaniu wspólnie z Wielkopolskim 
i Lubuskim Kuratorami Oświaty przy-
gotowali dla tegorocznych uczniów klas 
pierwszych szkół podstawowych w wo-
jewództwach wielkopolskim i lubuskim 

„Mój pierwszy zeszyt”, który jest ele-
mentem ogólnopolskiej akcji eduka-
cyjnej IPN. Akcja ukazuje rozpoczy-
nającym edukację – Ojców Niepodle-
głości. Na zeszytach dla pierwszokla-
sistów jest wspólny patron – gen. Józef 
Haller. Uroczyste wręczanie przyborów 
blisko 50.  tysiącom dzieci odbyło  się 
podczas inauguracji roku szkolnego, 
3 września.   

(IPN)

Krótko

Q
Okładka zeszytu dla pierwszoklasisty 
z wizerunkiem gen. Józefa Hallera, 
fundowanego przez IPN i kuratoriami 
oświaty

W sierpniowej „Kronice policyjnej” zamieściliśmy zgłoszenie o rzekomym znę-
caniu się fizycznym i psychicznym opiekuna jednego ze żłobków nad dzieckiem. 
Zapis monitoringu odczytany w toku przeprowadzanego przez policję dochodze-
nia, nie potwierdził zarzutów ujętych w zgłoszeniu.

PAW

Monitoring nie potwierdził

Sprostowanie
W ub. miesiącu na str. 15, w podpisie do ilustracji materiału pt. „Rzecz gustu?” 
omyłkowo przyporządkowaliśmy zabytkowe budynki przy torach kolejowych, na 
wysokości Zakładów Ziemniaczanych – Spółdzielni Mieszkaniowej „Swarzędz”. 
Tymczasem należą one do SM „Spójnia”. Za błąd przepraszamy.    (red)

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

Kalendarium lubońskie
wrzesień – okrągłe rocznice

315 lat temu
QQ Na skutek przymierza polsko-rosyj-

sko-duńskiego skierowanego przeciwko 
Szwecji oraz pobicia wojsk polskich i ro-
syjskich przez króla szwedzkiego Karola 
XII, we wrześniu 1703 r. armia szwedzka 
zajęła Poznań. Oblężenie okupowanego mia-
sta przez sprzymierzone armie zniszczyło 
najbliższą okolicę.   (11, s. 42; 25, s. 42)

170 lat temu
QQ 9 września 1848 r. zasłużony nauczy-

ciel szkoły żabikowskiej (dziś SP 2) Hila-
ry Dalkowski (najdłużej pracujący w tej 
placówce; przez 30 lat, mimo zakazów 
pruskich, wychowywał dzieci w duchu 
polskim i katolickim) wraz z bratem Pio-
trem Dalkowskim znaleźli się w gronie 
17. założycieli Towarzystwa Pedagogicz-
nego Polskiego w Poznaniu (najstarsze 
nauczycielskie stowarzyszenie oświato-
we na ziemiach polskich).   (13, s. 138)

90 lat temu
QQ Od września 1928 r. do sierpnia 1934 r. 

prof. Edward Schechtel prowadził parce-
lację folwarku żabikowskiego hr. Augusta 
Cieszkowskiego, powierzoną mu przez 
Uniwersytet Poznański – ówczesnego 
właściciela (aktem darowizny z 9 lipca 
1919 r. August Cieszkowski junior z Wie-
rzenicy przekazał folwark na rzecz nowo 
utworzonego Uniwersytetu).   (11, s. 187)

80 lat temu
QQ 18 września 1938 r. w parafii św. Jana 

Bosko wyszedł pierwszy numer „Tygodnika 
Parafialnego”. Po wydaniu 15 numerów, 
z  powodu trudnej sytuacji finansowej, 
przestał się ukazywać.   (3, s. 151)
QQ 1 września 1938 r. nauczycielem szkoły 

w Lasku został Franciszek Sytniejewski 
– późniejszy wieloletni dyrektor SP  1, 
uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. 
w Specjalnej Grupie Operacyjnej „Polesie”, 
członek tajnego nauczania.   (18, s. 199)

70 lat temu
QQ We wrześniu 1948 r. pod kierunkiem 

Stanisława Karasia odbyły się dwie piel-
grzymki piesze z parafii św. Jana Bosko 
do Tulec. W pierwszej udział wzięło 70, 
a w drugiej 170 osób.   (3, s. 186)

55 lat temu
QQ We wrześniu 1963 r. wykonano pierwsze 

wykopy pod nową siedzibę Szkoły Podsta-
wowej nr 4 przy ul. 1 Maja, która powstała 
ze środków Skarbu Państwa w ramach pro-
gramu: „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa 
Polskiego”. Stojącą obok przedwojenną salę 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” za-
adoptowano na salę sportową. Wcześniej 
szkoła działała w budynku przy ul. Sobie-
skiego 59 (dziś dom komunalny).   („WL” 
09-2004, s. 27)

50 lat temu
QQ We wrześniu 1968 r. Szkoła Podsta-

wowa nr 2 przy ul. Żabikowskiej została 

podłączona do miejskiej sieci wodocią-
gowej.   (13, s. 189)
QQ Od 1 września 1968 r. do 31 stycznia 

1973 r. dyrektorem SP 1 (ul. Poniatowskie-
go) była Irena Ulanowska.   (13, s. 278)

30 lat temu
QQ 25 września 1988 r. zmarł Feliks Trosz-

czyński – murarz kościoła pw. św. Jana 
Bosko, uczestnik kampanii wrześniowej 
1939 r.   (18, s. 217)

25 lat temu
QQ Od 1 września 1993 r. przedszkola w Lu-

boniu zaczęły funkcjonować wg przyjętych 
i zaakceptowanych przez Radę Miejską 
statutów dających im większą samodziel-
ność. Od tego momentu dyrektor pla-
cówki podejmuje decyzje w zakresie jej 
funkcjonowania oraz zatrudnia i zwalnia 
pracowników.   („Raport o stanie miasta” 
– „WL” 06-1994, s. 6)
QQ 28 września 1993 r. Rada Ministrów 

wydała rozporządzenie, z którego wyni-
ka, że Szefem Obrony Cywilnej w gminie 
(mieście) jest władza wykonawcza, w przy-
padku Lubonia – burmistrz. Wcześniej 
funkcjonowały zakładowe formacje OC 
oraz Terenowa Formacja OC, którą roz-
wiązano.   („WL” 11-1994, s. 5)
QQ We wrześniu 1993 r. Rada Miasta usta-

nowiła Medal „Zasłużony dla Miasta Lu-
bonia” oraz tytuł „Honorowy Obywatel 
Miasta”.   („WL” 10-2004 – „Wademekum 
lubońskie”, cz. 8, s. 29)
QQ We wrześniu 2003 r. prowadzono pra-

ce ekshumacyjne kolejarzy niemieckich 
w Łęczycy, którzy zginęli w pociągu ewa-
kuacyjnym jadącym z Poznania w kierun-
ku Wrocławia, w styczniu 1945 r.    („WL” 
02-2004, s. 22)

20 lat temu
QQ Od września 1998 r. funkcję zastępcy 

dyrektora SP  2 pełniła Teresa Zygma-
nowska (obecnie Przewodnicząca Rady 
Miasta Luboń), która rok później została 
dyrektorem tej placówki.   (13, s. 197)

15 lat temu
QQ 1 września 2003 r. przy ul. Konopnic-

kiej 14 rozpoczęło działalność Niepubliczne 
Przedszkole „Czarodziejski Ogród” (dziś 
placówka o statusie przedszkola publicz-
nego przy ul. Kopernika 10a).   („WL” 
09-2003, s. 6)
6 września 2003 r. obchodzono 50-lecie 
istnienia Pracowniczego Ogrodu Dział-
kowego „Pokój” Polskiego Związku 
Działkowców przy ul. Świerczewskiej, 
powołanego decyzją Wojewódzkiej Rady 
POD w  1952  r. (dziś Rodzinny Ogród 
Działkowy „Pokój”).   („WL” 10-2003, 
s. 18)
12 września 2003 r. oficjalnie 
otwarto 13-kilometrowy od-
cinek autostrady A2 od Krze-
sin do Komornik przez Lu-
boń.   („WL” 09-2003, s.  1 
i 24)

cd.  
na str. 
42

Masz stare zdjęcia, dokumenty, przed-
mioty, którymi chciałbyś się podzielić 
z innymi poprzez publikację lub których 
chciałbyś się pozbyć, nie wyrzucaj! Mogą 
mieć wartość historyczną związaną z Lu-
boniem. Przynieś do siedziby Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oświatowego „Forum 

Lubońskie”, ul. Wschodnia 23A/62 (re-
dakcja „Wieści Lubońskich”) lub zadzwoń 
(609 616 277, 609 616 290, 61 810 43 35), 
odbierzemy sami! Niezależnie od stanu 
zniszczenia, przyjmiemy i wykorzystamy 
w opracowaniach.

red

Z historią – do nas!
Apel
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i przestroga! Pamiętać mu-
simy, że: sukces nie jest 
nigdy ostateczny; należy 
pokonywać strach, który 
zabija; zło nie wygrywa; 
Ojczyzna nie pyta: skąd 
jesteś, ani jaki jesteś, a pol-
ski patriotyzm zawsze ma 
kolor biało-czerwony.
Wśród ofiar tego obozu 
byli również działacze pol-
skiej lewicy, rozstrzelani 
w 1944 r. W imieniu orga-
nizatorów tegorocznych 
uroczystości, Rady Powia-
towej SLD w  Poznaniu, 
Marek Niedbała oficjalnie 
przywołał historyczny po-
wód naszej obecności w Żabikowie: To 
tu 13 sierpnia 1944 r. wieczorem, ludzie 
uwięzieni w obozie usłyszeli długą serię 

wystrzałów ka-
rabinowych. 
Zginęli wtedy 
przywódcy Pol-
skiej Partii Ro-
botniczej Po-
znania i  okoli-
cy: Eugeniusz 
Augustyniak, 
Michał Bojczuk, 
Jakub Kaczma-
rek, Stefan Kar-
piak, Wacław 
Malinowski, Jan 
Mazurek, Ro-
man Pasikow-

ski, Jakub Przybylski, Tadeusz Weinert, 
Józef Zatorski i  Jan Zgodziński. Dzisiaj 
chcemy wierzyć, że ich śmierć nie była 
daremna.
Dla uczczenia pamięci tamtych rozstrze-
lanych i wszystkich ofiar obozu w Żabi-
kowie 13 sierpnia 2018 r., w obecności 
zaproszonych gości zapalono znicze 
i złożono wiązanki pod tablicą z nazwi-
skami i pomnikiem „Nigdy wojny”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
uroczystości, strzelcom Związku Strze-
leckiego „Strzelec” za wartę honorową, 
Zespołowi wokalno-muzycznemu „Lu-
bonianie” z  Lubońskiego Towarzystwa 
Kulturalnego za prowadzenie i wspólny 
śpiew pieśni patriotycznych. Dziękujemy 
organizatorom – Radzie Powiatowej SLD 
w Poznaniu.

Irena Skrzypczak
Koło SLD w Luboniu

HISTORIA

5 lat temu
QQ Od września 2013 r. Zbi-

gniew Czekała jest zastępcą 
dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 1, Grzegorza Anioły.   

(„WL” 08-2013, s. 33)
QQ 2 września 2013  r. na zaproszenie 

burmistrza Dariusza Szmyta do Lubo-
nia przybył europoseł Andrzej Grzyb. 
Wizytował inwestycję realizowaną ze 
środków unijnych – kanalizację Lasku.   
(„WL” 09-2013, s. 20)
QQ 3 września 2013 r. siostra Maria Ostiana 

Geppert ze Zgromadzenia Sióstr Służeb-
niczek Maryi w Żabikowie obchodziła 
100. urodziny.   („WL” 09-2013, s. 31)
QQ 6 września 2013  r. zmarła Hanna 

Kuryłło – wybitny człowiek i pedagog, 
podczas II wojny światowej prowadząca 
w Luboniu i Poznaniu tajne nauczanie, 
córka wirtuoza skrzypiec – Adama Ku-
ryłły („WL” 10-2003, str. 20).   („WL” 
11-2013, s. 38)
QQ 7 września 2013 r. przy kościele bł. 

Jana Pawła II (dziś święty) prowadzo-
no akcję składania podpisów pod Eu-
ropejską Inicjatywą Obywatelską „One 
of Us” („Jeden z Nas”) w obronie życia 
poczętego z udziałem posła Tadeusza 
Dziuby.   („WL” 09-2013, s. 27)
QQ 12 września 2013  r. Rada Miasta 

uchwaliła nowe stawki opłat za wywóz 
śmieci, obowiązujące od 1 stycznia 2014 
r., po wycofaniu się Lubonia ze Związ-
ku Międzygminnego „Selekt”.   („WL” 
10-2013, s. 14)

QQ 12 września 2013 r. Rada Miasta przy-
jęła Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla rejonu ulic: Żabikow-
ska, Powstańców Wlkp. i Paderewskie-
go na potrzeby nowego supermarketu 
„Intermarche”.   („WL” 10-2013, s. 19)
QQ 12 września 2013  r. Rada Miasta 

uchwaliła nową nazwę dla Gimnazjum 
nr 1 – „Gimnazjum nr 1 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi”.   („WL” 10-2013, s. 19)
QQ W połowie września 2013 r. zainicjowa-

no zagospodarowanie wolnej przestrzeni 
i poszerzenie bazy sportowej na boisku 
Orlik przy ul. Dojazdowej (2 boiska do 
siatkówki plażowej, siłownia i 2 bulo-
dromy).   („WL” 10-2013, s. 11)
QQ W połowie września 2013 r. wybrano 

nowe władze lubońskiego Koła Platfor-
my Obywatelskiej w Luboniu. Przewod-
niczącą ponownie została Magdalena 
Nyćkowiak-Filusz, zastępcami: Grzegorz 
Skrok i Radosław Kelma, skarbnikiem 
Katarzyna Grabia, sekretarzem Marcin 
Koszembar, a członkiem zarządu Zbi-
gniew Jankowski.   („WL” 10-2013, s. 26)
QQ 22 września 2013 r. zmarł Piotr Gór-

niaczyk – właściciel znanej w Luboniu 
rodzinnej piekarni-cukierni u  zbiegu 
ulic 11 Listopada i Traugutta.   („WL” 
10-2013, s. 34)
QQ 24 września 2013 r. w wypadku samo-

chodowym zginął Grzegorz Wiśniewski 
– szafarz Komunii św. parafii św. Bar-
bary i bł. Jana Pawła II, wnuk prezesa 
SM „Lubonianka” w latach 1965-1970.   
(„WL” 10-2013, s. 34)

Kalendarium lubońskie
cd.  
ze str. 
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Wiele pieśni na świecie
ze stulecia w stulecie
Od kolebki do grobu
ten ton idzie za Tobą
Treść najgłębsza, najszczersza
jarzy się w tyglu serca
A nam, którzyśmy w drodze
niechaj flaga łopoce
Idź w wiek sławo złotolistna
nuto święta - Ojczyzno 
(K. I. Gałczyński „Ojczyzna”)

Od lat, w sierpniu, wiele osób spotyka się 
na uroczystościach w Muzeum Marty-
rologicznym w  Żabikowie, aby uczcić 
pamięć o  wszystkich, dla których to 
miejsce, było miejscem ostatniego od-
dechu. Te chwile naszej refleksji pod 
pomnikiem „Nigdy Wojny” i skupionej 
uwagi przy tablicy pamiątkowej, a także 
codzienna praca i  działania dyrekcji 
Muzeum współcześnie pielęgnują pamięć 
o dramacie i heroizmie uwięzionych.
To właśnie do nas wszystkich należy dziś 
upamiętnienie minionych wydarzeń 

Pamięć trwa…
Uroczystości rocznicowe 13 sierpnia 2018 roku na terenie obozu karno-
śledczego w Żabikowie

QQ 25 września 2013 r. odbyła się pierw-
sza w historii eksmisja z lokalu należącego 
do Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia” (z 
budynku przy ul. Armii Poznań 78 usunię-
to zalegającą z czynszem kobietę z doro-
słym synem, właścicielkę mieszkania przy 
ul. Wschodniej).   („WL” 10-2013, s. 31)
QQ 26 września 2013 r. w hotelu „Max” 

przy ul. Kościuszki, z mieszkańcami Lu-
bonia spotkał się prezes Kongresu Nowej 
Prawicy – Janusz Korwin Mikke.   („WL” 
10-2013, s. 26)
QQ 28 września 2013  r. w  Lubońskim 

Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się 5. 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Luboń 
2013.   („WL” 10-2013, s. 4)
QQ 29 września 2013 r. lubonianka Monika 

Sadowy-Naumienia zdobyła Puchar Świa-
ta w skokach spadochronowych.   („WL” 
10-2013, s. 2)
QQ We wrześniu 2013  r. firma Luvena 

SA znalazła się na 8. miejscu w rankin-
gu 100. Wielkopolskich Liderów Rynku, 
w kategorii firm z najwyższą dynamiką 
zysku.   („WL” 10-2013, s. 27)
QQ We wrześniu 2013 r. poseł PiS – Ta-

deusz Dziuba – złożył w Prokuraturze 
Apelacyjnej pismo dot. inwestycji spółki 
„Grupa River” („Pajo”) na terenie objętym 
Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego „Tereny po WPPZ” u zbie-
gu ulic Armii Poznań i 3 Maja (budowa 
hoteli z  lokalami sprzedawanymi jako 
mieszkania), podejmując temat opisany 
szeroko przez „Wieści Lubońskie” (11-
2010, str. 2 oraz 04-2011, str. 13).   („WL” 
11-2013, s. 20)
QQ 30 września 2013 r. starostwo powia-

towe wydało pozwolenie ze na budowę 

ul. Wschodniej w  NCL od ul. Okrzei 
do Żabikowskiej. Część drogi powstała 
w 2016 r. (Żabikowska-rondo Wschod-
nia/al. Jana Pawła II), budowa odcinka 
do ul. Okrzei (ze środków zewnętrznych) 
miała się rozpocząć w tym roku.   („WL” 
02-2016. s. 2)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa XX 
wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna Balińska, 
Wrocław 2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzieje 
osadnictwa i dziewięciu parafii” 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”, An-
drzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka 
Miejska – „Kalendarium Lubonia” (www.
biblub.com); 10 – uchwały Rady Miasta 
Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi i fun-
dacji Augusta Cieszkowskiego” Stanisław 
Malepszak, Luboń 1999; 13 –„200 lat oświaty 
w Luboniu” Stanisław Malepszak i Piotr P. 
Ruszkowski, Luboń 2008; 15 – Kronika Ko-
misariatu MO w Luboniu (1974-1990); 16 – 
„Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historyczny 
Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocz-
nik Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradowska, 
Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblioteka Za-
wartości Czasopism); „Wieści Lubońskie” 
1994, 2003, 2004, 2013-2017

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje 
prosimy o uzupełnianie naszego kalenda-
rium i przesyłanie informacji: telefonicz-
nie, listownie, pocztą elektroniczną lub 
osobiście.

oprac. HS

Q
Zbiorowe zdjęcie uczestników uroczystości w byłym obozie hitlerowskim w Żabikowie

Q
Warta Strzelców przy tablicy zamordowanych człon-
ków Polskiej Partii Robotniczej
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Światowy Przegląd Folkloru „Integracje” 
doczekał się już 18. edycji, która w tym 
roku była wyjątkowa, ponieważ organi-
zatorzy pod hasłem „Mam folklor we 
krwi” propagowali krwiodawstwo. Prze-
gląd zainaugurowano 11  sierpnia w No-
wym Tomyślu, natomiast finał odbył się 
19.08 w Swarzędzu. Przez dziewięć ko-
lejnych dni moc ludowych atrakcji moż-
na było podziwiać także w: Poznaniu, 
Lesznie, Wrześni, Wronkach, Damasław-
ku i w Luboniu.
W piątkowe popołudnie i  wieczór, 
17 sierpnia luboński park Papieski był 
miejscem, gdzie w  ramach Przeglądu, 

przy wspaniałej pogodzie, nie tylko lu-
bonianie podziwiali występy grup folk-
lorystycznych. Tego dnia gościliśmy 
w  naszym mieście zespoły: Rebulir 
z Hiszpanii, Vihorlat ze Słowacji, grupę 
folklorystyczną Mi Orgullo es Panama 
z Panamy, zespół Varażdin z Chorwacji, 
kanadyjski zespół folklorystyczny Les 
Pieds Legers oraz Zespół Pieśni i Tańca 
Uniwersytetu Gdańskiego Jantar. Przed 
głównym koncertem odbyły się warsz-

taty folklorystyczne dla dzieci, prowa-
dzone przez członków zaproszonych 
zespołów, które zaprezentowały  się 
w pięknych, kolorowych strojach grając, 
tańcząc i  śpiewając, przy aplauzie pu-
bliczności. Przez kilka godzin panowała 
wspaniała atmosfera. Na przygotowanym 
stoisku uczestnicy imprezy mieli okazję 
zapoznać  się z  ofertą Ośrodka Debaty 
Międzynarodowej w  Poznaniu prowa-
dzonego przez Fundację św. Benedykta 
oraz Instytut Myśli Schumana, którego 
zadaniem jest przybliżanie mieszkańcom 
Wielkopolski szeroko rozumianej tema-
tyki międzynarodowej. Warto wspo-

Folklor mają we krwi

Q
 Imprezie towarzyszyła piękna, słonecz-
na pogoda. Na scenie zespół Rebulir 
z Hiszpanii   fot. Paweł Wolniewicz

mnieć, że przegląd „Integracje” odby-
wa  się regularnie od sierpnia 2001  r., 
natomiast Luboń już po raz trzeci miał 
okazję uczestniczyć w  tym niezwykle 
barwnym wydarzeniu, którego organi-
zatorami w naszym mieście byli: Aka-
demia Wychowania Fizycznego im. 
Eugeniusza Piaseckiego w  Poznaniu, 
Stowarzyszenie Kulturowo-Sportowe 
„Integracje”, Zespół Tańca Ludowego 
AWF, Urząd Miasta Luboń oraz nasz 
rodzimy Ośrodek Kultury.

PAW

Q
Uznanie publiczności zdobyła również grupa folklorystyczna Mi Orgullo es Panama 
z Panamy   fot. Paweł Wolniewicz

Q
W ciekawym repertuarze zaprezentował się zespół Jantar z Gdańska    
fot. Paweł Wolniewicz

Przez ostatnie trzy miesiące mieliśmy okazję ko-
rzystać z  plaży miejskiej nad Wartą, przy ul. 
Rzecznej oraz uczestniczyć w  organizowanych 
tam zajęciach i seansach kina letniego. W piątko-
we popołudnie, 31 sierpnia zakończono na plaży 
sezon letni, w ramach którego odbywały się liczne 
działania dla dorosłych i  dzieci, m.in.: zajęcia 
fitness, koncert, warsztaty modelarskie, spektakle, 
zabawy i animacje dla dzieci, spotkania miłośni-
ków psów oraz inne atrakcje. Wszystko to pod 
bacznym okiem trenerów, instruktorów i anima-
torów. W  ostatnim dniu sierpnia, kończącym 
tegoroczny sezon, były tańce, baloniada, gra na 
ukulele, malowanie, rysowanie, zabawy z chustą 
i zajęcia modelarskie. Pogoda dopisała, prognozy 
na najbliższy okres są dobre, dlatego plaża będzie 
czynna do końca września.

Podsumowując letni sezon koordynator i opiekun 
plaży miejskiej z ramienia lubońskiego magistra-
tu – Joanna Humerczyk – nie ukrywała zadowo-
lenia i satysfakcji, że miejsce nad Wartą wzbudza 
pozytywne emocje i  stanowi oazę relaksu dla 
coraz większej rzeszy lubonian. Popularność 
plaży, zdaniem pani organizator, przeszła jej 
oczekiwania. Na każdym seansie kina letniego 
pojawiało się ponad sto osób. Dziękuje za naszym 
pośrednictwem animatorom za zaangażowanie, 
natomiast plażowiczom za dbałość o  wspólne 
dobro, pozostawianie czystości oraz wypożycza-
nego sprzętu w dobrym stanie. Planuje na przyszły 
sezon jeszcze więcej atrakcyjnych zajęć nad brze-
giem Warty.

PAW

Zakończenie lata

Q
Dobry kontakt z dziećmi mieli plażowi animatorzy, podczas 
zajęć tanecznych jedna z nich – Natalia    
fot. Paweł Wolniewicz
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ką Aleksandry Kołcz. Czy-
tanie prowadził absolwent 
Gimnazjum nr 2, obecnie 
student UAM i  studiów 
aktorskich – Grzegorz 

Kaczma-
rek. Dzię-
ki ich za-
angażo-

waniu w odgry-
wane role mogli-
śmy śledzić losy 
Cezarego Baryki, 
wychowanego 
w imperium ro-
syjskim, w Baku, 
który jako mło-
dzieniec przybył 
do Polski – oj-
czyzny zmarłych 
rodziców. Frag-
mentarycznie 
przedstawili pro-
ces dojrzewania 
Cezarego Baryki 
– zarówno we-
wnętrznej jak 
i  zewnętrznej 
przemiany 
z   c h ł o p c a 
w młodego męż-
czyznę. Z  prze-

platanej ciekawymi inscenizacjami po-
wieści wyłonił się także polityczny i spo-
łeczny obraz Polski, która dopiero co 
odzyskała niepodległość. Zamiast kraju 
tak wspaniale opisywanego przez ojca, 
Cezary przyjechał do miejsca, w którym 
panuje chaos i nędza. Nie zauważył tu 
znanych z jego opowieści szklanych do-
mów. Podczas ponadgodzinnego czyta-
nia z podkładem muzycznym zaprezen-
towano m.in. sytuację w Baku podczas 
rewolucji oraz wojen Tatarów i Ormian, 
przyjazd Cezarego do Warszawy oraz 
jego udział w  wojnie z  bolszewikami 
i manifestacji robotników.
Akcja w  tym roku objęła rekordową 
liczbę miejsc – powiedziała dyrektor 
Biblioteki, Agnieszka Begier – zgłosi-
ło  się do niej prawie trzy tysiące pod-
miotów. Już teraz z  niecierpliwością 
czekamy na ogłoszenie tytułów kolejnej 
edycji Narodowego Czytania. Organiza-
torzy stanęli na wysokości zadania, nie 
dopisała jednak publiczność – w wyda-
rzeniu uczestniczyło zaledwie kilkana-
ścioro widzów.

PAW

KULTURA

Akcja Narodowe Czytanie organizowa-
na jest przez Prezydenta RP od sześciu 
lat. Została zainicjowana wspólną lektu-
rą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 
W 2013 r. w całej Polsce odbyło się czy-
tanie dzieł Aleksandra Fredry, 
a podczas następnych edycji ko-
lejno: „Trylogii” Henryka Sien-
kiewicza, „Lalki” Bolesława Pru-
sa, „Quo Vadis” Henryka Sien-
kiewicza. W ubiegłym roku lek-
turą Narodowego Czytania było 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskie-
go. Biblioteka Miejska (BM) już 
po raz trzeci włączyła się w ogól-
nopolską akcję propagującą czy-
telnictwo i klasykę polskiej lite-
ratury.

W samo południe, 8 września, na 
boisku między blokami osiedla 
„Lubonianka” były czytane frag-
menty wydanej w1924 r. powieści 

Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” 
wzbogacone krótkimi inscenizacjami, 
które przygotowali: kabaret „Humoreska”, 
studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz uczniowie Zespołu Szkół pod opie-

„Przedwiośnie” między blokami

Q
Czytający fragmenty „Przedwiośnia” oraz inscenizato-
rzy w epokowych strojach z zaangażowaniem odgry-
wali swoje role   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Po zakończeniu czytania, biorący w nim udział chętnie pozowali do wspólnego zdjęcia    
fot. Paweł Wolniewicz

Parada Seniorów w Warszawie
W sobotę, 18 sierpnia, grupa słuchaczy 
Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (LUTW) wyruszyła wczesnym 
rankiem autokarem z  parkingu 
Intermarchè i autostradą A2 dotarła do 
Warszawy na V Paradę Seniorów oraz 
Piknik Pokoleń „Dojrzali Wspaniali”. 
Przybyli na nią seniorzy z  ponad100 
miejscowości z całej Polski. Spotkali się 
przy rondzie Charles’a de Gaulle’a (po-
czątek ul. Nowy Świat), by wspólne 
przejść w  na teren Uniwersytetu War-
szawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 
26/28), gdzie odbywał się Piknik Poko-
leń. Fundacje „Zaczyn” i „Promedica 24” 
po raz kolejny wspierały to wydarzenie. 
Po przejściu Traktem Królewskim oko-
ło 1 km dotarliśmy na teren uniwersy-
tetu, gdzie odbywała się impreza. Ura-
czyliśmy  się ciepłą grochówką. Potem 
był występ zespołu muzycznego „Biały 
Kot”, w wykonaniu którego usłyszeliśmy 

największe hity polskiej i  zagranicznej 
piosenki rozrywkowej ostatniego pół-
wiecza. Następnie odbył się największy 
w Polsce Dancing Międzypokoleniowy 
pod wodzą DJ-ów Wiki i Krisa. Rów-
nolegle odbywały  się ciekawe panele 
dyskusyjne, warsztaty i ćwiczenia ru-
chowe. Nasza grupa miała jeszcze 
w programie spacer po Starym Mieście, 
obiad w restauracji „Sosiser”, przejazd 
metrem oraz zwiedzenie z przewodni-
kiem Łazienek Królewskich. Jest to 
zespół pałacowo-ogrodowy w Warsza-
wie założony w  XVIII wieku przez 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Nazwa pochodzi od barokowego pa-
wilonu Łaźni, wzniesionego w latach 80. 
XVII wieku przez Stanisława Herakliu-
sza Lubomirskiego i przebudowanego 
przez Stanisława Augusta Poniatow-
skiego na pałac „Na Wyspie”. Oprócz 
budynków, pawilonów oraz wolnosto-
jących rzeźb znajdują  się tam cztery 

Z Uniwersytetu III Wieku

ogrody: Królewski, Romantyczny, Mo-
dernistyczny oraz Chiński. Od 1960 r. 
zespół jest siedzibą Muzeum Łazien-
ki Królewskie. Po zwiedzeniu Łazie-
nek udaliśmy się w drogę powrotną 

do Lubonia. Wycieczka do Warszawy 
odbyła  się dzięki f inansowemu 
wsparciu Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu.

M. J. Błaszczakowie

Q
Słuchacze LUTW podczas przemarszu   fot. Jan Błaszczak
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Czyste Country
10-12 sierpnia odbył się Międzynarodo-
wy Festiwal „Czyste Country” w Wolsz-
tynie, na który, prócz miłośników mu-
zyki country i entuzjastów historii Dzi-
kiego Zachodu, jak co roku przybyli 
również członkowie Kowbojskiego Mia-
steczka w Luboniu. Festiwal narodził się 
9 lat temu, ale wciąż przyciąga do Wolsz-
tyna tysiące fanów. Ze sceny zabrzmiała 
muzyka country w wykonaniu między-
narodowej grupy artystów cieszących się 
dużą popularnością. Odbyły się też wy-
stępy młodych, utalentowanych debiu-

tantów, którzy dostarczyli wiele miłych 
niespodzianek. W  kościele św. Józefa 
miała miejsce niedzielna msza święta 
country i  gospel z  udziałem artystów 
estradowych. Można
było zaobserwować, że countrowcy to 
jest jedna rodzina, którą łączy muzyka 
i przyjaźń dająca poczucie wolności oraz 
radości.

Pony Express z Lubonia
Szybka poczta konna działająca na ob-
szarze Wielkich Równin i Gór Skalistych, 
na odcinku od St. Joseph w Mossouri do 

Z miasteczka kowbojskiego

Q
Członkowie Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu na Międzynarodowym Festiwalu 
„Czyste Country” w Wolsztynie 

Sacramento w  Kalifornii w  okresie od 
kwietnia 1860 do października 1861 roku 
była bezpośrednią i  najprostszą drogą 
łączności z  Zachodem przed wprowa-
dzeniem łączności telegraficznej. Miała 
ogromne znaczenie, bowiem ściśle wią-
zała Kalifornię z Unią tuż przed wybu-
chem wojny secesyjnej. Dziś w Europie 
kultywujemy historię, która narodziła się 
na Dzikim Zachodzie i jest przekazywa-
na z  pokolenia na pokolenie. W  tym 
roku poczta konna wyruszyła 14 sierpnia 
o godz. 19.30 z Kowbojskiego Miastecz-
ka przy ul. Kwiatowej w  Luboniu do 

Baranówka. Zadaniem riderów: Julki, 
Mikołaja, Józefa i Kuby, czyli konnych 
listonoszy z Fundacji Stworzenia Pana 
Smolenia, po złożeniu przysięgi i odsłu-
chaniu hymnu w obecności szefa Euro-
pejskiego Pony Expressu na Wielkopol-
skę, było dostarczenie postemplowanej 
przez poczmistrza korespondencji nada-
nej przez przybyłych do mia-
steczka, do swoich rodzin lub 
przyjaciół. Kurierzy musieli się 
wykazać dużą wytrzymałością 
i dobrą techniką jazdy, a konie 
kondycją oraz odpornością na 

Q
Riderzy (konni listonosze) składają przysięgę i odsłuchują hymn Pony Expressu 
w obecności szefa Europejskiego Pony Expressu na Wielkopolskę   fot. Zbigniew 
Henciel

cd.  
na str. 
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Król Żniwny 2018
15 sierpnia, w święto Wojska Polskiego 
i w 98. rocznicę Cudu nad Wisłą Luboń-
skie Bractwo Kurkowe (LBK) zorgani-
zowało turniej strzelecki. Było to także 
święto Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, bracia z pocztem sztandaro-
wym uczestniczyli we Mszy św. odpra-
wionej o  godz. 12.30 w  kościele św. 
Barbary. Podczas uroczystej liturgii po-
święcono Tarczę Króla Żniwnego. Po 
nabożeństwie członkowie LBK przenie-
śli  się na pobliską strzelnicę przy ul. 
Poniatowskiego 20, gdzie odbył się oko-
licznościowy turniej strzelecki. W strze-
laniu do Tarczy Króla Żniwnego najlep-
szym okazał się Dariusz Szmyt, drugie 
miejsce wystrzelał Tomasz Kutzner, 

a  trzecie Zbigniew Kutzner. W  dalszej 
kolejności odbyło się strzelanie do Kura, 
którego strąciła Julia Przyjemska, drugie 
miejsce zdobył Witold Jaśniaczyk, a trze-
cie ojciec Julii – Robert Przyjemski. Na 
koniec, w konkurencji Finał Australijski 
(każdy z uczestników oddaje po jednym 
strzale, najgorszy eliminuje strzelca z tur-
nieju, aż do momentu pozostania trzech 
najlepszych strzelców, którzy strzelają 
w finale). W tej konkurencji zwyciężył 
starszy bractwa, Robert Świerczyński, 
drugie miejsce zajął Roman Goliński, 
natomiast trzecie Zbigniew Kutzner.

Trzecia rocznica
Obchody swojej 3. rocznicy LBK zain-
augurowało uczestnicząc w  okoliczno-

Bractwo Kurkowe

ściowej, uroczystej Eucharystii, którą 
w kościele św. Jana Bosko odprawił pro-
boszcz, ks. prał. Roman Kubicki, w asy-
ście wikariusza, ks. Krzysztofa Twardow-
skiego. Uroczyste nabożeństwo uświet-
nili swoją obecnością burmistrz Małgo-
rzata Machalska, członek Zarządu Po-
wiatu poznańskiego – Piotr Zalewski, 
lubońscy radni powiatowi – Zbigniew 
Jankowski i  Dariusz Szmyt, delegacje 
zaprzyjaźnionych Bractw Kurkowych 
z  naszego regionu, lubońscy strażacy 
oraz liczni wierni. Starszy LBK – Robert 
Świerczyński – wspomniał m.in. o ryn-
grafie „Diamenty Lubonia” symbolizu-
jącym trzy wsie, z  których powstało 
nasze miasto. Jednocześnie trzy ryngra-
fowe diamenty symbolizują nazwiska 

lubonian poległych w Powstaniu Wiel-
kopolskim: Józefa Andzińskiego, Micha-
ła Maciejewskiego i Antoniego Palacza. 
W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz 
nawiązał do poświęconego przed dwoma 
laty przed tym samym ołtarzem – sztan-
daru LBK – oraz podkreślił, jak ważne 
jest kontynuowanie przez lubońskich 
braci idei, która zrodziła się w średnio-
wieczu. Po zakończeniu Mszy św. ryngraf 
został uroczyście poświęcony (szerzej 
o nim w przyszłym miesiącu). Obchody 
kontynuowano na strzelnicy w Ludwi-
kowie pod Mosiną.

PAW
Q
Na strzelnicy LBK od lewej bracia: Zbigniew Kutzner, Roman Goliński, Robert Przy-
jemski, Dariusz Szmyt i Krzysztof Konarski   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Pamiątkowe zdjęcie LBK z gośćmi przed głównym wejściem do świątyni. Central-
nie – Robert Świerczyński prezentuje poświęcony ryngraf   fot. Paweł Wolniewicz
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nęliśmy tramwajem wodnym po Warcie, 
własnoręcznie robiliśmy lizaki w manu-
fakturze słodyczy „Słodkie Czary Mary”, 
pływaliśmy w basenie „Oaza” w Kórniku 
i „Octopus” w Suchym Lesie, obejrzeli-
śmy kilka najnowszych produkcji kino-
wych, a także graliśmy w kręgle w „Niku 
Bowling” i odbyliśmy lekcję przyrodni-
czą w Centrum Edukacji Ekologicznej 

w  Wielkopolskim Parku Narodowym. 
To tylko niektóre z  licznych atrakcji, 
które zaproponowaliśmy w  tym roku 
naszym podopiecznym.
Z aktywnego wypoczynku z Ośrodkiem 
Kultury skorzystało 45 dzieci w wieku 
od 7 do 12 lat.

OKL

Z miasteczka kowbojskiego
cd.  
ze str. 
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zmęczenie przy przewozie za-
bezpieczonej poczty w  sa-
kwach. Grono uczestników 
wydarzenia żegnało dzielnych 
jeźdźców, życząc im powodze-

nia i miłych wrażeń. Droga, którą poko-

nywali posłańcy, wiodła częściowo przez 
uliczki Lubonia, a także las i inne mniej 
dostępne tereny. Najważniejsze było 
bezpieczeństwo kurierów, dlatego wy-
znaczeni kierowcy asystowali im na 
trasie, nadzorując warunki panujące na 

KULTURA

Za nami 4 tygodnie wakacji z Ośrodkiem 
Kultury. W lipcu odwiedziliśmy między 
innymi: Centrum Edukacji Regionalnej 

i Przyrodniczej w Mniszkach, gdzie zwie-
dziliśmy skansen zaginionych zawodów, 
wioskę zabaw „Bogilu” w Jabłonnej, pły-

Półkolonie z Ośrodkiem Kultury

Q
W wiosce zabaw „Bogilu” w Jabłonnej

Koloniści 
z Ośrodka 
Kultury 
zwiedzają 
parowo-
zownię

Q

Strefa animacji na plaży
W minione wakacje na plaży miejskiej 
działała biblioteczna strefa animacji, do 
której zapraszaliśmy najmłodszych pla-
żowiczów. Od czerwca odkrywaliśmy 
najdalsze zakątki świata, naszą podróż 
rozpoczęliśmy na Hawajach, następnie 
odwiedziliśmy Karaiby, indiańską wio-
skę, spotkaliśmy się na Czarnym Lądzie, 
a naszą przygodę zakończyliśmy na wy-

spie rajskich ptaków. Każde spotkanie 
łączyło w sobie zabawy ruchowe i zajęcia 
kreatywne, powstawały piękne pocztów-
ki, zakładki do książek, a nawet minio-
ceany i afrykańskie stroje. W tygodniu 
najmłodsi mogli zobaczyć teatrzyk Ka-
mishibai, który łączył tematyczne zajęcia 
plastyczne i ruchowe i tak oto poznali-
śmy bajkę aborygeńską, śląską legendę 
i  wiele innych. Było nam bardzo miło 

Z Biblioteki Miejskiej

szlaku, by konni listonosze mogli do-
wieźć przesyłki do celu w określonym 
czasie i przekazać zabezpieczone sakwy 
kolejnym jeźdźcom. Wszystko przebie-
gło pomyślnie i sprawnie, poczta zosta-
ła należycie przekazana kolejnym po-
słańcom, którzy przemierzą europejskie 

kraje i  zakończą podróż w  Holandii. 
Podsumowaliśmy imprezę, biesiadując 
w miasteczku. Cieszymy się, że poczta 
została przekazana w siodle w należytym 
stylu i porządku.

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell

gościć na plaży i liczymy, że za rok po-
nownie spotkamy  się w  bibliotecznej 
strefie animacji.    (BM)

Zajęcia edukacyjne 2018-2019
W nadchodzącym roku szkolnym, Bi-
blioteka Miejska zaprasza na lektoraty 
z  języków: angielskiego, niemieckiego, 
hiszpańskiego i  japońskiego; warsztaty 
plastyczne dla dzieci, zajęcia z kaligrafii 
i rękodzieła, rytmikę, jogę, a także kursy 
szybkiego czytania, zarówno dla dzieci, 
jaki i dorosłych. Szczegółowe informacje 
są dostępne na naszej stronie interneto-
wej: www.biblub.com lub pod telefonem 
603 313 972.    (BM)

Zarażają gitarową pasją
Festiwal „Akademia gitary” już od 11 lat 
dociera do kilkudziesięciu miejsc w Wiel-

kopolsce, co czyni go jedynym w Europie 
gitarowym wydarzeniem muzycznym o tak 
dużym zasięgu i wysokiej randze. Celem 
festiwalu jest nie tylko integracja środowi-
ska gitarowego w naszym regionie, ale też 
stworzenie muzycznej przestrzeni, w któ-
rej każdy poczuje się, jak u siebie. Tego-
roczna edycja to ponad dwa tygodnie 
muzycznej wędrówki po gitarowym szla-
ku, na którym znalazł się również Luboń. 
1 września w „Galerii na piętrze” Bibliote-
ki Miejskiej przy ul. Żabikowskiej gościli-
śmy zespół „Jacaras”, który od powstania 
w  2009  r. tworzą absolwenci Wydziału 
Instrumentalnego Akademii Muzycznej 
im. Karola. Lipińskiego we 
Wrocławiu, a  kierownikiem 
jest prof. Piotr Zaleski – pro-
wadzący w uczelni klasę gita-
ry. Przed sześciu laty zespół 

Q
Biblioteczna strefa animacji na plaży miejskiej

Q
W 15-minutowym supporcie zaprezentował się młody kwartet gitarowy    
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
obok
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dacji „Animal 
Security”. Dużym 
zainteresowa-
niem cieszyło się 
stoisko Zarządu 
Parków Krajo-
brazowych Woje-
wództwa Wielko-
polskiego, na któ-
rym odbywały się 
m.in. prezentacje 
filmów przyrodni-
czych, malowanie farbami 
figurek gipsowych i konkur-
sy z  nagrodami. Burmistrz 
Małgorzata Machalska i kie-
rownik Referatu Gospodar-
ki Odpadami lubońskiego 
magistratu – Kamila Mazu-
rek – wręczyły dyplomy i na-
grody laureatom konkursu 

ekologicznego dla szkół, który polegał na 
stworzeniu przez uczniów haseł, mających 
zachęcać do kompostowania odpadów 
ulegających biodegradacji w ogrodowych 
kompostownikach (o konkursie i  jego 
laureatach informowaliśmy szerzej w sierp-
niu na str. 22). Podobnie jak w ubiegłym 
roku, imprezie towarzyszyła zbiórka su-
rowców wtórnych, podczas której zebrano: 
300 kg makulatury (poprzednio 180 kg), 
100  kg puszek aluminiowych (30  kg) 

i 400 kg baterii (133 kg)! W porównaniu 
z latami ubiegłymi był to absolutny rekord. 
Mieszkańcy, którzy przynieśli do stoiska 
Urzędu określoną ilość puszek, zużytych 
baterii lub makulatury otrzymali w zamian 
sadzonki wrzosów w doniczkach (wyda-
no1 225 sztuk). Cały dochód uzyskany ze 
sprzedaży aluminiowych puszek zebra-
nych podczas imprezy zostanie przekaza-

ny na konto Fundacji 
„Redemptoris Missio”, 
która prowadzi akcję 
„Puszka dla Malusz-
ka”. W  Wiśniowym 
Sadzie funkcjonowało 
również stoisko Sto-
warzyszenia Forum 
Obywatelskiego Lu-
boń, przy którym 
w zamian za przynie-
sione plastikowe na-
krętki można było 
otrzymać torby ekolo-
giczne. Warto podkre-
ślić, że z każdym ro-
kiem w  pikniku 
uczestniczy coraz 
więcej lubonian.

PAW

KULTURA

podjął współpracę ze śpiewacz-
ką pochodzącą z  Meksyku – 
Julietą Gonzales-Springer, spe-
cjalizującą się w wykonawstwie 
utworów barokowych. Obec-

nie w skład zespołu wchodzą: Piotr Za-
lewski – timple (instrument 5-strunowy 
o  długości zaledwie 4  cm pochodzący 
z Wysp Kanaryjskich), Julieta Gonzales-
-Springer – wokal, Łukasz Figiel – gitara 
basowa, Mateusz Ławniczak i  Łukasz 
Oleszek – gitary oraz Jakub Persona – 
perkusja. W sobotnie popołudnie, zanim 
„Jacaras” pojawił się na scenie, w 15-mi-
nutowym supporcie, w  ramach cyklu 
„Młodzi wirtuozi przed mistrzami” zapre-
zentował się kwartet gitarowy w składzie: 
Marcin Dłużewicz, Filip Furmańczyk, Jan 
Szymoszyn i Marcel Zieliński. Po ich wy-
stępie rozpoczął się główny koncert sze-

ściorga wirtuozów, który był genialnym 
powrotem do opracowanych na współcze-
sne instrumentarium tańców Hiszpanii 
okresu baroku, znajdujących się w XVII 
i XVIII-wiecznych tabulaturach gitarzystów 
hiszpańskich. Niektóre z tych tańców ode-
grały znaczącą rolę w historii muzyki i są 
znanymi do dzisiaj formami, jak tarantela, 
fandango czy wariacyjnie opracowywana 
przez stulecia folia. Inne przetrwały 
w społecznościach lokalnych (canario), 
wiele zaś popadło w zupełne zapomnie-
nie (mariona, cumbee). Wspólną cechą 
wszystkich tańców jest ciekawa, różno-
rodna rytmika, która później legła u pod-
staw tworzącego się w XIX w. w Hiszpa-
nii stylu, znanego dziś powszechnie jako 
flamenco. Koncert był prawdziwą ucztą 
dla duszy i uszu, a wirtuozi wznosili się 
na wyżyny artyzmu, wielokrotnie nagra-

Q
Podczas koncertu, „Jacaras” stworzył wspaniałą, kameralną 
atmosferę   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
ze str. 
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Sprzyjająca aura sprawiła, 
że już przed godz.  14. do 
sadu schodzili  się miesz-
kańcy, nie tylko Nowego 
Centrum Lubonia. Z cza-
sem przybywało ich coraz 
więcej i  chętnie uczestni-
czyli w  warsztatach, hap-
peningach, animacjach 
i  konkursach rodzinnych 
promujących wartości i po-
stawy ekologiczne, m.in. 
tworzeniu form przestrzen-
nych z  zastosowaniem 
przedmiotów, które straci-
ły swoją użyteczność – od-
padów – i nadaniu im no-
wego życia. Poznawali też 
tropy zwierząt leśnych i wy-
dawane przez nie odgłosy. 
Brali także udział w zaba-
wach związanych z segregacją odpadów 
i  warsztatach ogrodniczych dla dzieci 
– „Jak posadzić sałatę w butelce?”. Ak-
tywnie uczestniczyli również w różnych 
konkurencjach sportowych i zabawach 
plastycznych. Wszystko to nawiązywało 
i zachęcało do wykorzystywania surow-

ców wtórnych i ich właściwego zagospo-
darowania. Dużym powodzeniem cie-
szyły się dmuchana zjeżdżalnia dla dzie-
ci i wóz strażacki. Do atrakcji pikniku 
należy również zaliczyć Turniej Strzelec-
ki zorganizowany przez Lubońskie Brac-
two Kurkowe (LBK) oraz stoisko Fun-

Piknik w Wiśniowym Sadzie
W pierwszą niedzielę września, (2.09), na terenie położonym pomiędzy ulicami Konarzewskiego 
a Fabryczną, Urząd Miasta zorganizował czwarty już EkoPiknik mający zachęcić mieszkańców do 
wspólnego wypoczynku, zabawy i integracji.

Q
2 września Wiśniowy Sad tętnił życiem lubonian   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Dużym powodzeniem cieszyły się zabawy, konkursy i warsztaty dla 
dzieci   fot. Paweł Wolniewicz

dzane owacjami pu-
bliczności. Warto zwró-
cić uwagę, że Akademia 
Gitary ma również wy-
miar charytatywny. Mia-
nowicie od kilku lat 
w trakcie festiwalu pro-
wadzona jest zbiórka 
publiczna dla dzieci 
z wielkopolskich hospi-
cjów oraz ich rodzin – 
tak też było w  naszym 
mieście. W zamian moż-
na było – jak co roku – 
poczęstować się pierni-
kami w kształcie gitary 
wypiekanymi według 
przepisu babci Krysi.

PAW

Q
Laureaci konkursu ekologicznego odebrali od burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej i Kamili Mazurek dyplomy i nagro-
dy   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Kolejka mieszkańców, którzy przynieśli do stoiska 
Urzędu surowce wtórne, liczyła w niektórych 
momentach ponad 30 metrów   fot. Paweł Wol-
niewicz

Organizatorzy pikniku dziękują miesz-
kańcom za liczny i aktywny udział w im-
prezie. Jednocześnie wyrażają nadzieję, 
że poprzez propagowanie postaw pro-
ekologicznych uda  się wyeliminować 
problemy, z  którymi  się borykamy, 
np. składowanie odpadów na „dzikich 
wysypiskach” czy ich spalanie w domo-
wych paleniskach. 
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W sobotę, 8  września, jako ostatnia 
plenerowa impreza tego lata, odbyła się 
11. „Biba w Lasku” zorganizowana przez 
Ośrodek Kultury (OK). Przy pięknej 
pogodzie, frekwencja i humory miesz-
kańców dopisały. W parku Siewcy tra-
dycyjnie pojawili  się pięknie ubrani 
w  kolorowe, bogato zdobione stroje 
przedstawiciele Towarzystwa Bambrów 
Poznańskich (TBP) z prezesem – Ryszar-
dem Skibińskim na czele. Miło było 
spotkać wśród nich luboniankę Paulinę 
Kołcz – córkę Aleksandry i  Łukasza, 
założycieli Związku Strzeleckiego „Strze-

lec” w naszym mieście. Imprezę popro-
wadził Jacek Augustyn Wietrzykowski, 
który przeplatał zapowiedzi anegdotami 
i śpiewem. Przebój Jana Kiepury „Bru-
netki, blondynki” w  wykonaniu pana 
Jacka poruszył serca pań. Na scenie 
wystąpiły zespoły związane z Ośrodkiem 
Kultury: Śpiewaczy „Szarotki” (w tym 
roku obchodził 15-lecie działalności) 
oraz Wokalno-Instrumentalny „Ton”. 
Ponadto mogliśmy usłyszeć kapelę po-
dwórkową „Swoja Wiara” z Murowanej 

Gośliny. Podczas imprezy świętowano 
również 30-lecie istnienia Ośrodka Kul-
tury w Luboniu. Z tej okazji, organiza-
torzy przygotowali dla wszystkich uczest-
ników pyszny, jubileuszowy tort, który 
chętnie skonsumowano. Z myślą o przy-
byłych na rodzinny piknik ustawiono 
stoiska z  rękodziełem i  gastronomią, 
sprzedawano miód. Dużym powodze-
niem cieszyły się wiejska zagroda z kozą, 
szynszylem i królikami, historyczny plac 
zabaw urządzony przez Grzegorza Ko-
sowskiego z Pecnej oraz zorganizowany 
przez Lubońskie Bractwo Kurkowe tur-

niej strzelecki o  Puchar Ignacego Jana 
Paderewskiego. Atrakcją były również 
pokazy Specjalistycznej Grupy Ratow-
nictwa Wysokościowego Państwowej 
Straży Pożarnej. Co odważniejsi młodzi 
i  starsi, ubezpieczani przez strażaków 
mogli  się wspiąć wysoko na okazałą 
topolę za pomocą drabinki speleologicz-
nej.
Gwiazdą wieczoru była grupa „2 plus 1” 
– kontynuator legendarnego zespołu 
założonego w 1971 przez Janusza Kruka 

i   E l ż b i e t ę 
Dmoch, teraz 
prowadzony 
przez trzeciego 
członka – Ceza-
rego Szlązaka. 
Grupa dała pół-
toragodzinny 
koncert z  cha-
rakterystycznym 
dla siebie roz-
rywkowo-rocko-
wym pazurem. 
Niezwykle szero-
ka rozpoznawal-
ność legendar-
nych przebojów, 
wysoka kultura 
artystyczna, war-
tość muzyczna 
i tekstowa utwo-
rów, rockowa 

„2 plus 1” w parku Siewcy

Q
Aura i frekwencja na Bibie dopisały. Impreza na stałe zapisała się w kalendarzu 
kulturalnym miasta   fot. Paweł Wolniewicz

dynamika oraz świetny 
kontakt z publicznością 
– m.in. za sprawą weso-
łych anegdot sypanych 
jak z rękawa przez lidera 
Cezarego Szlązaka – to 
ogromne atuty zespołu. 
Grane i śpiewane prze-
boje, m.in.: „Windą do 
nieba”, „Czerwone sło-
neczko”, „Hej, dogonię 
lato”,  „Singapore”, 
„Mama chita”, „Wielki 
mały człowiek”, „Choć 
pomaluj mój świat”, po-
rwały publiczność do 
tańca i  śpiewu. Do 
wspólnego wykonania 
ostatniego z wymienio-
nych przebojów grupa 
zaprosiła luboniankę – 

Paulinę Przebitkow-
ską ze Stowarzysze-
nia „Wspólna Dro-
ga”. Paulina pokazu-
jąc klasę i  wykazu-
jąc się zdolnościami 
wokalnymi, wzbu-
dziła aplauz publicz-
ności. Po tej mu-
zycznej uczcie, do 
późnych godzin 
wieczornych trwała 
zabawa pod chmur-
ką, grał i  śpiewał 
Jacek Augustyn 
Wietrzykowski.

PAW

Q
Dużym powodzeniem cieszył się historyczny plac zabaw  
 fot. Paweł Wolniewicz

Q
Dyrektor Regina Górniaczyk zaprosiła wszystkich na 
jubileuszowy tort z okazji 30-lecia Ośrodka Kultury   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Z gwiazdą wieczoru gościnnie zaśpiewała lubonianka – Pau-
lina Przebitkowska   fot. Paweł Wolniewicz 
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Wakacyjna przygoda zuchów
Od 21 do 28 lipca odbył się obóz zucho-
wy w Zarzeczu obok Żywca! 52 młodych 
uczestników przez tydzień zdobywało 
sprawność „smerfa”. Każdego dnia cze-
kały na nich niełatwe zadania. Zuchy 
musiały przejść chrzest obozowy, odna-
leźć sprzęty potrzebne smerfom, pokonać 
Gargamela, wykonać eliksir dla Papy 
Smerfa i wiele innych rzeczy! Pokazały, 
ile potrafią, a ich kadra była w szoku. – 
Dały radę przepłynąć na drugi koniec 
jeziora rowerkami wodnymi, gdzie cze-
kała na nich zimna kąpiel! Dzieci były 

na wycieczce w  Muzeum Motoryzacji, 
Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsko 
Białej, gdzie zobaczyły, jak powstawał 
„Bolek i Lolek”. Na koniec udały się do 
Parku Rozrywki, gdzie bawiły się świet-
nie, mimo zmęczenia. Na koniec obozu 
zdobyły sprawność, chusty, znaczki 
i gwiazdki zuchowe! Wielkie brawa dla 
nich!   Natalia Troszczyńska

Harcerze na obozie
28 lipca na Dworcu Głównym w Pozna-
niu zebrało  się 130 harcerzy z  dwóch 
lubońskich szczepów – ZHP Żabikowo 

im. Kazimierza Grendy oraz 
ZHP Luboń-Lasek. Ich ce-
lem było podsumowanie 
roku harcerskiego, czyli 
obóz letni w  Zarzeczu. Po 
kilku godzinach podróży 
pociągiem wszyscy bez-
piecznie dotarli do bazy 
należącej do hufca ZHP 

W niedzielę, 19 sierpnia, pod koźmiń-
skim Zamkiem odbyła się chóralna im-
preza, po raz trzeci już zorganizowana 
przez Gminny Zespół Instytucji Kultury 
w Koźminie Wielkopolskim. Na zapro-
szenie organizatorów odpowiedziały 22 
chóry z całej Wielkopolski. Przyjechali 
śpiewacy z  Gniezna, Jarocina, Kalisza, 
Kąkolewa, Kościana, Mosiny, Kotlina, 
Kaźmierza, Nowych Skalmierzyc (2 ze-
społy), Odolanowa, Sulęcinka, Śremu (2 
zespoły), Zagórowa, Żydowa, Poznania 
oraz chór „Bard” z  Lubonia. Wystąpił 
również Chór im. Cz. Czypickiego z Koź-
mina.
Po rejestracji uczestniczących chórów, 
na powitanie zagrała Koźmińska Or-
kiestra Dęta. Po jej koncercie odbyła się 
krótka próba wszystkich chórów, co 
przy ilości prawie 500 osób, stanowiło 
nie lada wyzwanie dla dyrygenta Ka-
spra Ekerta. Około godz. 16 zaczął się 

oficjalny koncert na 100. Urodziny 
NIEPODLEGŁEJ. W programie kon-
certu znalazły się pieśni patriotyczne 
i biesiadne. Chóry wspólnie wykonały 
utwory: 1. „Gaude Mater” (na 4 głosy), 
2. „Rota” (Nowowiejski), 3. „Polski 
Królowo” (na 4 głosy), 4. „Legiony” 
(„My, pierwsza brygada”), 5. „Pierwsza 
kadrowa”, 6. „Ułani, ułani”, 7. „Jeszcze 
jeden mazur dzisiaj”, 8. „Marsz, marsz, 
Polonia”, 9. „O polski kraju święty” (na 
4 głosy), 10. Hymn Rzeczypospolitej 
– „Złamane berła”, 11. „Marsylianka 
Wielkopolska”.
Ten wspólny śpiew zrobił na zebranej 
licznie widowni ogromne wrażenie. 
Aplauzowi i oklaskom nie było końca. 
Po koncercie, patron imprezy, bur-
mistrz Maciej Bratborski, wręczył chó-
rom pamiątkowe statuetki w  podzię-
kowaniu za udział w tym wielkim dla 
Koźmina wydarzeniu kulturalnym.

Koncert na 966 głosów

Q
Chór „Bard” w solowym występie na tle widowni

Po części oficjalnej i tradycyjnym poczę-
stunku kiełbaskowym, zaczęła się biesia-
da w formie karaoke. Każdy zespół wy-
konał samodzielnie przeznaczony dla 
siebie utwór. Chór „Bard” zaśpiewał „O 
mój rozmarynie”. Oczywiście wsparcie 

wokalne ze strony publiczności było 
ogromne.
Rozśpiewani, zadowoleni z  występów 
chórzyści Bardu, około godz. 20 wrócili 
do Lubonia.

Zarząd Chóru „Bard’

Z ZHP

Katowice. Mogli zasmakować 12 dni 
w  kontakcie z  naturą. Starsi harcerze 
zaczęli swoją obozową przygodę od 
zrobienia własnych pryczy, młodsi zaś 
zaczęli od zajęć z  pionierki, budując 
m.in. bramę, maszty, kosze na śmieci 
czy suszarnię. Gdy tylko podobozy były 
gotowe na codzienne harcerskie życie, 
przyszedł czas na prawdziwe rozpoczę-
cie beskidzkiej przygody. Atrakcji było 
co niemiara. Poza regularnymi zajęcia-
mi przygotowanymi przez kadrę obozo-
wą, na uczestników czekały wycieczki 

górskie, wizyta w Studio Filmów Rysun-
kowych, muzeum motoryzacji oraz 
w parku linowym, zwiad w Żywcu i Za-
rzeczu, liczne kąpiele w jeziorze i wiele, 
wiele innych. Zmęczeni, lecz zadowole-
ni wróciliśmy do Poznania 8 sierpnia po 
godz. 22. Z niecierpliwością odliczamy 
dni do kolejnego obozu.

Michał Łaciński

Zadanie realizowane w ramach pożytku 
publicznego Miasta Luboń.

Q
Grupowe zdjęcie harcerzy ze szczepów Żabikowo i Luboń-Lasek na obozie letnim w Zarzeczu

Q
Zuchy na obozie w Zarzeczu k. Żywca

Jedna z prób w ramach 
tzw. chrztu na starszych 
harcerzy

Q
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Świątynia pięknieje
Figury świętych znajdujące się w ko-
ściele odzyskały świeżość i blask. Naj-
pierw przyjaciel naszej parafii – Woj-
ciech Hoehne – oczyścił i zakonserwo-
wał, m.in. nasączając terpentyną, po-
staci św. Teresy, św. Judy Tadeusza, św. 
Antoniego i Jezusa Zmartwychwstałe-
go, po czym artysta plastyk, Małgorza-
ta Błaszkiewicz, odnowiła je nakłada-
jąc farby olejne, które dobrze konser-
wują i są stosowną powłoką. Świątynia 

wzbogaciła się również o nową figurę 
św. Józefa. Wykonał ją z  bukowego 
drewna ekspert digitalizacji zabytków 
– Paweł Klak, właściciel firmy S3D 
z Leszna. Jest ona repliką figury znaj-
dującej się w parafii św. Barbary i wy-
konano ją najnowocześniejszą metodą 
za pomocą 5-osiowej frezarki z zasto-

Z parafii św. Jana Bosko sowaniem rzeźbienia w tech-
nologii cyfrowej. Surową rzeź-
bę zakonserwowała i pomalo-
wała pani Małgorzata. Artyst-
ka nie ukrywa zadowolenia, że 
w  parafialnym kościele jest 
coraz więcej elementów, które 
doskonale komponują z  ma-
lowidłami na ścianach i nowy-
mi witrażami, a figury są do-
brze wyeksponowane. Warto 
podkreślić, że figury są rzeź-
bione tradycyjnie, z zachowa-
niem proporcji anatomicz-
nych. W obliczu zbliżającej się 
konsekracji świątynia z  każ-
dym dniem nabiera piękna.

Ławki z lamusa
Na chórze kościoła św. Jana 
Bosko można zauważyć trzy 
ławki kościelne, które zacho-

wały się od lat wczesnopowojennych, 
kiedy proboszczem naszej parafii był 
ks. Teodor Nogala. Przy dokładniej-
szym przyjrzeniu się można dostrzec 
umieszczone w  górnej ich części (na 
tzw. parapecie) szklane tabliczki i znaj-
dujące się pod nimi pożółkłe już wi-
zytówki z nazwiskami parafian, którzy 

składając zwyczajową ofiarę, 
rezerwowali sobie miejsce na 
poszczególne Msze św. w na-
szej świątyni. Pamiętam, że 
zwyczaj ten funkcjonował 
jeszcze w późnych latach 60. 
Na tabliczkach można od-
czytać nazwiska osób, któ-
rych rody od pokoleń są 
związane z Luboniem, i go-
dziny zamówionych mszy 
o godz. 7.30 i 11, m.in.: Pa-
lacz, Mańczak, Taberska, 
Matuszewska, Wojciechow-
ska, Nowacka, Szymańska. 

Stare ławki są jeszcze w dobrym sta-
nie i służą obecnie wiernym przeby-
wającym na chórze podczas nabo-
żeństw i  uroczystości. Dobrze, że 
znalazły  się w  parafialnym lamusie 
wpisując  się w  karty historii naszej 
wspólnoty.

PAW

Mniej mszy
Z uwagi na brak księży, w  dni po-
wszednie wycofano w kościele para-
fialnym Mszę św. o godz. 7. Intencje 
zamówione na te nabożeństwa zo-
staną odprawione w  koncelebrze 
o  godz.  7, w  Sanktuarium bł. Ed-
munda Bojanowskiego. Od września 
Msze św. wypadają w  tygodniu 
o godz. 9 i 18, a w niedziele o 7, 9, 
10, 11.15, 16, 18 i 20. Prawdopodob-
nie z tego samego powodu w przy-
szłości nie będzie niedzielnej Eucha-
rystii o godz. 16.

Dożynki
W niedzielę, 2 września, na Mszy św. 
o  godz.  12.30 dziękowano Bogu za 
żniwa. Rolnicy i ogrodnicy tradycyjnie 
przynieśli wieniec dożynkowy (święty 
wizerunek wykonany z ziaren zbóż), 
chleb, owoce i warzywa.

Pomoc szkolna
Wraz z nowym rokiem szkolnym ze-
spół Caritas zorganizował zbiórkę 

Z parafii św. Barbary przyborów, tym razem dla dzieci zza 
wschodniej granicy. Przygotowano pa-
pierowe serduszka z  apelem o  pomoc, 
które można było zabrać z  kościoła, 
a w zamian przynieść artykuły szkolne.

Remonty
Rozpoczęto remont elewacji plebanii od 
strony ul. Poniatowskiego. Skuto po-
przedni tynk, zostanie położony nowy.

Nieudana próba
100-letni krzyż na wieży kościoła pa-
rafialnego przechyla się i może runąć. 
13 września przed godz.  14 wezwani 
interwencyjnie strażacy z poznańskie-
go Piątkowa podjęli próbę dotarcia na 
wysokość, gdzie znajduje się niestabil-
ny element. 50-metrowa strażacka 
drabina okazała się jednak niewystar-
czająco długa. Co prawda, od gruntu 
do nasady krzyża (kuli), wieża ma 
wysokość 40  m, ale 50-tonowy wóz 
z drabiną musiałby stanąć bliżej świą-
tyni, co jest niemożliwe. Towarzyszący 
strażakom w akcji dekarz, który będzie 
remontował kopułę wieży, ocenił stan 
krzyża i kuli jako bardzo zły. Jego zda-
niem krzyż może ważyć nawet 100 kg.

HS

Q
Odnawianie elewacji plebanii od ul. 
Poniatowskiego   fot. Hanna Siatka

Q
Próba dotarcia do przechylonego krzyża 
na wieży kościoła św. Barbary 13 wrze-
śnia   fot. Hanna Siatka

Q
Małgorzata Błaszkiewicz przed odno-
wioną figurą św. Teresy. W głębi, 
w bocznej nawie – ołtarz św. Judy Tade-
usza   fot. Paweł Wolniewicz

Q
 Nowa figura – św. Józef – na filarze 
w prawej nawie kościoła    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Zachowane w dobrym stanie, stare ławki pamię-
tające czasy ks. proboszcza Teodora Nogalę 
stanęły na chórze   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Przykładowa, historyczna, zachowana na ławce 
tabliczka z nazwiskami parafian, którzy zarezer-
wowali miejsce na Msze św. o godz. 7.30 i 11 – Pa-
lacz, Witzleben, Trafas   fot. Paweł Wolniewicz

20 września o godz. 18 w kościele św. 
Barbary młodzież przyjmie sakrament 
bierzmowania.
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Uroczystości odpustowe  
i jubileuszowe
Jak co roku, w okresie wakacyjnym przy-
padają uroczystości odpustowe ku czci 
św. Maksymiliana. Od 6 sierpnia, przez 
9 dni, w modlitwie nowennowej, cytując 
nauczanie św. Maksymiliana, przygoto-
wywaliśmy  się do dobrego przeżycia 
odpustu. Obchody tego parafialnego 
święta poprzedziła wieczorna modlitwa 
13 sierpnia, połączona z nabożeństwem 
fatimskim. Dzień odpustu rozpoczęliśmy 

modlitwą brewiarzową i  rozważaniem 
o św. Maksymilianie z homilii Jana Paw-
ła II wygłoszonej podczas jego kanoni-
zacji. O  godz.  15 spotkaliśmy  się na 
modlitwie, by prosić Jezusa o miłosier-
dzie dla nas i  całego świata. Główne 
uroczystości poprzedziła modlitwa ró-
żańcowa. O godz. 19 procesyjnym wej-
ściem wszystkich celebransów, w obec-

ności parafial-
nych sztanda-
rów, rozpoczę-
ła  się msza św., 
którą pod prze-
wodnictwem ks. 
Mieczysława 
Polaka koncele-
browało 8.  ka-
płanów. Homilię 
odpustową wy-
głosił ks. Szy-
mon Sułkowski 
uzmysławiając 

nam w  jak pięk-
nych warunkach 
dzieciństwa 
i młodości kształ-
towała i rozwija-
ła  się miłość św. 

Maksymiliana, którą przyrównał do 
pięknej róży. W  momencie, gdy tych 
dobrych warunków do wzrostu zabrakło, 
w  chwilach trudności, wojny i  w  oko-
licznościach obozowych, czasach wielkiej 
próby człowieczeństwa, wbrew logice, ta 
róża (miłość) nadal kwitła i przyniosła 
owoce. Mimo kolczastego drutu, bólu, 
okrucieństwa i  braku nadziei wokół, 
w imię tej miłości św. Maksymilian był 
gotów oddać życie za drugiego człowie-
ka, udowadniając, że miłość potężniejsza 
jest niż śmierć. Takie też ma być kapłań-

stwo uczniów Chrystusa, także kapłań-
stwo ks. Mieczysława, którego 25-lecie 
służby, w łączności z odpustem święto-
waliśmy i w Jego intencji modliliśmy się. 
Ks. Szymon zwracając  się do Jubilata 
podkreślił, że we współczesnym świecie 
kapłan również musi iść pod prąd, po-
dejmować trud, wychodzić naprzeciw 
zagubionym, zabłąkanym, podnosić na 
duchu, wlewać nadzieję, sumiennie czu-
wać w konfesjonale – jak nasz patron. 
Ma być czytelnym świadkiem Chrystu-

sa. Takiego odważnego i mężnego 
kapłaństwa mu życzył. Na zakoń-
czenie Eucharystii wspólnota 
parafialna złożyła Jubilatowi po-
dziękowania za piękną kapłańską 
postawę, wyrażając wdzięczność 
za Jego posługę w naszej wspól-
nocie, równocześnie życząc, by 
Pan obdarzał go potrzebnymi 
łaskami w pracy duszpasterskiej 
i naukowej przez kolejne lata. Po 
zakończeniu uroczystości wierni 
mogli oddać cześć św. Maksymi-
lianowi poprzez uczczenie reli-
kwii męczennika. W uroczysto-
ściach wzięli udział liczni para-
fianie, kapłani z dekanatu luboń-
skiego i z Wydziału Teologiczne-

go w  Poznaniu, nasi byli wikariusze, 
siostry służebniczki Maryi z Żabikowa. 
Oprawę muzyczną przygoto-
wała schola parafialna, 
a  służbę liturgiczną pełnili 
ministranci i  szafarze nad-
zwyczajni.

Pożegnanie i powitanie
Na zakończenie uroczystości 
odpustowych ks. kanonik 
Józef Majchrzak odczytał 
dwa dekrety ks. abpa S. Gą-
deckiego. Pierwszy dotyczył 
wikariusza, ks. Piotra Bed-
narskiego, który już od 25 
sierpnia pełni służbę w Sank-
tuarium MB Literackiej 
w Buku. Wspólnota parafial-
na pożegnała ks. Piotra, dzię-
kując szczególnie za posługę 
sakramentalną i  głoszone 
Słowo Boże, życząc potrzeb-

Z parafii św. Maksymiliana

nych łask na nowej placówce. Zgodnie 
z drugim dekretem Arcybiskupa, od 25 
sierpnia br. funkcję wikariusza w naszej 
parafii objął ks. Marcin Nowak. Nowe-
mu wikariuszowi życzyliśmy by z zaan-
gażowaniem, radosnym i  otwartym 
sercem realizował swoje kapłańskie 
powołanie w Lasku.

Jesteśmy młodzi duchem
Pod takim hasłem po raz 15. seniorzy 
zgromadzili się na Polach Lednickich. 

Wśród nich nie zabrakło członków na-
szej wspólnoty, którzy pod opieką Ju-
styny Wojciechowskiej wyruszyli 1 wrze-
śnia, by spotkać się ze spojrzeniem Boga 
i  w  Jego obliczu spróbować odnaleźć 
swoją prawdziwą twarz oraz odkryć 
swoje „Jestem”. Uczestniczyli w „Koron-
ce do Miłosierdzia Bożego” i w Eucha-
rystii, by w  końcu wybrać Chrystusa 
pod Bramą Rybą i zaprosić Go do swo-
jego codziennego życia. Jak co roku, 
dopisywały dobre humory, radość życia 
oraz, ku zaskoczeniu wielu, piękna sło-
neczna pogoda.

A.K.

Q
Jubilat, ks. Mieczysław Polak, odprawia 
uroczystą mszę św. odpustową    
fot. J. Połczyński

Q
Homilię podczas mszy św. odpustowej wygłosił ks. Szymon Sułkowski    
fot. J. Połczyński

Q
Ks. Marcin Nowak – 
nowy wikariusz 
w parafii św. Maksy-
miliana Kolbego   
fot. J. Połczyński

Q
Parafianie z Lasku na Lednicy Seniora   fot.  Wojciechowska

Pożegnanie ks. Piotra Bednarskiego, 
który przeszedł do parafii MB Literac-
kiej w Buku   fot. J. Połczyński

Q
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Pożegnanie zasłużonego szafarza
Drugi miesiąc wakacji – sierpień – roz-
począł się w naszej parafii smutną infor-
macją o śmierci pana Edwarda Bartko-
wiaka – najstarszego Nadzwyczajnego 
Szafarza Komunii Świętej. Służbę tę 
pełnił od powstania parafii, tj. od lipca 
2012 r. Wcześniej posługiwał w parafii 
pw. św. Barbary. Niósł Najświętszy Sa-
krament naszym chorym parafianom nie 
tylko w niedziele i święta, ale też w dzień 
powszedni – jeżeli była taka potrzeba. 
Odwiedzał chorych w  każdy pierwszy 
piątek miesiąca. Tam, gdzie nie mógł 
dotrzeć pieszo, jechał rowerem, również 
do chorych mieszkających w ogródkach 
działkowych za autostradą. Nasi para-
fianie zapamiętają pana Edwarda jako 
człowieka zawsze chętnego do niesienia 
pomocy innym, spokojnego, rozmodlo-
nego, bardzo skupionego przy ołtarzu 
i z wielkim szacunkiem podającego Pana 
Jezusa podczas rozdawania Komunii 
Świętej. W środę, 8 sierpnia, Mszą św. 
w intencji zmarłego, w naszej świątyni, 
a po niej uroczystościami pogrzebowy-
mi na parafialnym cmentarzu, rodzina; 
Wspólnota Neokatechumenalna z para-
fii pw. Trójcy Świętej na Dębcu (ze swo-
im pasterzem), do której państwo Bart-

kowiakowie należeli od wielu lat; przy-
jaciele i bardzo wielu parafian, pożegna-
li pana Edwarda.

Letnie akcje Caritasu
15 sierpnia, w  święto Wniebowzięcia 
Maryi (Matki Boskiej Zielnej) wolonta-
riuszki z Parafialnego Zespołu „Caritas” 
już tradycyjnie sprzedawały własnoręcz-
nie robione bukieciki kwiatów i  ziół, 
które święcono w  tym dniu podczas 
każdej Mszy św. W tym roku Caritas nie 
prowadził akcji „Tornister pełen uśmie-
chów” dla dzieci naszych parafian, ale 
uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez 
Caritas Archidiecezjalną pomocy dla 
dzieci polskich mieszkających na Litwie. 
Obie akcje nie zakończyłyby się sukce-
sem, gdyby nie nasi parafianie, na któ-
rych nasz PZC zawsze może liczyć. 
Wszystkim osobom, które ofiarowały 
kwiaty ze swoich działek, wsparły finan-
sowo ich zakup, później nabywały bu-
kiety przed Mszami św., a także przyno-
siły paczki z przyborami szkolnymi dla 
dzieci z  Litwy, wolontariuszki PZC 
w imieniu księdza proboszcza, parafian, 
wileńskich dzieci i własnym serdecznie 
dziękują.

Halina Gościewska

Z parafii św. Jana Pawła II
QQ Tegoroczne wakacje przyniosły nam 

wspaniałą pogodę i  dużą ilość słońca. 
W związku z tym dzieci z Niepubliczne-
go Przedszkola przy ul. Szkolnej w ce-
lach relaksu, a jednocześnie ochłodzenia, 
zorganizowały w upalne dni „wakacyjny 
śmigus dyngus”. Tego dnia każdy skrzat 
przywdział strój kąpielowy i przyniósł 
ze sobą wszelakie pistolety, sikawki itd. 
zabawy, śmiechu, no i rzecz jasna wody, 
było co nie miara. Przedszkolaki stwier-

dziły, że trzeba to powta-
rzać co wakacje.
QQ Kontynuując relaks 

wakacyjny przedszkolaki 
postanowiły zwiedzać lu-
bońskie place zabaw. Dzię-
ki pieszym wycieczkom 
mogły przypomnieć so-
bie zasady poruszania się 
po drodze, przechodzenia 
przez jezdnie, jak i zasady 
zachowania się w miejscach 
publicznych. Podsumowa-
niem tej akcji był piknik, 
który odbył się na wzgó-
rzu w parku Papieskim.
QQ Wakacje to czas zwie-

dzania nowych miejsc, 
nasze przedszkolaki wy-
brały się na wycieczkę 
do poznańskiego starego zoo. Oprócz 
zwiedzania ogrodu mogły również 
wziąć udział w ciekawych zajęciach 
edukacyjnych, podczas których chętne, 
odważne przedszkolaki mogły pogła-
skać węża, jaszczurkę oraz ślimaka 

afrykańskiego. Dzieci mogły spraw-
dzić również swoją wiedzę na temat 
życia i  usposobienia różnych zwie-
rząt. Największą atrakcją było zwie-
dzanie pawilonu gadów i płazów. Dzie-
ci z bliska zobaczyły rozmaite węże, 
jaszczurki, krokodyle oraz Warana 
z Komodo, który wzbudził najwięcej 
emocji wśród małych zwiedzających.
QQ Podczas kolejnych zajęć z cyklu „DNA 

zabawy” skrzaty mogły własnoręcznie 

zrobić banki mydlane, które puszczały 
na przedszkolnym tarasie.
Baterie naszych przedszkolaków są już 
naładowane i pełne energii na nowy rok 
szkolny.

Milena Wawrzyniak

Przedszkole Chatka Skrzatka

Q
 Wakacyjny śmigus dyngus  w przedszkolu „Chatka Skrzatka”

Q
Dzieci z Chatki Skrzatka podziwiają warana w poznań-
skim zoo

Szkoła językowa „German” przystępuje 
do realizacji projektu w ramach Budże-
tu Obywatelskiego 2017, który złożyła 
p. Aleksandra Kozłowska. Projekt pod 
nazwą „FUNgielski” składa się z trzech 
części, każda dedykowana do innej gru-
py wiekowej. Pierwsza część skierowana 
jest do dzieci w  wieku 8-12 lat i  ma 
charakter warsztatowy. Odbędzie  się 

osiem półtoragodzinnych 
spotkań w  poszczególnych 
szkołach podstawowych na 
terenie Lubonia. Każdy może 
wziąć udział we wszystkich, 
nie ma ograniczenia do uczniów danej 
szkoły. Jedynym kryterium przyjęcia jest 
dostarczenie zgody rodzica na udział 
w warsztatach. Formularz zgody można 

Angielski dla wszystkich
FUNgielski – projekt z Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego

cd.  
obok
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OŚWIATA / TURYSTYKA

QQ Jak Luboń korzysta z programu „Ak-
tywna tablica” realizowanego w wielko-
polskich szkołach? To rządowa pomoc 
w wyposażeniu placówek oświatowych 
w: tablice interaktywne, projektory, mo-
nitory dotykowe, głośniki itp. Program 
obejmuje lata 2017-2019. W pierwszym 
roku z pieniędzy programu na zakup 
pomocy dydaktycznych skorzystały 602 
placówki w Wielkopolsce.    (KC)

Odp. Lubońskie szkoły w  roku 2017 
skorzystały z programu „Aktywna Ta-

blica”. Za kwotę 55 184,64 zł zakupiły 
m.in. tablice interaktywne z projekto-
rem ultrakrótkoogniskowym, projek-
tory, głośniki lub inne urządzenia po-
zwalające na przekaz dźwięku, interak-
tywny monitor dotykowy. Środki 
otrzymane z budżetu Państwa na ten 
cel to kwota 38 398,64 zł. Wkład własny 
miasta Luboń to 16 786 zł.   

oprac. Romualda Suchowiak 
 (Kierownik Wydziału Oświaty Zdrowia 

i Kultury)

Mieszkańcy pytają

Elektronika dla szkół

otrzymać w  sekretariatach 
szkół podstawowych, w szko-
le językowej „German” lub 
pobrać ze strony: www.szko-
la-german.com i  podpisany 
przynieść na warsztaty. Po 

wspólnej zabawie po angielsku, każdy 
uczestnik otrzyma Certyfikat udziału.
Kolejna część skierowana jest do starszej 
młodzieży oraz dorosłych. Tych czekają 
spotkania z  obcokrajowcami, podczas 
speed dating każdy będzie miał okazję 
konwersacji w języku angielskim z ob-
cokrajowcem. Bez obaw! Dogadacie się! 

Cztery spotkania odbędą się w Bibliote-
ce Miejskiej, Ośrodku Kultury oraz 
dwóch szkołach podstawowych. Szcze-
gółowy terminarz pojawi się wkrótce.
Trzecia część dedykowana jest seniorom 
z  naszego miasta. Będzie okazja spo-
tkać się przy kawie i „zasięgnąć” języka 
po angielsku. Miejsce spotkań to Dom 
„Senior – Wigor”. Terminarz również 
opublikujemy w najbliższym czasie.
Zapraszamy Was! Tak wielu głosowało 
na ten projekt, uzyskał ponad tysiąc 
głosów! Skorzystajcie!

Joanna Skórska
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Celem Zlotu zorganizowanego w dniach 
22 – 26 sierpnia przez Oddział PTTK 
w Kaliszu było: uczczenie 100. rocznicy 
odbudowy polskiej państwowości oraz 
bohaterów Powstania Wielkopolskiego 
(1918-1919); promocja miasta Kalisza; 
popularyzowanie walorów turystycznych 
Ziemi Kaliskiej; propagowanie obiektów 
i miejsc Kanonu Krajoznawczego Polski; 
uczczenie 110. rocznicy działalności 
Oddziału PTK/PTTK w  Kaliszu, pro-
mocja Województwa Wielkopolskiego; 

popularyzo-
wanie dzia-
łalności kra-
joznawczej 
i   publicy-
stycznej; pre-
zentacja 
zbiorów ko-
lekcjoner-
skich oraz integracja środowisk krajo-
znawczych Polski. Bazą noclegową była 
Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Ka-

liszu. Na Zlot przybyło ponad 
120 krajoznawców z całej Pol-
ski. Uroczyste otwarcie impre-
zy odbyło  się w  sali ratusza. 
Podczas sesji krajoznawczej 
wysłuchaliśmy wykładu Piotra 
Sobolewskiego – „Sekrety Ka-
lisza” i  Andrzeja Matysiaka – 
„Atrakcje turystyczne regionu 
kaliskiego”. Podczas wycieczki 
przedzlotowej zwiedzono: Pusz-
czę Pyzdrską (osady olędrów 
i  ewangelików niemieckich), 
Kołaczkowo (Muzeum Włady-
sława Reymonta), Pyzdry (Mu-
zeum Regionalne w  dawnym 
klasztorze franciszkańskim, 
zamek i  kościół farny), Ląd 
(dawne opactwo cystersów) 
i  Winną Górę 
(Muzeum Henry-
ka Dąbrowskie-
go). Na terenie 
Kalisza obejrzano: 

Zlot krajoznawców w Kaliszu
48. Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego – CZAK 2018 w Kaliszu 
z udziałem przedstawicieli lubońskiego Oddziału PTTK im. C. Ratajskiego

Q
Lubońscy uczestnicy zlotu w Ratuszu
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Na zapleczu Szkoły Podstawowej nr  5 
(dawne Gimnazjum nr 2) przy ul. Koł-
łątaja powstał kompleks obiektów spor-
towo-rekreacyjnych. To jedyna placów-
ka oświatowa w  Luboniu, która dotąd 

nie dysponowała odkrytym 
boiskiem do zajęć z wycho-
wania fizycznego. W lipcu, 
po odbiorze inwestycji (20 
czerwca), przedstawiliśmy 
stan obiektu, który miasto 
zdecydowało się udostępnić 
mieszkańcom na wakacje 
(czytaj „WL” 07-2008, 
str.  12) – gotowe place do 
gry i  zabaw, dwutorowa 
bieżnia ze skocznią w  dal, 
zieleń pomiędzy boiskami 
a  halą LOSiR-u (admini-
struje nowym kompleksem 
sportowym). Przedsięwzię-
cie nie było wtedy jeszcze 
zakończone. Do zagospo-
darowania pozostały m.in. 
tereny wokół boisk i przy-
szły parking. Nie było też 
infrastruktury towarzyszą-
cej – ławek, koszy na śmie-
ci itp.
Przed rozpoczęciem nowe-
go roku szkolnego kom-
pleks sportowo-rekreacyjny 
przy ul. Kołłątaja był goto-
wy. Cieszy się dużym zain-

teresowaniem. Jest czynny do godz. 22. 
Od 8-16 z obiektu korzystają uczniowie 
SP 5, potem wszyscy chętni. W godzi-
nach wieczornych boisko piłkarskie jest 
zarezerwowane dla grup zorganizowa-

nych. Na murawę ze 
sztuczną nawierzch-
nią można wchodzić 
tylko w odpowiednim 
obuwiu. W  soboty 
i  niedziele można tu 
przebywać od godz.10 
do zmroku.
Pokazujemy uzupeł-
nienia, które wprowa-
dzono podczas lata.

(S)

Kropka nad „i”

Q
Od strony ul. Westerplatte podczas wakacji powstał utwardzony parking. Tereny 
otaczające boiska obsiano trawą i obsadzono   fot. Hanna Siatka

Q
Zamontowano ławki 
i kosze na śmieci. Jest 
nawet toi toi   fot. 
Hanna Siatka

Q
Pomyślano też o stojakach na rowery przy boiskach do 
gry   fot. Hanna Siatka
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sekcje Warty Poznań SA, kupując 
akcje klubu za 9,50 zł. Nowy właści-
ciel będzie musiał spłacić długi wo-
bec pi łkarzy w  wysokości  ok. 
400 tys. zł oraz pozostałe długi sek-
cji. 31 sierpnia prezes Warty Poznań 
SA, po podpisaniu umowy z Bartło-
miejem Farjaszewskim, zrezygnowa-
ła również z  funkcji Prezesa Warty 
Poznań, a  tymczasowym Prezesem 
KS Warta został kanadyjkarz Tomasz 
Kaczor.
Życzymy sponsorowi z Lubonia ratują-
cemu poznański zespół przed wycofa-

niem z pierwszoligowych rozgrywek – 
sukcesów i dobrych wyników.
Bartłomiej Farjaszewski ma 35 lat 
i  jako właściciel BF Promotion zaj-
muje się importem gadżetów rekla-
mowych z  krajów azjatyckich. Po-
chodzi z Giżycka. Jest absolwentem 
uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu. Karierę w  biznesie zaczął 
dzięki swoim praktykom w  dziale 
marketingu Hotelu Marriott w Hong 
Kongu. Kontakty biznesowe nawiązał 
na targach EXPO w  Hong Kongu, 
gdzie w trakcie studiów założył firmę 
smycze24pl.
Na podstawie „Głosu Wielkopolskiego 
i Radia Poznań

Władysław Szczepaniak

SPORT

Muzeum Okręgowe, Rezerwat 
Archeologiczny na Zawodziu, 
schron przeciwatomowy, 
Sanktuarium św. Józefa, Kate-
drę św. Mikołaja Biskupa oraz 
kościół franciszkanów. Pod-

czas wycieczek zlotowych odwiedziliśmy: 
Śmiełów, Radlin, Wilkowyję, Jarocin, 
Witaszyce, Gołuchów, Tursko, Kościelną 
Wieś, Ołobok, Kuźnicę Grabowską (Mu-

zeum Mariana Falskiego autora „Ele-
mentarza”), Kanię, Kotłów, Antonin, 
Ostrzeszów, Sośnię, Boczków, Nowe 
Skalmierzyce, Zborów, Russów oraz Opa-
tówek. Komandorem Zlotu był prezes 
oddziału w Kaliszu, Mateusz Przyjazny. 
Kolejny CZAK w przyszłym roku będzie 
organizował Oddział PTTK im. Bernar-
da Chrzanowskiego z Poznania.

Maria i Jan Błaszczakowie

Zlot krajoznawców w Kaliszu
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Już od paru miesięcy wa-
żyły  się losy pierwszoli-
gowej Warty Poznań. Klub 
miał zaległości wobec 
zawodników, którzy za-
protestowali nie wycho-
dząc na treningi. Groziło 
to nawet tym, że Warta 
Poznań zostanie wycofana 
z  rozgrywek w  I  lidze. 
Jednak udało się osiągnąć 
porozumienie z  Izabelą 
Łukomską-Pyżalską i  jej 
mężem, Jakubem Pyżal-

skim, właścicielami 
firmy deweloperskiej 
„Family House”, któ-
r z y  z re z y g n ow a l i 
z  kierowania sekcją 
piłkarską Warty Po-
znań. Nowym inwe-
storem Warty Poznań 
SA został Bartłomiej 
Farjaszewski, właści-
ciel firmy „BF Pro-
motion” z  Lubonia, 
który oficjalnie prze-
jął 31 sierpnia 2018 r. 

Biznesmen z Lubonia uratował Wartę!

Q
Bartłomiej Farjaszewski   
fot. „Głos Wielkopolski”

W Szkole Futbolu przygotowania do 
inauguracji nowego sezonu ruszyły peł-
ną parą. Pomimo upałów, dzięki pomo-
cy ze strony LOSiR-u, korzystając 
z obiektów miejskich możemy szlifować 
formę przed rozgrywkami ligowymi. 
Nasze zespoły, pod czujnym okiem tre-
nerów, realizują założone cele, by opty-
malnie przygotować się do trudnych, jak 
co roku, rozgrywek.
Sezon 2018-2019 będzie dla Szkoły Fut-
bolu wyjątkowy. Nie należy  się zatem 
dziwić, że po raz pierwszy cały sztab szko-
leniowy opracował uniwersalny plan przy-
gotowań dla wszystkich grup wiekowych, 
od zawodników najstarszych, urodzonych 
w roku 2005, do najmłodszych adeptów 
futbolu z  rocznika 2011 i  2012. Dzięki 
ogromnemu nakładowi pracy i zaangażo-
waniu trenerów powstał unikalny plan 
treningowy, wcielany w życie. Wykorzy-
stywane są wzorce z najlepszych klubów 
i  akademii piłkarskich w  Polsce. Dość 
wspomnieć, że w  ciągu ostatniego roku 
trenerzy Szkoły Futbolu doskonalili swoje 
umiejętności na stażach i kursach: trener 
Leszek Balcerek uczestniczył w tygodnio-
wym stażu w  Zagłębiu Lubin, a  trener 
Mikołaj Kłodziński miał okazję wziąć 
udział w tygodniu przygotowań ekstrakla-
sowej drużyny Piast Gliwice podczas zgru-
powania we Wronkach.
Zespoły rozpoczęły przygotowania od 1 
sierpnia i już od samego początku towa-
rzyszyła im wysoka frekwencja zawod-
ników na każdym treningu. W kontek-
ście zdobycia jak najlepszych kompeten-
cji do rozgrywek ligowych to bardzo 
pozytywna informacja. Niemniej jednak, 
w każdym zespole są jeszcze wolne miej-
sca czekające na zawodników, którzy 
chcą spróbować swoich sił w treningach 
i rozgrywkach prowadzonych pod egidą 

Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 
To bardzo istotne, ponieważ dzięki temu 
dzieci mają okazję nie tylko skonfron-
tować swoje umiejętności na tle rówie-
śników z innych klubów, ale także oswa-
jać się z  rywalizacją i obowiązującymi 
w niej zasadami fair play.
Szkoła Futbolu Luboń zaprasza zatem na 
swoje zajęcia chłopców urodzonych w la-
tach 2005 – 2012. Po raz pierwszy w hi-
storii Lubonia powstała także drużyna 
żeńska, złożona w większości z dziewcząt, 
które w zeszłym roku sięgnęły po wicemi-
strzostwo Polski, reprezentując wojewódz-
two wielkopolskie. Pod czujnym okiem 
trener Anny Jankowskiej, której piłkarskie 
i trenerskie CV jest godne pozazdroszcze-
nia (występy w Ekstralidze kobiet, mistrzo-
stwo i wicemistrzostwo Polski w kategorii 
U-13 jako trener), dziewczęta będą miały 
stworzone optymalne warunki do rozwo-
ju i  zdobywania nowych umiejętności. 
Każda chętna dziewczynka ma zatem 
szansę dołączyć do zespołu, przed którym 
stoją wielkie wyzwania i wysoko zawie-
szona poprzeczka.
13 sierpnia zespoły Szkoły Futbolu uda-
ły się na obóz w nadmorskim Żelistrze-
wie, podzielony na dwa turnusy. Jako 
pierwsze wyjechały drużyny trampkarzy 
młodszych (rocznik 2005) oraz orlików 
(rocznik 2009 – 2010). W  kolejnym 
tygodniu spora dawka futbolu czekała 
młodzików starszych (rocznik 2006) 
i  młodszych (rocznik 2007 – 2008). 
Przed drużynami sporo pracy, ale na 
pewno przyniesie ona owoce.
Szkoła Futbolu zaprasza do śledzenia 
swojej strony internetowej i profilu na 
Facebooku, gdzie można znaleźć wiele 
ciekawych informacji, w tym harmono-
gram treningów.

Mikołaj Kłodziński

Nowy sezon w Szkole Futbolu
Klub Karate „Samuraj Wielkopolska”, 
który od lat prowadzi zajęcia w Luboniu, 
zaprasza dzieci i młodzież. Nasze trenin-
gi to świetna zabawa, dzięki której moż-
na poprawić sprawność fizyczną, koor-
dynację ruchową i motorykę, ale przede 
wszystkim spędzić miło czas.
Zajęcia w Samuraju prowadzą utytuło-
wani zawodnicy lubońskiego klubu. 
Trenerzy to medaliści Mistrzostw Polski, 
Europy i Świata, którzy zaczynali swoją 
przygodę z tym sportem w wieku 6-7 lat, 
a  dziś pragną przekazać swoją wiedzę 
młodszemu pokoleniu.
Klub Karate „Samuraj Wielkopolska” 
powstał w 1994 r. w Luboniu i jest zrze-
szony w federacji JKA Polska. Obecnie 
jest w nim blisko 100 osób trenujących 
w poszczególnych sekcjach: Luboń, Pusz-
czykowo, Poznań os. Batorego, Poznań 
ul. Sochaczewska. Nie tylko bierze udział 
w  zawodach rangi powiatowej, woje-
wódzkiej czy ogólnopolskiej, ale i  sam 
organizuje turnieje dla najmłodszych 
dzieci „Puchar Małego Samuraja”.
Instruktorzy kładą szczególny nacisk na 
równomierny rozwój fizyczny i psychicz-

ny adeptów 
karate,  nie 
stroniąc od 
studiów anato-
mii i  kultury 
fizycznej 
w  ogólnym 
tego s łowa 
znaczeniu. Ka-
rate w grupach początkujących jest prze-
kazywane w formie zabawy z dbałością 
o prawidłowy i harmonijny rozwój dziec-
ka. Już od dawna badania potwierdziły, 
że treningi karate poprawiają wady po-
stawy, zapobiegają płaskostopiu i rozwi-
jają ogólną sprawność dziecka.

Treningi grupy początkującej odbywa-
ją  się w  Lubońskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji (LOSiR) przy ul. Kołłątaja 1 
w środy 17-18 i piątki 18-19.
Zapisy pod numerem telefonu: 
501 671 752.
Klub prowadzi także zajęcia dla doro-
słych – cross fight (trening wytrzymało-
ściowy z elementami walki).

PS

Nabór na zajęcia karate!

Q
Utytułowani trenerzy z Lubonia czekają na adeptów karate
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QQ 19 sierpnia Stella Luboń rozegrała 
pierwsze spotkanie na wyjeździe z Na-
szą Dyskobolią Grodzisk, pokonując go-
spodarzy 2:0. Jak się okazało, zwycięstwo 
stellowców nie przyszło łatwo, bo zespół 
z Grodziska to bardzo solidna drużyna, 
która swoją grą udowodniła, że może być 
poważnym zagrożeniem dla innych klu-
bów. Tym bardziej zwycięstwo Stelli można 
uznać za wielki sukces. Już w 4. minucie 

Dawid Jakubiak wyprowadził zespół na 
prowadzenie. Ta bramka jakby dodała lu-
bonianom skrzydeł. Trzeba zaznaczyć, że 
poważnie zagrozili bramkarzowi gospo-
darzy, nie wykorzystując dwóch stupro-
centowych sytuacji do zdobycia bramek. 
Z biegiem czasu gospodarze coraz częściej 
przeprowadzali groźne kontry, za wszelką 
cenę dążąc do wyrównania. Jednak dobrze 
dysponowana i szczelna w tym dniu obro-
na Stelli nie pozwoliła na utratę bramki. 
W 67. Minucie, po pięknej akcji, Daniel 
Baran huknął z woleja, ustalając wynik 
spotkania na 2:0. W ostatnich minutach 
Marcin Ogrodowczyk mógł jeszcze pod-
wyższyć wynik, bo znalazł  się sam na 
sam z bramkarzem, ale jego uderzenie 
było niecelne. Mecz dostarczył licznej 
publiczności sporo emocji. W  zespole 
Stelli wystąpiło kilku nowych zawodni-
ków: Jakub Solarek (pomocnik), Alain 
Ngamayama (pomocnik) – obaj z Polonii 
Środa (Alain występował również w LKS-
-ie i Warcie Poznań) oraz Mateusz Gaw-
roński (napastnik pozyskany z Huraganu 
Pobiedziska. Skład kadry Stelli w tym me-
czu przedstawiał się nastepująco: Dawid 
Ostrowski, Jakub Kaźmierczak, Jan Bo-

ruń, Dawid Jurga, Mateusz Gawroński, 
Dawid Jakubiak, Jakub Solarek, Daniel 
Frankowski, Patryk Łukaszewski, Alain 
Ngamayama. Kacper Wójtowicz, Seba-
stian Leonarczyk, Daniel Baran, Paweł 
Biliński. Marcin Ogrodowczyk, Damian 
Konieczny i Robert Rochowiak.

QQ 25 sierpnia Stella Luboń odniosła dru-
gie zwycięstwo w rundzie jesiennej, po-

konując w meczu wy-
jazdowym zespół 1920 
Mosina 2:1. Spotkanie 
rozpoczęło się niepo-
myślnie dla lubonian, 
bo w 15. minucie młody, 
obiecujący zespół z Mo-
siny objął prowadzenie. 
Jednak 8 minut później 
było już 1:1, po bramce 
zdobytej przez Dawida 
Jurgę. W drugiej połowie 
uwidoczniła się przewa-
ga Stelli, która wypra-
cowała więcej sytuacji 
do zdobycia bramek, 
choć trzeba przyznać, 
że ambitnie walczący ze-
spół z Mosiny również 
parokrotnie zagroził bramkarzowi Stelli. 
W 75. minucie arbiter podyktował rzut 
karny dla Stelli, niestety, nie wykorzystany. 
Pechowym wykonawcą był Daniel Ba-
ran. Natomiast szczęśliwa dla stellowców 
okazała się 87. Minuta, kiedy wspaniałą 
akcję przeprowadził nowo pozyskany za-
wodnik – Jakub Solarek, który świetnie 
dośrodkował Dawidowi Jakubiakowi, a ten, 

nie marnując takiej 
okazji, zdobył, jak się 
okazało, zwycięską 
bramkę na wagę 3 
punktów.

QQ 1 września, po raz 
pierwszy w tym se-
zonie Stella wystąpi-
ła przed własną pu-
blicznością, podej-
mując LZS Wąsowo. 
Kibice z niecierpli-
wością oczekiwali, 
by zobaczyć bardzo 
wzmocniony zespół 
Stelli, tymczasem 

Hokejowy wynik Stelli w 12. minucie spotkania było już 6:0. 
Wszyscy przecierali oczy ze zdumie-
nia. Tę kanonadę strzelecką rozpoczął 
w drugiej minucie Dawid Jurga. Osta-
tecznie pierwsza połowa zakończyła się 
wynikiem 11:0. Druga odsłona pokazała 
dalszą miażdżąca przewagę stellowców, 
a  trener Sebastian Kleiber dał szanse 
wszystkim zawodnikom rezerwowym, 
wprowadzając ich do gry. Z pewnością 
wynik tego spotkania – 18:0 (!!!) – przej-
dzie do historii klubu, bo średnio co 5 
minut piłka wpadała do siatki gości. 
Biorąc pod uwagę tak duży potencjał 

zespołu, można się 
spodziewać dalszych 
wysokich wyników. 
Mimo że drużyna 
z  Wąsowa zosta-
ła znokautowana, 
należą  się jej sło-
wa uznania za wolę 
walki i wytrwałość 
do końca meczu. Łu-
pem bramkowym 
podzielili się: Ma-
teusz Gawroński 
(4), Dawid Jurga 
(2), Daniel Baran 
(2), Sebastian Le-
onarczyk (2), Da-
niel Smulkowski (2), 
Dawid Jakubiak (2), 
Jakub Solarek, Jakub 

Kaźmierczak, Jan Boruń, Alain Ngamay-
ama (po jednej). Po meczu kierownik 
Stelli, Maciej Łukaszewski powiedział: 
W pierwszym meczu w roli gospodarza 
chcieliśmy się zaprezentować z jak naj-
lepszej strony. Docierały do nas infor-
macje, że na spotkanie wybiera się liczna 
grupa kibiców oraz nowych sponsorów 
Stelli. Chłopcy wyszli bardzo zdetermi-
nowani i od samego początku narzucili 
bardzo mocne tempo, co zaowocowało 
kilkoma bramkami, które ustawiły mecz. 
Chciałbym podziękować drużynie LZS 
Wąsowo za sportową postawę, że mimo 
niekorzystnego wyniku i zwątpienia pod-
czas przerwy, dograli spotkanie do końca.

QQ 8 września Stella rozegrała na wyjeździe 
spotkanie u sąsiada zza miedzy – z Lasem 
Puszczykowo, gdzie rozgromiła gospo-
darzy zwyciężając 7:0. Bramki zdobyli: 
Jakub Solarek (2), Dawid Kubiak, Da-
wid Jurga, Marcin Ogrodowczyk, Kacper 
Janicki i Alain Ngamayama (po jednej). 
Ten wynik to najmniejszy wymiar kary 
dla zawodników Lasu, bo stellowcy nie 
wykorzystali jeszcze wielu innych sytuacji 
do strzelenia gola. Po tym zwycięstwie 
rewelacyjni lubonianie zasiedli na fotelu 
lidera z  imponującym bilansem bram-
kowym (średnia za mecz to 7 bramek). 
W opinii kibiców, zawodnicy Stelli mo-
gliby grać co najmniej o dwie klasy wyżej.

Władysław Szczepaniak

Terminarz spotkań A klasy

23.09, godz. 11 LKS – LZS Wąsowo
23.09, godz. 16 Pogrom Luboń – Orzeł Rostarzewo
29.09, godz. 16 Stella Luboń – Wicher Strzyżewo
07.10, godz. 16 Pogrom Luboń – Obra Zbąszyń
13.10, godz. 16 Stella Luboń – Promień Opalenica
14.10, godz. 11 LKS – Huragan Michorzewo
20.10, godz. 15.30 Pogrom Luboń – Stella Luboń
27.10, godz. 15 Stella Luboń – Orzeł Rostarzewo
28.10, godz. 11 LKS – NAP Nowy Tomyśl
04.11, godz. 14 Pogrom Luboń – Las Puszczykowo
11.11, godz. 11 LKS – Pogrom Luboń

W.S.

Q
Jedna z 18 piłek wyjmowanych z bramki rywala w wygranym przez Stellę meczu z LKS-em Wąsowo   
fot. Władysław Szczepaniak

Q
Na wyjeździe w Grodzisku z tamtejszą Dyskobolią lubońska Stella wygrała 2:0   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Dobra atmosfera w drużynie Stelli w drodze na mecz z Dyskobolią Grodzisk. Na 
zawody piłkarze jeżdżą wynajmowanym przez klub busikiem (bez dotacji Urzędu 
Miasta dla seniorów)   fot. Władysław Szczepaniak
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W Pucharze Polski strefy poznańskiej, w pierwszej rundzie zaplanowa-
nej na 5 września Stella Luboń zmierzyła  się z  A-klasową Zawiszą 
Dolsk, gromiąc gości 8:2, i  zasłużenie awansowała do 2.  rundy tych 
rozgrywek. Pogrom Luboń przegrał po wyrównanym meczu 1:2 z ze-
społem klasy okręgowej, Orkanem Jarosławiec. Natomiast LKS musiał 
uznać wyższość A-klasowej Clescevii Kleszczewo 0:2.
Dla przypomnienia przedstawiamy najlepsze rezultaty i osiągnięcia 
LKS-u, który jako jedyny z  lubońskich drużyn brał udział w  tych 
rozgrywkach. We wrześniu 1993 r. LKS zakwalifikował się do 2. run-
dy szczebla centralnego Pucharu Polski, pokonując po dogrywce 4:1 
Stoczniowca Płock. W  2.  rundzie Pucharu Polski los wyznaczył 
lubońskiej drużynie na rywala czołową drużynę 2. ligi, Ślęzę Wrocław. 
Jak się okazało, to był ostatni występ Lubonia w Pucharze. Po bardzo 
wyrównanym meczu LKS przegrał 1:2. Trenerem LKS-u był wówczas 
znany wszystkim Ryszard Marcinkowski. Po 19.  latach, w 2012 r., 
dokładnie 25 lipca, LKS pokonał w rundzie wstępnej spadkowicza 
z drugiej ligi, Nielbę Wągrowiec 3:1 i awansował do 1/32 Pucharu 
Polski. 26 lipca w siedzibie PZPN w Warszawie odbyło się losowanie 
1/32 i 1/16 Pucharu Polski. LKS Fogo wylosował 1-ligowy zespół 
GKS Katowice, którego pokonał 4:2. Po tej sensacji było już wiado-
mo, że w 1/16 rozgrywek LKS spotka się z Wisłą Kraków. Wówczas 
trener Marcin Drajer, sponsor Tomasz Błaszak i śp. prezes Stanisław 
Wojski wraz z całym zarządem oraz kibicami z Lubonia nieomal nie 
oszaleli ze szczęścia. W historii piłkarstwa w Luboniu było to naj-
większe sportowe święto, ponieważ przyjechał do nas wielokrotny 
Mistrz Polski, Wisła Kraków. Sam mecz dostarczył wiele emocji. Do 
60. minuty Wisła Kraków nie zdołała strzelić bramki znajdującemu się 
o trzy klasy niżej Lubońskiemu KS Fogo. Spotkanie zakończyło się 
porażką lubonian 0:5, ale ile wspomnień pozostało po tym meczu... 
Czy jeszcze kiedykolwiek doczekamy się takiego spotkania?

Władysław Szczepaniak

Z ostatniej chwili
11 września w  siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 
odbyło  się losowanie Pucharu Polski strefy poznańskiej. Mecze 
2. rundy 1/32 finału odbędą się 26 września. Nasz jedyny przedsta-
wiciel – Stella Luboń – spotka  się z  Phytopharmem Klęka (klasa 
okręgowa). Spotkanie przy ul. Szkolnej, na prośbę gości odbędzie 
się 19 września o godz. 17.   (WS)

LKS i Pogrom za burtą  
Pucharu Polski

Przy ul. Rzecznej trwa modernizacja Stadionu Miejskiego. W ramach pierwszego etapu 
powstaje m.in. 400-metrowa bieżnia okrężna, 4-torowa, wraz z odcinkiem bieżni prostej 
6-torowej o długości 130 m. Pod koniec sierpnia wykonano podbudowę z asfaltu na całej 
długości przyszłej bieżni poliuretanowej.

PAW

Przebudowa miejskiego

Q
3 września kończono prace związane z budową podłoża pod bieżnię    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Otrzymaliśmy tabele zwycięzców lotu gołębi z  8 września. W  punktacji nr  1 najlepsza 
piątka hodowców przedstawia się następująco: Jarosław Piasecki (Luboń), Borys Wacho-
wiak, Zbigniew Matelski (Luboń); Tadeusz Nowak (Luboń) i  Henryk Grycza (Luboń). 
W punktacji 2. są: Jarosław Piasecki, Borys Wachowiak, Tadeusz Nowak, A.M.P. Szymań-
scy, Jarosław Napierała, a w 3.: Zbigniew Matelski, Robert Mańka, Tadeusz Nowak, Jarosław 
Piasecki i Borys Wachowiak.
Szykuje się duży luboński sukces na koniec sezonu.

JN

Dobry lot
Lubońscy hodowcy na czele ostatnich lotów gołębi pocztowych

QQ Luboński Klub Sportowy bardzo do-
brze rozpoczął sezon pokonując na wy-
jeździe Orła Rostarzewo 1:3. Do przerwy 
lubonianie przegrywali 1:0. Druga poło-
wa natomiast należała do LKS-u, lubo-
nianie wykazali zdecydowaną przewagę. 
W 60. minucie, po świetnej akcji, LKS 
wyrównał na 1:1, bramkę zdobył Piotr 
Pietrzak. Gdy w 67. minucie Emil Pospiech 
strzelił gola na 2:1, dał sygnał, że można 

wywieźć z Rostarzewa zwycięstwo. Od 
tego momentu lubonianie jeszcze pew-
niej zaczęli przeprowadzać swoje akcje. 
W 76. minucie udokumentowali to trze-
cią bramką (3:1), której wykonawcą był 
Jacek Świdwa. Po meczu kapitan LKS-
-u, Tomasz Domagała, określił je jako 
bardzo trudne, ponieważ przeciwnik – 
beniaminek – rozgrywał je jako pierw-
sze u siebie i dążył do zwycięstwa. Nasz 

Dobry początek LKS-u zespół pokazał większą dojrzałość i na 
pewno dużo lepsze przygotowanie kon-
dycyjne od przeciwników. Największym 
przeciwnikiem było boisko – zwykłe pole 
z bramkami. Podstawowy skład zawodni-
ków w tym meczu: Dominik Prusinowski, 
Patryk Treczka, Denys Shamarin, Emil 
Pospiech, Patryk Piórkowski, Piotr Pie-
trzak, Łukasz Lekier, Jakub Kimmel, Kevin 
Kasztelan, Tomasz Domagała, Jacek Świ-
dwa, Mateusz Kowalski, Rafał Cendlak.

QQ 25 sierpnia, w drugim spotkaniu LKS 
podejmował u siebie kolejnego beniamin-

ka – zespół Ogrol 
Sielinko. Mecz na-
brał rumieńców 
od 7. Minuty, kie-
dy Łukasz Lekier 
dał prowadzenie 
LKS-owi. Zawod-
nicy z  Lubonia 
długo nie cie-
szyli się prowa-
dzeniem, bowiem 
goście wyrówna-
li na 1:1. Jeszcze 
przed przerwą 
Emil Pospiech 
podwyższył na 
2:1. Druga połowa 
była zdecydowa-

ną przewagą lubonian. Bramki były tylko 
kwestią czasu, ponieważ goście osłabli 
i całkowicie oddali inicjatywę LKS-owi, 
a ci z kolei wykorzystali wszystkie sytuacje, 
podwyższając rezultat – w 74. minucie 
na 3:1 (Michał Kukler), w 81. minucie – 
kolejna bramka (Łukasz Lekier), a wynik 
spotkania na 6:2 ustalił Kevin Kasztelan 
(jedna bramka samobójcza).

QQ W trzeciej kolejce LKS zanotował pierw-
szą porażkę na wyjeździe, przegrywając 
4:1 z Obrą Zbąszyń. Już na początku me-
czu arbiter podyktował rzut karny dla 
gospodarzy, którzy wykorzystali sytuację, 
strzelając na 1:0. Trzeba zaznaczyć, że lu-
bonianie mieli parę sytuacji do zdobycia 
bramek, których nie wykorzystali. Jak po-
wiedział trener Jacek Pasek, porażka jest 
zbyt wysoka i nie odzwierciedla tego, co 
działo się na boisku. Z gry LKS nie za-
służył sobie na nią. Jedyną bramkę dla 
lubonian zdobył Emil Pospiech.

QQ 9 września na własnym boisku LKS 
uległ 0:3 Naszej Dyskobolii Grodzisk. To 
już druga w tym sezonie porażka Luboń-
skiego. By myśleć o miejscu w czołówce, 
zespół nie może już sobie zbytnio pozwo-
lić na stratę dalszych punktów.

Władysław Szczepaniak
Q
Spotkanie LKS-u z Ogrolem Sielinko na boisku przy ul. Szkolnej w Luboniu   fot. Władysław Szczepaniak
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QQ W meczu debiutanckim w A klasie,18 
sierpnia, Pogrom Luboń nie wypadł oka-
zale. Uległ 0:4 Huraganowi Michorzewo. 
Już przed spotkaniem prezes lubońskiego 
zespołu wyrażał obawy, podkreślając, ze 
nie wystąpi 6. podstawowych zawodni-
ków. Mimo osłabienia, Pogrom od razu 
rozpoczął od udanych akcji, poważnie 
zagrażając bramkarzowi gości, ale nie wy-
korzystując kilku dogodnych sytuacji do 
zdobycia bramek. Z biegiem czasu do głosu 
doszli przyjezdni, którzy w 16. minucie 
zdobyli prowadzenie, a gdy w 25. minu-
cie podwyższyli wynik na 0:2, wiadomo 
było, że zapowiada się trudna walka. Z za-
wodników Pogromu jakby zaczęło ucho-
dzić powietrze, bo chociaż goście nie byli 
bardzo wymagającymi przeciwnikami, to 
w tym dniu wystarczyła ich dojrzała gra 

i błędy gospodarzy, by 
pokonać wysoko miejsco-
wych. Jak widać, w zespo-
le Pogromu koniecznie 
potrzeba wzmocnienia. 
Zaprezentowany poziom 
gry, zwłaszcza w obro-
nie, rokuje, że bardzo 
trudno będzie zespołowi 
utrzymać się w A klasie.
Skład Pogromu w tym 
meczu z  Huraganem 
Michorzewo: Tomasz 
Kubiak, Norbert Stan-
gierski, Krzysztof Garczyński, Michał 
Jankowski, Mateusz Lulka, Daniel Po-
wierża, Jan Wierzbiński, Maciej Matu-
szalski, Bartosz Machura, Serhii Dmi-
triiev, Matusz Jóźwiak, Adam Czu-

Pogrom przegrywa

Q
Mecz Pogromu z Huraganem Michorzewo na boisku przy ul. Szkolnej w Luboniu    
fot. Władysław Szczepaniak

chrowski, Sebastian Michalak, Raj-
mund Sobkowiak, Adam Sielicki, Łu-
kasz Michałek i Daniel Napora.

QQ 25 sierpnia pechowa okazała się porażka 
Pogromu w meczu wyjazdowym 
z Wichrem Strzyżewo. Po sła-
bej pierwszej połowie, zawodni-
cy z Lubonia przegrywali 2:0. 
W drugiej odsłonie, po świet-
nej akcji Mateusza Jóźwiaka 
było 2:1. Ta bramka kontak-
towa jakby dodała animuszu 
Pogromowi i  w  60. minucie 
doprowadził do remisu 2:2, 
bramkę wyrównującą zdobył 
Michał Jankowski. Gdy w 65. 
minucie kapitan zespołu, Da-
wid Kubiak, strzelił gola na 2:3, 

wydawało się, że Pogrom zdobędzie pierw-
sze punkty, ponieważ ten wynik utrzymy-
wał się aż do 80. minuty. Jednak końcówka 
meczu należała do gospodarzy, którzy nie 
tylko wyrównali, ale w 90. minucie zdobyli 
bramkę na 4:3 i w ten sposób rozstrzygnęli 
ten mecz na swoją korzyść.

QQ W ostatnich dwóch spotkaniach 29 
sierpnia Pogrom przegrał na wyjeździe 
z  Promieniem Opalenica 2:1. Bramkę 
zdobył Michał Jankowski.

QQ Takim samym wynikiem zawodnicy 
Pogromu ulegli 1 września na własnym 
boisku zespołowi NAP Nowy Tomyśl. 
Bramkę z rzutu karnego zdobył Michał 
Jankowski.

Władysław Szczepaniak

Q
Sędziowie wyprowadzają na lubońską murawę drużyny Pogromu Luboń i NAP Nowy Tomyśl     
fot. Władysław Szczepaniak

Na początku sierpnia, podczas posie-
dzenia zarządu klubu „Pogromu Lu-
boń” została pani wybrana drugim 
wiceprezesem. Powodem była rezygna-
cja Jakuba Nowackiego. W  związku 
z  objęciem tej funkcji proszę powie-
dzieć czytelnikom „WL”, jakie zadania 
są stawiane przed Panią oraz jakie cele 
i zmiany chce Pani wprowadzić w tym 
zespole, który awansował do klasy A?

QQ Przede wszystkim dziękuję za zaufanie, 
jakim obdarzył mnie zarząd Pogromu 
Luboń, to dla mnie ogromny zaszczyt 
móc pracować z  ludźmi, którzy mają 
pasję i są zaangażowani w to, co robią. 

Na pewno w klubie muszą zajść pewne 
zmiany. Razem z prezesem, Szymonem 
Owsiannym, mamy wizję, jak te zmia-
ny powinny wyglądać i czego będziemy 
oczekiwali od piłkarzy, jednak na razie 
nie chciałabym zdradzać szczegółów. Po-
stawiono przede mną zadania związane 
z promocją klubu oraz z marketingiem, 
dlatego też chciałabym, aby Pogrom otwo-
rzył się na partnerów, którzy będą z nami 
współpracować i pomogą nam stać się 
klubem rozpoznawalnym poza granicami 
Lubonia. Chciałabym również doprowa-
dzić do takiej sytuacji, że na mecze Po-
gromu będzie przychodziło dużo więcej 
kibiców, mamy pewne pomysły, jak to 

zrobić, i chcemy je krok po 
kroku realizować.

Jak widzi Pani finansowa-
nie klubu, bowiem dotacji, 
o  którą Pogrom zabiegał 
w mieście – 7 500 zł – nie 
otrzymał?

QQ W takim przypadku po-
zostaje nam liczyć na siebie 
oraz na sponsorów. Nie jeste-
śmy klubem, który dostawał 
kiedykolwiek pieniądze z ze-
wnątrz, ale mam nadzieję, że to się wkrót-
ce zmieni. Warto zaznaczyć, że wszystko 
to, co w tej chwili zostało wypracowane, 
zawdzięczamy tylko zawodnikom i zarzą-
dowi. Zawodnicy sami płacą za dojaz-
dy na rozgrywki, nie pobierają żadnych 
pieniędzy z klubu. Do gry w piłkę nożną 
podchodzą z  zaangażowaniem, bo oni 
po prostu chcą  się pokazać, chcą grać 
i oczywiście chcą wygrywać. Myślę, że 
w drużynę z ambicjami warto zainwesto-
wać i znajdą się ludzie, którzy pomogą 
nam finansowo.

Obecnie Pogrom jest już po rozegraniu 
czterech spotkań. Jak Pani postrzega 
i ocenia ten zespół?

QQ Na pewno naszym podstawowym 
celem na ten rok będzie utrzymanie się 
w rozgrywkach w klasie A. Trzeba otwar-
cie powiedzieć, że runda nie zaczęła się 

dla Pogromu optymistycznie i na pewno 
nie spodziewaliśmy się, że przegramy na 
wstępie cztery spotkania. Widzę jednak 
światełko w tunelu, bo z każdym meczem 
ta gra jest coraz lepsza. Ostatnie spo-
tkanie, jakie miało miejsce w Pucharze 
Polski z Orkanem Jarosławiec, który gra 
obecnie w poznańskiej klasie okręgowej 
pokazało, że możemy nawiązać równo-
rzędną walkę nawet z  zespołem, który 
jest od nas wyżej. Przegraliśmy 2:1, ale 
w tym spotkaniu po prostu zabrakło nam 
szczęścia. Zdaję sobie sprawę, że musimy 
wzmocnić obronę, a także jeszcze popra-
cować nad wytrzymałością niektórych 
zawodników, jednak wierzę, że to tylko 
kwestia czasu, kiedy zaczniemy odnosić 
pierwsze zwycięstwa. Widzę, że Pogrom 
Luboń ma duży potencjał i z roku na rok 
będzie coraz silniejszy.

Rozmowę przeprowadził  
Władysław Szczepaniak

Promocja drużyny z potencjałem
Rozmowa z Izabellą Chodorowską – wiceprezesem Pogromu Luboń

Q
 W nowej wiacie dla gospodarzy spotkań na stadionie przy ul. Szkolnej zasiedli 
zawodnicy i działacze Pogromu Luboń. Wśród nich stoi (z prawej) Izabella Chodo-
rowska – wiceprezes   fot. Władysław Szczepaniak

Poznańska klasa A, grupa III

 1.  Stela Luboń  4  12  29:1
 2.  Promień Opalenica  4  12  18:5
 3.  Huragan Michorzewo  4  12  11:2
 4.  Nasza Dyskobolia Grodzisk  4  9  10:2
 5.  Wicher Strzyżewo  4  9  13:9
 6.  Luboński Klub Sportowy  4  6  10:10
 7.  Obra Zbąszyń  3  4  8:7
 8.  1920 Mosina  4  4  10:12
 9.  NAP Nowy Tomyśl  4  4  6:11
 10.  Orzeł Rostarzewo  4  3  8:9
 11.  Ogrol Sielinko  4  3  5:13
 12.  LZS Wąsowo  4  1  5:34
 13.  Pogrom Luboń  4  0  5:12
 14.  Las Puszczykowo  3  0  0:9
     WS
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W sierpniu strażnicy miejscy podjęli 367 
różnych interwencji.
QQ Wraz z  funkcjonariuszami Komisa-

riatu Policji w Luboniu wykonaliśmy 12 
patroli prewencyjnych w godzinach 6 – 
14, podczas których strażnicy wykonują 
przede wszystkim zadanie zlecone przez 
Dyżurnego Komisariatu. Odbyło się także 
7 patroli w godz. 17 – 1.00. Ich zasadni-
czym celem była kontrola miejsc publicz-
nych, w których najczęściej dochodzi do 
spożywania alkoholu.
QQ Mandatami karnymi na podstawie 

art. 43 „Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 
ukaraliśmy 19 osób. Interwencji związa-
nych ze spożywaniem alkoholu w miej-
scach publicznych odnotowaliśmy 75. 
Dwie osoby, których stan zagrażał ich 
zdrowiu lub życiu, albo zdrowiu lub ży-
ciu osób trzecich, przewieźliśmy do Izby 
Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.
QQ Interwencji związanych ze zwierzętami 

było w sierpniu 29. Osiemnaście z nich 

dotyczyło nieprzestrzegania nakazanych 
i zwykłych środków ostrożności przy trzy-
maniu psów. Trzech właścicieli czworo-
nogów ukarano mandatami karnymi. Do 
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej przewieźliśmy z terenu 
naszego miasta trzy ranne ptaki. Ponadto 
trzy gołębie pocztowe zostały przekazane 
członkowi Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych celem ustalenia ich 
właścicieli.
QQ 42 razy interweniowaliśmy na pod-

stawie zapisów „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta 
Luboń”. M.in. 10 właścicieli nieruchomo-
ści zostało zobowiązanych do przycięcia 
gałęzi wychodzących na chodnik, co sta-
nowiło utrudnienie dla przechodzących.
QQ Interwencji związanych z nieprawidło-

wym postojem lub zatrzymaniem było 
w minionym miesiącu 43.
QQ Dokonaliśmy także 22 konwoje do-

kumentów.
SM

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

We wtorek, 28  sierpnia, krótko przed 
godz. 18 przed jedną z posesji przy ul. 
Armii Poznań pojawiły się trzy jednost-
ki Straży Pożarnej (jedna OSP Luboń 
i dwie Szkoły Aspirantów w Poznaniu), 
służba medyczna oraz policja. Jak  się 
okazało, alarm był fałszywy. Z opraco-
wanego przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i  Administracji raportu 
wynika, że w  ostatnich trzech latach 
w  polskich centrach powiadamiania 
ratunkowego zarejestrowano łącznie 

ponad 60  mln zgłoszeń. Z  tego blisko 
50% stanowiły zgłoszenia fałszywe, zło-
śliwe lub niezasadne! Warto podkreślić, 
że od listopada ubiegłego roku obowią-
zują przepisy, które umożliwiają nakła-
danie kar na tych, którzy umyślnie, bez 
ważnego powodu, blokują numery alar-
mowe, przede wszystkim: 112, 997, 998 
i 999. Przewidziane prawem sankcje – to 
ograniczenie wolności, grzywna do 
1 500 zł, a nawet areszt.

PAW

Fałszywy alarm
System powiadamiania ratunkowego, jako kluczowy element działań dla 
bezpieczeństwa obywateli, jest chroniony prawem. Niepotrzebne 
wezwanie służb grozi karą!

Q
W niepotrzebnie zgłoszonej akcji 28 sierpnia przy ul. Armii Poznań brały udział 
trzy jednostki Straży Pożarnej   fot. Paweł Wolniewicz

We wtorek, 11 września, strażacy z  lubońskiej OSP pomogli przetransportować 
kobietę, która zasłabła przy wejściu do sklepu „Biedronka” na ul. Sikorskiego, do 
helikoptera służb medycznych. Maszyna wylądowała na zielonym terenie autostra-
dowym przy ul. Unijnej. Na miejscu była również obecna policja.

WS   

Niecodzienna akcja

Q
Helikopter wylądował na terenie położonym po przekątnej hotelu „Max” pomiędzy 
autostradą i ul. Poniatowskiego. Przy nim – służby medyczne    
fot. Władysław Szczepaniak

W sobotę, 8 września, doszło do awarii 
programu sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulic Żabikowskiej, 11 Listopada 
i Pułaskiego. Na skutek awarii sygnali-
zacja funkcjonowała nieprawidłowo, 
dlatego podjęliśmy decyzję o jej przełą-
czeniu na tryb awaryjny (żółte, pulsują-
ce światła). Awaria została zgłoszona 
wykonawcy odpowiedzialnemu za reali-
zację wymiany sygnalizacji. Trwały pra-
ce mające na celu wyjaśnienie powodu 
powstania awarii oraz jej likwidację. 
Usterka miała być naprawiona najwcze-
śniej do środy, 12 września.
Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci idą-
cych do szkoły, korzystających z przejścia 
na skrzyżowaniu oraz z  przejścia przy 
szkole, do czasu usunięcia awarii, w go-
dzinach rozpoczęcia oraz zakończenia 
zajęć lekcyjnych w  okolicy przejść dla 

pieszych, dyżury pełnili lubońscy straż-
nicy miejscy.
Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że 
z uwagi na liczne wnioski mieszkańców 
oraz wnioski z wizji w terenie pracow-
ników Urzędu, 6 września w  Urzędzie 
Miasta odbyło się spotkanie z wykonaw-
cą oprogramowania sygnalizacji. Celem 
spotkania było wypracowanie bardziej 
optymalnego rozwiązania w  zakresie 
sterowania ruchem na wspomnianym 
skrzyżowaniu. Ponieważ wprowadzenie 
zmian wymagało przeprogramowania 
sterownika sygnalizacji świetlnej, a co za 
tym idzie, wiązało się z nakładem pracy 
oraz czasu ze strony wykonawcy, wpro-
wadzenie nowego programu przewidzia-
no w tygodniu między 17 a 21 września.

Michał Popławski
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

Awaria nowej sygnalizacji

Q
Przez tydzień od 8 września, na polecenie Burmistrza Lubonia, Straż Miejska prze-
prowadzała idące do szkoły i powracające z niej dzieci, przez przejście dla pieszych 
na ul. Żabikowskiej, na wysokości SP 2   fot. Władysław Szczepaniak

Czytaj, pisz, ogłaszaj się!
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QQ Pomiędzy 30 lipca a 1 sierpnia miesz-
kaniec Poznania skradł zabawki o wartości 
1 530 zł w sklepie „Smyk” w CH Factory 
przy ul. Dębieckiej. Sprawcę zatrzymano 
na gorącym uczynku.
QQ Pomiędzy 27 lipca a 2 sierpnia, ze sklepu 

odzieżowego w CH Factory przy ul. Dę-
bieckiej skradziono garnitur. Straty 699 zł.
QQ 1 sierpnia z samochodu zaparkowa-

nego przy ul. Żabikowskiej skradziono 
kuferek z kosmetykami. Straty 3 000 zł.
QQ 3 sierpnia o godz. 20.20, przy ul. Ko-

narzewskiego zatrzymano mężczyznę 
posiadającego narkotyki.
QQ 5 sierpnia o godz. 2, podczas imprezy 

integracyjnej przy ul. 11 Listopada dwóch 
mężczyzn pobiło jednego z uczestników, 
w wyniku czego doznał zasinień twarzy.
QQ 6 sierpnia przy ul. Fabrycznej zatrzy-

mano mężczyznę jadącego motorowerem, 
pomimo posiadania zakazu jazdy.
QQ 7 sierpnia przy ul. Żabikowskiej miesz-

kance Poznania skradziono z torebki portfel 
z dokumentami i pieniędzmi. Straty 100 zł.
QQ 7  sierpnia uszkodzono zaparkowa-

ny przy ul. Kasprzaka samochód marki 
Volkswagen. Straty 600 zł.
QQ 7 sierpnia o godz.17.45 przy ul. Ko-

lonia PZNF zatrzymano mężczyznę po-
siadającego narkotyki.
QQ 8  sierpnia z  terenu posesji przy ul. 

11 Listopada skradziono przewód spa-
walniczy i poziomicę. Straty 800 zł.
QQ 10 sierpnia z okna bloku przy ul. Żabi-

kowskiej wyskoczył 50-letni mężczyzna. 
Zginął na miejscu (szerzej czytaj „WL” 
08-2018, s. 32).
QQ 10 sierpnia o godz. 18 przy ul. Żabi-

kowskiej 16-letni chłopak uderzył pięścią 
w twarz o dwa lata młodszego mieszkańca 
Wir. Poszkodowanego opatrzyła załoga 
Pogotowia Ratunkowego.
QQ 10-11 sierpnia w godz. 17-14.30 skra-

dziono granatowy samochód marki BMW, 
zaparkowany przy ul. Sikorskiego. Straty 
220 000 zł.
QQ Pomiędzy 13 a 16 sierpnia, po wyła-

maniu okna łazienkowego skradziono: 
pieniądze, biżuterię, rejestrator i  dwa 
laptopy. Na miejscu zabezpieczono sto-
sowne ślady. Straty 42 000 zł.
QQ 13 sierpnia przy ul. Żabikowskiej za-

trzymano mężczyznę jadącego motocy-
klem, pomimo posiadania zakazu.
QQ 15 sierpnia o godz. 17, przy ul. Koł-

łątaja 14-letni chłopiec został uderzony 
w twarz przez starszego o dwa lata mło-
dzieńca. Poszkodowany doznał zasinienia 
oka oraz otarć naskórka.
QQ 16 sierpnia przez otwarte okno ma-

gazynu przy ul. Sobieskiego skradziono 
reflektory samochodowe przednie, koła, 
opony i rower „Merida”. Zabezpieczono 
stosowne ślady. Straty 45 000 zł.
QQ 17 sierpnia zgłoszono, że w okresie od 

6 do 17 sierpnia wybito przednią szybę 
i przebito opony w samochodzie mar-
ki Citroen C3, zaparkowanym przy ul. 
11 Listopada. Straty 2 500 zł.
QQ 17 sierpnia uszkodzono samochód (wy-

rwano 2 boczne lusterka) marki Hon-
da, zaparkowany przy ul. Żabikowskiej. 
Straty 4 000zł.
QQ 18  sierpnia do wynajmowanego lo-

kalu przy. ul. Konarzewskiego wtargnęła 

właścicielka i skradła zamek do drzwi, 
sztućce oraz wykaz opłat.
QQ 18-19 sierpnia przez uchylone okno 

drzwi balkonowych włamano się do jed-
nego z domów jednorodzinnych przy ul. 
Spornej i skradziono pieniądze, biżuterię 
oraz kluczyki od samochodu marki Audi 
A5. Zabezpieczono ślady linii papilar-
nych. Straty 65 000 zł.
QQ 20 sierpnia przy ul. Kościuszki skra-

dziono rower miejski o wartości 2 000 zł. 
Sprawcę zatrzymano na gorącym uczynku.
QQ 21 sierpnia przy ul. ks. Streicha zatrzy-

mano mężczyznę podejrzanego o niele-
galny pobór gazu.
QQ 23 sierpnia przy ul. 11 Listopada za-

trzymano podejrzanego o kradzież ze-
garka marki „Aztorin” i złotej zawieszki 
o łącznej wartości 727 zł (wcześniej był 
karany za kradzieże, paserstwo i pobicie).
QQ 23 sierpnia, wykorzystując uchylone 

szyby w zaparkowanym przy ul. Dębieckiej 
samochodzie marki Skoda, skradziono 
torbę z  aparatem fotograficznym mar-
ki „Olympus”. Zabezpieczono stosowne 
ślady. Straty 2 000 zł.
QQ 23 sierpnia uszkodzono opla zapar-

kowanego przy al. Jana Pawła II. Straty 
750 zł.
QQ 25 sierpnia w sklepie „Home & Cook” 

w CH Factory przy ul. Dębieckiej skradzio-
no szybkowar marki „Sillt”. Straty 800 zł.
QQ 25 sierpnia w nocy, kamieniem wybito 

szybę w jednym z domów jednorodzin-
nych przy ul. 11 Listopada. Straty 1 500 zł.
QQ 27 sierpnia z klatki schodowej bloku 

przy ul. Konarzewskiego skradziono ro-
wer marki „Cross”. Straty 1 100 zł.
QQ 27 sierpnia z terenu posesji przy ul. 

Nowiny skradziono 25 drewnianych pa-
let. Straty 1 000 zł.
QQ 28  sierpnia zgłoszono, że w okresie 

od lipca do 28 sierpnia były pracownik 
firmy przy ul. Armii Poznań przywłasz-
czył sobie pieniądze w kwocie 27 500 zł.
QQ 30 sierpnia przy ul. Kościelnej zatrzy-

mano mężczyznę kierującego samocho-
dem marki Mazda, pomimo że posiadał 
zakazu prowadzenia pojazdów.

Statystycznie:
QQ Ujęto oraz zatrzymano na gorącym 

uczynku lub w  bezpośrednim pościgu 
12 sprawców.
QQ Oszustwa – 5 (wszystkie internetowe)
QQ Zabójstwa – 0
QQ Zgwałcenia – 0
QQ Rozboje – 0
QQ Kradzieże z włamaniem – 2 (wykry-

to – 1)
QQ Kradzieże – 19 (wykryto – 5)
QQ Samobójstwa – 1
QQ Przestępstwa gospodarcze – 0
QQ Przestępstwa narkotykowe – 2,
QQ Fałszerstwa – 0
QQ Wypadki drogowe – 4 (6 osób rannych)
QQ Legitymowania – 184

Na podstawie danych z Policji
oprac. PAW

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl

W sierpniu, w Nowym Centrum Lubo-
nia przy ul. Wschodniej 22 mieszkańcy 
osiedla ujęli sprawcę kilkukrotnego pod-
palania kontenera ze śmieciami i  gru-
zem. W toku przeprowadzonego przez 
policję dochodzenia okazało się, że męż-
czyzna był jej znany. Nie jest w  pełni 
zrównoważony psychicznie i w związku 
z  tym na podstawie diagnozy i  badań 
lekarskich – ubezwłasnowolniony. Czy-
nu, którego się dopuścił, ze względu na 
małą jego szkodliwość i  wartość, nie 
można było uznać za przestępstwo. 
W związku z tym dalsze śledztwo umo-
rzono.

PAW

Podpalał kontener

Mili łamacze główek! Wakacje minęły, ale 
ciągle nie możemy ich zapomnieć. Ja podró-
żując autostopem po Europie, spotkałam 
kierowcę tira, który opowiedział mi taką 
historię: Ja i Maciej jesteśmy kierowcami tirów, 
pracujemy w  tej samej firmie, mieszkamy 
w tym samym mieście i mamy tyle samo lat. 
Co więcej, urodziliśmy się tego samego dnia, 
w tym samym szpitalu. Mamy tę samą mamę 
i  tego samego ojca. Mimo to nie jesteśmy 
braćmi. Wierzy mi pani? – zapytał kierowca 
ze śmiechem. Ja uwierzyłam. Dlaczego? 
Pomyśl. To pierwsza zagadka.
Mam jeszcze jedną. Zmień kolejność 
liter, a dowiesz się, jakie państwa Europy 
odwiedziłam w minione wakacje: SKA-

POL, YIENMC, ECZCHY, ASJRO, ĘY-
GRW.
Zagadki nie są trudne, prawda? Łatwy 
okazał się również rebus z poprzedniego 
numeru; rozwiązanie to „Światowy Prze-
gląd Folkloru Integracja”. Mam nadzieję, 
że wielu z was obejrzało występy zespo-
łów folklorystycznych. Nagrodę wylo-
sował Wojtek Łukowski, którego zapra-
szam do redakcji „Wieści Lubońskich” 
po odbiór niespodzianki.
Życzę wszystkim wielu przyjaciół i cie-
kawych zajęć w szkole. Z niecierpliwo-
ścią czekam na odpowiedzi na zagadki 
z tego numeru.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
ZAGADKI  DLA  DZIECI

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

10 września, godz. 15 – 18
28 września, godz. 10 – 13
4 października, godz. 15 – 18
25 października, godz. 10 – 13

Miejsce – Komisariat Policji przy ul. Powstańców Wlkp. 42.
Rowery powinny mieć jedno światło pozycyjne białe lub żółte, element odblaskowy, 
co najmniej jeden sprawny hamulec oraz dzwonek.
Potrzebny dowód osobisty i ew. dowód zakupu roweru. Konieczne uczestnictwo 
osoby pełnoletniej w przypadku znakowania rowerów dzieci.    (red)

Znakowanie rowerów

W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu funkcjonuje dla mieszkań-
ców Wielkopolski bezpłatny „Policyjny 
telefon zaufania i  10  minut” nr 
800 130 334. Infolinia jest czynna przez 
całą dobę. Dyżurujący policjanci przyj-
mują zgłoszenia dotyczące szczególnie: 
braku reakcji lub przewlekłego oczeki-
wania na policję w sprawie zgłoszonego 

przestępstwa lub wykroczenia; na infor-
macje o sprawcach tych zajść, gdy zgła-
szający nie chce osobiście zawiadomić 
o  przestępstwie i  zachować anonimo-
wość; na informacje o ukrywających się 
osobach podejrzanych, a  także działa-
niach lub powiązaniach przestępczych 
policjantów.

PAW

W zaufaniu

QKontener na odpady przy ul. Wschod-
niej 22, który wielokrotnie podpalano   
fot Piotr P. Ruszkowski
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QQ - Kochanym dzieciom – Idze i Grze-
gorzowi – z  okazji rocznicy ślubu, 
wszystkiego, czego pragną i o czym 
marzą życzy mama.
QQ Tyle cudownych lat razem. Myśli-

cie... Jak to możliwe? Jak to zleciało? To 
najlepszy dowód na to, że były to lata 
pełne szczęścia i miłości, bo zawsze 
wydaje się nam, że szczęśliwe chwile 
umykają szybko. Z okazji 50. rocznicy 
ślubu Haliny i Jerzyka Michalskich 
– wszystkiego najlepszego życzą H.R. 
Bąkowscy z rodziną.
QQ Z okazji 10. rocznicy ślubu – Be-

acie i Michałowi Stempczyńskim – 
dużo szczęścia, miłości, wytrwałości, 
samych radosnych chwil oraz pociechy 
i zadowolenia z synów życzą rodzice.
QQ Po 10. latach wspólnego życia można 

powiedzieć, macie już to, co w szanu-
jącej się rodzinie być powinno –  sy-
nów (niech rosną zdrowo), dom (niech 
Wam dobrze służy), drzewo pewnie 
też zasadzicie nie jedno. Cóż trzeba 
więcej – wsłuchiwania  się w  siebie, 
szacunku, troski, a  nad całym tym 
dobrodziejstwem – błogosławieństwa 
Bożego, czego Wam życzymy. – Be-
acie i Michałowi Stempczyńskim – 
redakcja „WL” i wydawca.
QQ Z okazji 10. rocznicy ślubu – Mał-

gosi i Rafałowi Starczewskim – gra-
tulacje oraz życzenia radości, miłości 
i wszelkiej pomyślności życzą siostra 
i rodzice.
QQ Karolince i Arkowi Banachowi-

czom, z okazji 1. rocznicy ślubu – dużo 
zdrowia, miłości, pomyślności oraz 
błogosławieństwa Bożego na Wasze 
dalsze wspólne lata życia serdeczne 
życzy babcia Maria B.
QQ Z okazji 50. rocznicy ślubu – Hali-

nie i Jerzemu Michalskim – życzymy 
pomyślności, wiecznej miłości, aby-
ście przez życie szli dalej trzymając się 
mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci, 
zawsze razem, zawsze szczęśliwi. Niech 
problemy Was omijają i wszyscy bar-
dzo kochają. Dużo zdrowia, błogosła-

wieństwa Bożego na dalsze wspólne 
lata życzą L. H. Rogalowie z rodziną.
QQ Złotym Jubilatom – Halinie i Jerze-

mu Michalskim – z okazji 50. rocznicy 
ślubu pragniemy złożyć szczere życze-
nia. Niech dobry los się kłania w pas... 
Sto lat, sto lat, jeszcze raz. Niech ten 
Jubileusz milowym będzie kamieniem. 
Czekamy następnych, z wielkim w ser-
cu wzruszeniem – na dalsze wspólne 
lata życzą – brat Zbyszko z rodziną.
QQ Sporo razem już przeszliście. Ka-

wał życia już za Wami, ale wiele nie-
spodzianek jeszcze ciągle jest przed 
Wami. Drogim Jubilatom – Halinie 
i Jerzemu Michalskim – w 50. rocznicę 
ślubu życzą Regina i Darek Małeccy.
QQ To już tyle lat, gdy ze sobą wspól-

nie żyjecie. Co przeżyliście, co czuje-
cie, tylko Wy wiecie – wiele pięknych 
chwil i ważnych wydarzeń, wzruszeń 
przeżyć, jak i spełnionych marzeń. Je-
steście przykładem małżeństwa trwa-
łego, pełnego miłości, zaufania i czasu 
dobrego. Dlatego w  dzień rocznicy 
Kochani bądźcie jak dotychczas bar-
dzo sobie oddani. Najserdeczniejsze 
życzenia z okazji 50. rocznicy ślubu 
Kochanym Rodzicom – Halinie i Je-
rzemu Michalskim – składa córka 
z mężem.
QQ Z  okazji 50. rocznicy ślubu ko-

chanej Babci i kochanemu Dziadko-
wi – Halinie i Jerzemu Michalskim 
– mnóstwo zdrowia, pomyślności, nie 
kończącej się miłości oraz szczęścia 
i radości. Abyście dalej szli przez życie 
trzymając się mocno za ręce. Zawsze 
uśmiechnięci, zawsze razem! – życzą 
wnuczka Paulina z Marcinem.
QQ Z okazji miedzianej rocznicy ślubu 

Moniki i Piotra Gaczyńskich składamy 
serdeczne życzenia: zdrowia, szczę-
ścia, pomyślności na dalszą wspólną 
drogę życia. Życzenia od rodziców 
Jasia i Krzysia.

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

Kolacja we dwoje
Zabawa polega na odgadywaniu cieka-
wych i charakterystycznych miejsc w Lu-
boniu. Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotografia i gdzie obiekt się 
znajduje. Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą 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-
grafii).

Zdjęcie opublikowane w ubiegłym mie-
siącu przedstawiało sklepik z serwisem 
elektronarzędzi przy ul. Sobieskiego 6 
Prowadzi go od 18 lat ten sam właściciel, 
przez te lata we wnętrzu też nie zaszły 
żadne zmiany. Kiedyś prowadzono tu 
również sprzedaż elektronarzędzi, ale 
w dobie handlu przez Internet, interes 
stał  się nieopłacalny. Wcześniej działał 
w tym miejscu sklep rzeźnicki.

Spośród poprawnych odpowiedzi wylo-
sowaliśmy tę, którą nadesłał(a) Kamil 
Ławniczak. Po odbiór niespodzianki 
zapraszamy do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Q
Niezmieniony od 18 lat pawilonik z naprawą elektronarzędzi przy ul. Sobieskiego   
fot. Hanna Siatka

Jak przesłać życzenia?

Życzenia do rubryk: „Z serca” 
i „Kolacja we dwoje” można kie-
rować do redakcji: e-mailem (ad-
res: 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 
pocztowych na terenie miasta lub 
przynieść do redakcji, ul. Wschod-
nia 23A/62).

(red)

QQ Paulinie Sawickiej i  Jakubowi Ko-
rytowskiemu z okazji ślubu życzymy, by 
ich wspólne życie przebiegało tak, jakby 
świat nie miał końca – zachwytów nad 
sobą, wspólnych radości, wzajemnej troski 
o  siebie, wyrozumiałości i  pomocy oraz 
błogosławieństwa Bożego.
QQ Dziś jest szczególny dzień, dzień szczę-

śliwy, ciepły, jasny dzień, gdy serce jest 
lekkie, to dzień miłości, uśmiechu radości 
i kwiatów. Zofii Michalskiej, z okazji uro-
dzin życzymy wiele Łask Bożych, radości, 
uśmiechu, dużo zdrowia, pomyślności, 
pogody ducha – L. H. Rogalowie z rodziną.
QQ Podziękowania dla Pana sierżanta sztabo-

wego Łukasza Kucaka z Komisariatu Policji 
w Luboniu, za skutecznie przeprowadzone 

działania w budynku przy ul. Źródlanej 3 
– od mieszkańców tego domu.
QQ W dniu urodzin Zofii Michalskiej – dużo 

zdrowia i uśmiechu na twarzy i wszystkie-
go, o czym marzysz oraz błogosławieństwa 
Bożego życzy Renia z Darkiem.
QQ W dniu urodzin – Zofii Michalskiej 

– Dzień radosny, pełen kwiatów, zapach 
wiosny. Dziś chcę złożyć Tobie życzenia 
szczęścia, zdrowia, powodzenia i  choć 
skromnie ułożone, są dla Ciebie przezna-
czone. Dużo zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego z całego serca życzą H.J. Michal-
scy z rodziną.
QQ Przewodniczącej Rady Miasta – Teresie 

Zygmanowskiej – życzymy z okazji imienin 
satysfakcji z kończącej się kadencji Rady, 
zdrowia i radości osobistych.
QQ Dyrektor Ośrodka Kultury – Reginie 

Górniaczyk – życzymy z okazji jej święta 

– satysfakcji z kreowania życia kulturalnego 
w  Luboniu, poprawy warunków lokalo-
wych placówki, zdrowia oraz codziennych 
radości i zachwytów.
QQ Burmistrzowi Mateuszowi Mikołajcza-

kowi, z okazji imienin życzymy satysfakcji 
osobistych i zawodowych oraz pomyślnej 
realizacji oświatowego przedsięwzięcia 
(szkoły katolickiej).
QQ Michałowi Schmidtowi życzymy ra-

dosnego konsumowania życia – dobrych, 
ciepłych chwil w  domowych pieleszach, 
zachwytów w odległych zakątkach świata, 
satysfakcji z mozołów pracy, dni ciekawych 
i optymistycznych.
QQ Drogim Paniom – Halince i Jance – za 

szczęśliwe i bezpieczne pielgrzymowanie 
na Jasną Górę oraz zwiedzanie bardzo 
ciekawych miejsc – wdzięczni pielgrzymi.

Z serca

Q
Zgadnij, jakiego budynku jest to oryginalne zwieńczenie?
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Baw się z nami - IX 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 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

23 września (niedziela) o godz. 16 na 
terenie Kowbojskiego Miasteczka przy 
ul. Kwiatowej 30 odbędzie się Vl Chary-
tatywna Wystawa Psów „Nasz Wierny 
Przyjaciel”.
Zapraszamy właścicieli czworonogów ze 
swoimi kudłatymi kompanami. Nieistot-
ny jest rozmiar, rasa czy płeć psiaka. Nie 
ma też znaczenia czy zna sto różnych 
sztuczek, czy może żadnej. Ważna jest 
Wasza więź i chęć dobrej zabawy. Może-
cie też przyjść bez pupila, sami albo 
w  towarzystwie rodziny czy w  gronie 
znajomych. Wszyscy są mile widziani. 
Wstęp-wolny! Dobroczynna wystawa 
jest poświęcona zwierzętom przebywa-
jącym w schronisku. Organizujemy dla 
nich zbiórkę karmy, smakołyków, wita-
min i  akcesoriów, które pomogą prze-
trwać zwierzętom nadchodzącą zimę! 
Można je przynosić już przed imprezą, 
po uprzednim kontakcie telefonicznym: 
Jack – 604  379  755 lub Monika – 
607 310 709.
Nową inicjatywą jest akcja „Drugie życie 
książki”. Zachęcamy do przynoszenia 
zalegających w domu książek oraz innych 
niezniszczonych i niepotrzebnych przed-
miotów, które trafią na aukcje interne-
towe organizowane przez fundację „Ani-
malia”, a dochód przeznaczony zostanie 
na potrzebujące pomocy zwierzęta.
W tym roku wszystko to zbieramy dla 
bezdomnych zwierząt, którymi opieku-
je się fundacja „Animalia”.

W programie imprezy:
QQ konkurencje sportowe połączone z za-

bawą dla psów pod opieką właścicieli,
QQ pokaz w wykonaniu psa asystującego 

osobie niepełnosprawnej,
QQ wybory najsympatyczniejszego psia-

ka roku,
QQ kowbojskie chrzciny koziołka,
QQ pokazowe karmienie kózek przez pra-

cownika ogrodu zoologicznego,
QQ porady medyczne lekarza weteryna-

rii i badania,
QQ modelowanie, trymowanie, przygoto-

wywanie psa do wystaw, obcinanie pazur-
ków, strzyżenie, kąpiel – firma „Groomer”
QQ porady przedstawicieli firmy „Husse” 

(karma) na temat żywienia psów,
QQ gry, quizy i zabawy dla najmłodszych,
QQ nagrody dla zwycięzców konkurencji,
QQ saloon z barem z napojami i jedzeniem,
QQ dostęp do wody dla psów.

Informacje pod numerami: 61  813  09  06 
(kowbojskie miasteczko), 604 379 755 (Jacek 
Przebierała), 602 751 318 (Dorota Przebie-
rała), 511 563 491 (Zbigniew Henciel)
Pamiętajmy, każdy pies zasługuje na 
miłość i pragnie być kochany!

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell

Charytatywna wystawa psów

Nasza krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 
25 utworzą rozwiązanie, które po wpi-
saniu do kuponu należy do końca wrze-
śnia, na kartce pocztowej, dostarczyć do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz 
mapka str.  2) lub wrzucić do którejś 
z niebieskich skrzynek „Wieści Luboń-
skich” na terenie miasta. Wśród tych 
z  Państwa, którzy nadeślą poprawne 
rozwiązania, wylosujemy odbiorcę na-
grody ufundowanej przez firmę „Mali-
bu” z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej 
w poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Głośne niebo nad Luboniem w trakcie 
ćwiczeń”. Nagrodę wylosowała Małgo-
rzata Goździweska. Gratulujemy! Po 
odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów 
do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w loso-
waniu nie uwzględniamy.

Poziomo:
 1.  pojednanie
 4.  asysta, poczet, świta
 7.  przynęta
 8.  w więziennym oknie
 9.  animusz, śmiałość
 10.  ptak wodny
 11.  podziemna rzeka Hadesu
 14.  płat papieru lub blachy
 17.  wydaje pieniądze
 21.  tancerz, partner w tańcu
 24.  tłumik w muzyce
 25.  rodzaj grubego sukna
 26. plantacja drzew i krze-

wów owocowych
 27.  tkaniny
 29.  utwór wokalny, solowy w operze
 31.  duchowny mahometań-

ski, przełożony meczetu
 32.  krewny po kądzieli
 33.  warstwa zaprawy budowla-

nej nałożona na ściany i sufit
34. dawniej wielbiciel

Pionowo:
 1.  zakręt, wiraż, serpentyna
 2.  opresje, tarapaty
 3.  na wyższe stanowisko
 4.  budynek dla bydła
 5.  zamek błyskawiczny wszy-

wany do sukien
 6.  budynek służący zakonnikom
12.  towarzyszka łowów Artemidy
13.  kucharz okrętowy
15.  część pozyczki
16.  w żeglarstwie – część ładun-

ku podnoszonego przez dźwig

17.  muzyk grający na gitarze ba-
sowej lub kontrabasie

18.  nacja
19.  opłata za postój wagonu po-

nad określony czas
20.  kochanek Afrodyty
22.  płozy mocowane do nóg
23.  piosenkarka z Grecji
27.  zbiór nagranych taśm ma-

gnetofonowych
28.  agent, pracownik zbie-

rający zamówienia
30.  marzyciel

oprac. Bernard Stachowiak
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Rok 2018 jest szczególnie ważny w hi-
storii Rzeczpospolitej Polski. To właśnie 
100 lat temu Polska, po 123 latach zabo-
rów (1795 – 1918), odzyskała Niepod-
ległość. Chcąc upamiętnić to wspaniałe 
wydarzenie 11 listopada (niedziela) 
o godz. 11:11 z ul. 11 Listopada wystar-
tuje 8. edycja Lubońskiego Biegu Nie-
podległości. Impreza na dystansie 10 km, 
której organizatorem jest Ronin Run-
ning, odbędzie się tradycyjnie w Dzień 
Niepodległości. W ramach tegorocznej 
imprezy po raz drugi zostaną rozegrane 
Mistrzostwa Wielkopolski w  biegu na 
10 kilometrów.
Zapisy na bieg rozpoczęły się 23 sierpnia. 
Po 2 tygodniach od rozpoczęcia zapisów 
lista startowa liczy już ponad 500 osób. 
W  tegorocznej imprezie zaplanowany 
jest start 1500 biegaczy. Przez pierwszy 
miesiąc zapisów (do 23 września) wpi-
sowe wynosi 55 zł (dla osób powyżej 60 
roku życia 35  zł). W  tej cenie każdy 
uczestnik, oprócz numeru startowego, 
otrzyma pakiet startowy zawierający: 

pamiątkowy kubek, odlewany medal za 
ukończenie biegu, rogal świętomarciński 
oraz butelkę wody mineralnej, posiłek 
regeneracyjny po biegu, kwiat dla każdej 
z Pań na mecie.
Pierwszą edycję ukończyło 326 za-
wodników. W zeszłorocznym, 7. bie-
gu linię mety przekroczyło 1396 osób 
(1393 biegaczy i 3 osoby na wózku). 
Najlepsi okazali się: wśród mężczyzn 
Grzegorz Kalinowski – 31:23, wśród 
kobiet Olga Ochal – 35:49. Na trasie 
nie zabrakło także gwiazd, wśród 
których należy wymienić Natalię 
Madaj-Smolińską (złotą medalistkę 
olimpijską w wioślarstwie) czy Jacka 
Meza Mejera.
Nowością tegorocznej imprezy jest nowa 
trasa biegu. Start i meta znajdą się na ul. 
11 Listopada. Uczestnicy mają do poko-
nania dwie pętle: pierwszą długości 
4,3 km i drugą mierzącą 5,7 km.
W trakcie tegorocznej edycji będą 
rozgrywane również Mistrzostwa 
31.  Bazy Lotnictwa Taktycznego 

Uczcij niepodległość biegowo
Zapisy do 8. Lubońskiego Biegu Niepodległości

Słowo od dyrektora artystycznego
Festiwal Polskiej Piosenki w  Luboniu 
ukazał już piękno i  ponadczasowość 
piosenek napisanych przez mistrzów 
Janusza Kondratowicza i Bogdana Ole-
wicza. Słuchając bardzo zdolnych i wła-
ściwie już profesjonalnych młodych 
wokalistów można naprawdę usłyszeć, 
to co autorzy pięknego tekstu i melodii 
chcieli dać słuchaczowi. Cenne jest rów-
nież poszukiwanie nowego brzmienia 
i częsta zmiana aranżu. Daje to powód 
do dobrej oceny wokalistów stających 
do konkursu. Festiwal ma wiele nagród, 
wielu zacnych sponsorów, ale myślę, że 
równie ważny jest jego klimat.
W 2018 roku podtrzymamy piękną at-
mosferę, a to wszystko za sprawą kolej-

nego wielkiego z polskich autorów tek-
stów. Jacek Cygan – bo o nim mowa – 
będzie bohaterem odsłony kolejnego 
festiwalu. Ile i  co napisał dla polskiej 
kultury? Ponad tysiąc piosenek, w więk-
szości wielkich przebojów. Jego teksty 
mają w swoich repertuarach Edyta Gór-
niak, Ryszard Rynkowski, Kombi, Ma-
ryla Rodowicz, Seweryn Krajewski, 
Grażyna Łobaszewska.
Już w październiku Luboń zobaczy się 
z Jackiem Cyganem, młodymi artystami 
i polską piosenką. „Życie jest piosenką, 
a  piosenka życiem” – tak mówi Jacek 
Cygan, a ja mogę tylko to potwierdzić.

Michał Kosiński
Dyrektor Artystyczny wydarzenia,  

prezes LOSiR-u

Festiwal Piosenki Polskiej
im. Janusza Kondratowicza Luboń 2018
Jacek Cygan – bohater i gość specjalny 10. edycji

w  Krzesinach. Nagrodzeni zostaną 
także: najlepsza lubonianka i  lubo-
nianin, biegacz i  biegaczka z  flagą, 
najszybszy zawodnik i zawodniczka 
na wózku. Wszyscy uczestnicy będą 
rywalizować w  16 kategoriach wie-
kowych.
Dodatkowo tradycyjnie już odbędzie się 
konkurs dla lubońskich szkół podstawo-

wych pod nazwą „Mistrz Kibicowania”, 
który polega na dopingowaniu uczest-
ników biegu w specjalnie wytyczonych 
strefach kibica.
Więcej szczegółów na www.lubonskibie-
gniepodleglosci.eu. Zapisy pod adresem: 
https://www.zapisy.maratonczykpomiar-
czasu.pl/pl/lbn2018

Adam Chudzicki

W programie:
Koncert o  Nagrodę Grand Prix pt. 
„Wznieś serce” odbędzie  się 5 paź-
dziernika, natomiast koncert galowy 
„Wiara, nadzieja, miłość” 6 paździer-
nika o godz. 18.30 w hali widowisko-
wo-sportowej przy ul. Kołłątaja  2. 
Koncerty poprowadzą: Sławomir Bajew 
oraz gość specjalny festiwalu – Jacek 
Cygan.
Na festiwalowej scenie czeka nas wiel-
ka uczta muzyczna. Podczas koncertu 
galowego odbędzie się spektakl „Cygan 
w  Polskim. Życie jest piosenką”. To 
ponadczasowe przeboje Jacka Cygana 
w wykonaniu samego autora oraz jego 
gości – Andrzeja Seweryna, Joanny 
Trzepiecińskiej oraz wielu artystów 
polskiej sceny.
W piątkowy wieczór spotkamy  się 
z  Markiem Gaszyńskim i  będziemy 
świętować razem z nim 60 lat służby 
dla muzyki. Na lubońskiej scenie usły-

szymy jego kilka znakomitych utworów 
w wykonaniu laureatów tego wydarze-
nia z poprzednich lat.
W tym roku nowością Festiwalu jest 
konkurs „Pióro Poetów”, do które-
go zaprosiliśmy wszystkich chcą-
cych zmierzyć  się z  napisaniem 
tekstu do melodii skomponowanej 
przez Mieczysława Jureckiego. Wy-
grał pan Adam Czech z  piosenką 
„Tysiąc nowych szans”. Usłyszymy 
ją w  sobotę, w  wykonaniu samego 
autora melodii oraz ubiegłorocznej 
zwyciężczyni Grand Prix – Roxany 
Tutaj.
Uczestnictwo w  koncertach jest bez-
płatne, obowiązują wejściówki dostęp-
ne w  Luboniu w: Urzędzie Miasta, 
Ośrodku Kultury, LOSiR-ze i w Biblio-
tece Miejskiej, w godzinach działania 
wymienionych placówek.
Życzymy przyjemnego odbioru!

Promocja UML

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

Co, gdzie, kiedy

Nekrologi w „WL”
Odkąd weszło w życie (25 maja 2018 r.) Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w dziedzinie przetwa-
rzania danych osobowych (RODO), z lubońskiego Urzędu Stanu Cywilnego 
nie otrzymujemy danych o ślubach i zgonach, które wcześniej przez ponad 26 
lat publikowaliśmy.
Osoby chcące poinformować mieszkańców Lubonia o śmierci bliskich zapra-
szamy do redakcji w  godzinach dyżurów lub po umówieniu telefonicznym 
(61 810 43 35, 609 616 290 i 609 616 277). Umieszczenie nekrologu w „Wie-
ściach Lubońskich”, w stosownej ramce wielkości ok. 11 x 5 cm kosztuje tylko 
10 zł plus VAT (istnieje możliwość zwiększenia powierzchni).

Redakcja

Podziękowanie
Osobom, które były ze mną i z rodziną w trudnym dla nas czasie, tym któ-
rzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszego kochanego męża, ojca i dziadka

śp. Edwarda Bartkowiaka
za wyrazy współczucia, udział we Mszy św., złożone intencje mszalne i obec-

ność na cmentarzu, w imieniu rodziny składam serdeczne „Bóg zapłać”.
Szczególnie serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi Pawłowi Dąbrow-

skiemu, Księdzu Prałatowi Stanisławowi Wojtaszkowi i Księdzu Kanonikowi 
Bernardowi Cegle, Służbie Liturgicznej, Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii 
Świętej, Wspólnotom Neokatechumenalnym z parafii Świętej Trójcy na Dęb-
cu, Sąsiadom z pierwszej klatki schodowej bloku „J”, Przyjaciołom z ogród-

ków działkowych „Pokój”, Znajomym, Parafianom i bliskim Znajomym.

żona z rodziną

QQ 17 września, godz. 16-18 – dyżury 
radnych dla mieszkańców: Piotr Goryniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Adam Dworaczyk – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Marek Samulczyk – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Hieronim Gawelski – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
QQ 23 września, godz. 10 – pieszy rajd 

„Traktem Napoleońskim” Głuchowo-Ko-
narzewo – start: Dom Kultury Głuchowo
QQ 23 września, godz. 16 – Vl Chary-

tatywna Wystawa Psów „Nasz Wierny 
Przyjaciel” – Kowbojskie Miasteczko, ul. 
Kwiatowa 30
QQ 23 września, godz.  11 – LKS-LZS 

Wąsowo – boisko, ul. Szkolna
QQ 23 września, godz. 16 – Pogrom Luboń-

-Orzeł Rostarzewo – boisko, ul. Szkolna
QQ 28 września, godz. 10 – „Łakocie dla 

Jasia i  Małgosi” (adaptacja bajki Braci 
Grimm) – Studio Teatralne „Krak-Art” 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego  97 
– wstęp 2 zł
QQ 29 września – Lubońskim Szlakiem 

Architektury Przemysłowej – rezerwacja 

biletów (15 zł normalny, 12 zł ulgowy): 
infolubon@gmai.com lub 61 813 00 72 
i 500 287 325
QQ 29 września, godz. 16 – Stella Luboń-

-Wicher Strzyżewo – boisko, ul. Szkolna
QQ 1 października, godz. 17 – Kino 

„Kamera” – projekcje filmowych no-
wości w kameralnej atmosferze – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
QQ 1 października, godz. 16-18 – dy-

żury radnych dla mieszkańców: An-
drzej Okupniak – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2; Patryk Bartkowiak 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42; Jakub Bielawski – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; Katarzyna 
Frąckowiak – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
QQ październik – „Orędownicy niepod-

ległości – wystawa w holu Ośrodka Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97
QQ początek października, godz. 17 – 

otwarte posiedzenie Rady Miasta Luboń 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
sala sesyjna (nr 208)

QQ 4 października, godz. 17 – inaugu-
racja roku akademickiego Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku – Szkoła Pod-
stawowa nr 5, ul. Kołłątaja
QQ 5 października, godz. 18.30 – Festiwal 

Polskiej Piosenki – koncert o Nagrodę 
Grand Prix pt. „Wznieś serce” – LOSiR, 
ul. Kołłątaja 2 – patrz str. 62
QQ 6 października, godz. 18.30 – Festi-

wal Polskiej Piosenki – koncert galowy 
„Wiara, nadzieja, miłość” – LOSiR, ul. 
Kołłątaja 2 – patrz str. 62
QQ 7 października, godz. 16 – Pogrom 

Luboń-Obra Zbąszyń – boisko, ul. Szkolna
QQ 8 października, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje filmowych nowości – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp 5 zł
QQ 9 października, godz. 14 – spotkanie 

Klubu „Promyk” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 10 października, godz. 18 – „Wokół 

Wielkiej Sceny”, czyli opera w bibliotece; 
prowadzi Piotr Nędzyński – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 13 października, godz.  16 – Stella 

Luboń-Promień Opalenica – boisko, 
ul. Szkolna

QQ 14 października, godz. 10 – pieszy 
„Rajd po zdrowie” Dom Kultury Wiry 
– Puszczykowo – Luboń
QQ 14 października, godz. 11 – LKS-Hu-

ragan Michorzewo – boisko, ul. Szkolna
QQ 15 października, godz. 16-18 – dyżu-

ry radnych dla mieszkańców: Kazimierz 
Górecki – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego  2; Michał Szwacki – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42; Paweł Wol-
niewicz – Gimnazjum nr  1, ul. Armii 
Poznań  27; Dorota Franek – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 15 października, godz.  17 – Kino 

„Kamera” – projekcje filmowych nowo-
ści – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
QQ 19 października – „W 100-lecie odzy-

skania niepodległości… nasza zapomniana 
historia” – wykład dr Izabelli Szczepaniak 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 11 listopada, godz. 11.11 – start 8. Lu-

bońskiego Biegu Niepodległości – ul. 11 Li-
stopada – (czytaj na str. 62)
QQ 11 listopada, godz. 20 – występ Ze-

społu Pieśni i Tańca „Śląsk” – LOSiR, ul. 
Kołłątaja 2 – patrz str. 5

oprac. HS

QQ zajęcia rytmiczno-plastyczne „Tuptusie” dla dzieci 2-4 lat – wtorki 15.30-17 
i 17.15-18.45; środy 10.15-11.45
QQ zajęcia plastyczne – wtorki 16.30-17.20 (grupa 5-7 lat); 17.30-18.30 (8-12 lat); 

19-20.30 (od 13 r.ż. i dorośli)
QQ balet – poniedziałki 17-17.45 (4-6 lat); 18-18.45 (7-10 lat)
QQ taniec ludowy dla dzieci 5-10 lat – wtorki 17.15-18.30

Zapisy – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97; tel. 61 813 00 72 i 500 287 325

Oferta Ośrodka Kultury
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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 fizyczna poszukuje stałego zatrudnienia  
(np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).  

(red.)

Ogłoszenie o pracę

Korepetycje
QQ Matematyka, fizyka – korepetycje, doświad-

czeni nauczyciele, skutecznie, możliwy dojazd; 
tel. 602 887 743   (h-200 IX-II)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-193 IX-XII)
QQ Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-193 IX-XII)
QQ Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-193 IX-XII)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z dojazdem 

do ucznia; tel. 723 517 463   (h-193 IX-XII)
QQ Korepetycje j. angielski. Poziom A1-B2 

(szkoła podstawowa, liceum); tel. 606 782 922   
(h-208 IX,X)
QQ Matematyka, fizyka – podstawówka, gim-

nazjum, liceum, przygotowanie do matury; 
dojazd do ucznia; tel. 697 748 835   (r-194 IX)
QQ Angielski, niemiecki – podstawówka, gim-

nazjum, liceum, nauczyciel z doświadczeniem, 
dojazd do ucznia; tel. 514 730 001   (r-194 IX)

QQ Angielski, niemiecki – wszystkie poziomy 
nauczania, matura, nauczyciel; tel. 784 878 579   
(r-194 IX)
QQ Korepetycje z  języka polskiego, korekta 

językowa i  stylistyczna prac licencjackich 
i magisterskich, tel. 602 671 580   (h-VIII-XI)
QQ Matematyka, fizyka – doktor nauk fizycz-

nych. Dojazd. Tel. 724 848 008   (h-184 IX-XI)
QQ Korepetycje z  matematyki i  chemii; tel. 

509 728 962   (h-197 IX)
QQ Doktor nauk przyrodniczych udziela lekcji 

biologii, chemii i biochemii na wszystkich 
poziomach nauczania. Tel. 601 947 721.   (h-
209 IX,X)
QQ Korepetycje z matematyki i fizyki na wszyst-

kich poziomach nauczania. Tel. 601 757 522.   
(h-209 IX,X)
QQ Korepetycje – matematyka wszystkie poziomy 

zaawansowania – absolwent PP – z dojazdem 
do ucznia; tel. 724 215 530   (h-211 IX-V)

Uwaga wszystkie seniorki i wszyscy se-
niorzy z Lubonia! Rozpoczynamy rekru-
tację na kolejny rok zajęć w Lubońskim 
Uniwersytecie III Wieku! Wstańcie z ka-
napy i  dołączcie do nas! Przed nami 
pasjonujące wykłady i prelekcje, wyciecz-
ki, rajdy i spotkania integracyjne, wyjścia 
do teatrów! Zapraszamy. Formularze 
rekrutacyjne będą dostępne w Bibliote-
ce Miejskiej i  w  Ośrodku Kultury. Już 
dzisiaj zapraszamy na inaugurację roku 
akademickiego 4 października w Szkole 

Podstawowej nr 5 na ul. Kołłątaja (byłe 
Gimnazjum nr 2) o godz. 17. Z okazji 
100. rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego i Odzyskania Niepodległo-
ści inaugurację uświetni chór „Bard”. 
 MN, ZJ, MT

LUTW rekrutacja

PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99

(F
2
2
6
)

Mariusz Frąckowiak

Praca
QQ Posprzątam mieszkanie, umyję okna do-

kładnie, uczciwie i rzetelnie, Luboń i okolice, 
tel. 695 746 028.   (h-IX)
QQ Zakład dekarsko-blacharski przyjmie 

pracowników; tel. 606 666 153   (t-IX-XII)
QQ Opieka w  Niemczech, wysokie zarobki 

– do 1 650 E; tel. 62 584 22 55   (r-IX-XII)
QQ Praca chałupnicza – wiązanie kokard; tel. 

507 624 828   (r-IX)
QQ Zakład Instalacyjny poszukuje monterów 

instalacji wod-kan, co i gaz, spawaczy gazo-
wych. tel. 603 060 052 lub 607 152 130  (r-IX)
QQ Przyjmę do pracy prasowaczkę – krawiec-

two lekkie – Luboń, ul. Wschodnia 2 a; tel. 
601 634 134   (r-IX)

Usługi
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)

QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-
dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wystawiam 
faktury VAT. Tel. 600 217 065   (h-201 IX)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   (r-
205 VIII,XII)
QQ Naprawa, montaż junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (r-
119 IX-XII)

Nieruchomości
QQ Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (r-137 VII-X)
QQ Kupię kawalerkę w Luboniu do 150 tys. 

zł; tel. 513 216 393 (godziny wieczorne)   (h-
164 VIII-X)
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ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999
QQ POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
QQ STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
QQ STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
QQ POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
QQ POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

QQ ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
QQ  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
QQ PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
QQ  Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
 Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
QQ  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

QQ  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
QQ STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
QQ POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
QQ LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
QQ  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
QQ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
QQ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
QQ APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 307 25 27, pn.-pt. 8 – 19, sb. 8.30-13.30

– „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 16, tel. 
61 813 08 11, pon. – pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, tel. 
61 899 41 27, pon. – sob. 9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1,  
tel. 61 810 31 85, pon. – pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (narożnik 
z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
QQ URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
office@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
QQ Filia nr 3 – Luvena SA, ul. R. Maya 1  
(wejście od z parkingu naprzeciw hali),  
tel. 785 874 382; pn. 10-18, śr. 8-16, pt. 8-12

QQ Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 55A 
(CH „Venus”), tel. 607 874 382, pn., 
pt. 12-20, wt., śr., czw. 8-16 

QQ OŚRODEK KULTURY
 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  

kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
QQ  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

QQ PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Bo-

janowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

QQ SZKOŁY PODSTAWOWE
- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
- Nr 3, ul. Armii Poznań 27,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
QQ GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
QQ  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  
LUBOŃSKI

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



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
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- dopasowanie do sylwetki gratis
- końcówki serii -60%

KOMINIARZ
mistrz kominiarski
Jacek Chrzanowski

czyszczenie przewodów 
 kominowych
przegl¹dy roczne 
 i usuwanie usterek

opinie w celu pod³¹czenia 
 urz¹dzeñ gazowych
odbiory
doradztwo

618 192 538, 503 092 500, kominjch@o2.pl
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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
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pn. i pt. 9-15
wt. śr. czw. 11-17
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UBEZPIECZENIA
OFERUJEMY PE£EN

PAKIET UBEZPIECZEÑ
POJAZDÓW MECHANICZNYCH,

MIESZKAÑ, BUDYNKÓW,
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FIRM

KONSULTACJE I DORADZTWO

NAJTANIEJ OC
czynne:

pn-pt 10-18, sob 10-13

Luboñ, ul. 11. Listopada 104
tel. 61 899-21-64, kom. 601-318-367

Od 1991 roku prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie:
Doradztwo podatkowe
Księgowość (pełna, KPiR, ryczałt, ewidencje VAT, ...)
Kadry i płace
ZUS  elektronicznie
.

Luboń ul. Władysława Reymonta 17
(stara ul. J. Mazurka 17) 
czynne od  pn. do pt. w godz. od 9.00 do 16.00            

tel. 61 8102 458
kom. 601 769870   
calculus@calculus.com.pl
www.calculus.com.pl

BIURO RACHUNKOWOŚCI „CALCULUS”
Ewa Ceglarek

Doradca podatkowy nr 00984
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SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne
Luboñ

ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B025)
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IZMARK

(F
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
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KONSTRUKCJE  STALOWE
SPAWANIE  ALUMINIUM

KRATY PŁOTY BRAMY SCHODY

( )62-030 Luboń,  ul.Pułaskiego 6 tel. 06 1  8102-938, fax 8933-746
Kom. 602177144         Kom. 602177145           www.almetplast.pl 
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(B019)

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
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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

(F070)

CZŁONEK KOMISJI TECHNICZNEJ 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY

ZATRUDNIĘ BLACHARZY DEKARZY!

PRZYJMĘ
UCZNIÓW

www.wimax-meble.pl
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szerokoœæ z piórem 95 mm (120)

16
 m

m
 

(2
0 

m
m

)

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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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

(K041)
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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)

(Y114)

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

(Y103)
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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

(P018)
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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



NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B
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LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

1
4
6
)

PRALKI

SZYBKOSCHNĄCY
KARCHER 
czyszczenie dywanów,

wykładzin i verticali
(żaluzje pionowe),
tapicerki meblowej

i samochodowej

D O J A Z D G R A T I S !
t e l . 5 0 1 4 0 4 2 6 7

(P
10

7)

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.
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LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F167)

SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki

(P
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Paweł Dobrowolski
NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F168)
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PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl
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Michał Kropiński
11 listopada 7
62-030 Luboń

tel. 61 810 41 95
kom. 502 601 016

e-mail: kropekmk@interia.pl
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- auto alarmy
- immobilizery
- centralne zamki
- czujniki cofania
- elektryczne szyby
- zabezpieczenia indywidualne

- auto monitoring
- haki holownicze
- car audio
- CB radio
- auto elektryka
- rozruszniki
- alternatory

KROPEKKROPEK
AUTO ALARMY AUTO ELEKTRYKA

MONTAŻ-SERWIS
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

72



REGENERACJA FILTRÓW DPS

TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y022)

785 100 335

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981
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   prawa jazdy kat. A,B,C,D,E
   szkolenie e-learningowe
   ADR / doradcy ADR
   kwalifikacji wstępnej
   szkolenie okresowe (kierowcy kat. C, D co 5 lat)
                                   

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Poznaniu ul. Czechosłowacka 108
zaprasza na kursy:

informacje i zapisy:
www.lok.org.pl; biuro.oskpoznan@lok.org.pl

tel. 61-830-10-96, 516-196-933

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W009)
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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
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
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Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego

73

WYWÓZ - PRZYWÓZ
- ż w i r , 
   - z i e m i a ,
      - k r z a k i ,
         - g r u z ,
            - b e t o n 

usługi HDS

Tel. 888 579 622

(K
0
5
4
)



61 8130 813

           Otwarte
00 00      pon. - pt. 7 -21

00 00sob. 8 -15
(pod kominem)
Luboń, ul. Armii Poznań 49 (dawniej Auto-Ziem) Uwaga! Podczas przeglądu sprawdzanie gratis (na życzenie klienta)

      amortyzatorów         płynu układu chłodzenia         płynu hamulcowego
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Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

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

74

ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253
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Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa
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KARDIOLOG
Dr med. Roman Klimas

GABINET: Luboń, narożnik ul. Wschodnia 25 / al. Jana Pawła II
30 00

Czynny: Pn., Śr.: 16 -19

PRÓBY WYSI£KOWE, EKG, HOLTER, ECHO-SERCA

Rejestracja telefoniczna - tel. 813-10-31

STOMATOLOG
00 00poniedziałki: 15 -19

lek. stom. Zofia Klimas

(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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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
0

3
5

)

-małe zabiegi -małe zabiegi
-badanie słuchu -również wizyty domowe

EEG

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)

(F061)

SZCZEPIENIA PRZECIW
WŚCIEKLIŹNIE

GABINET
WETERYNARYJNY

dr Paweł Antosik
specjalista chirurg

Luboń, ul. Siostry Faustyny 1

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
(F073)

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

(F
0
6
7
)

PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym
dr med. Andrzej K. Hyżyk

Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031

(P
0
5
2
)

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
0
6
6
)
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Protetyka - bezpłatn ie  w  ramach  NFZ
Leczenie ,  Chirurgia

Protezy  z  zatrzaskami
Korony  i  mosty  porcelanowe

Naprawy  protez  na  poczekaniu
Odbudowa  na  implantach

RTG  i  RVG
62-030 Luboń, ul. Hugona Kołłątaja 8, tel. 690 173 000
www.masterdental.pl    e-mail: masterdental@tlen.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 8-20

(Y
4

7
6

)

U
S

G
 b

rz
u

sz
n

e 
i d

o
p

o
ch

w
o

w
e

Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza
“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15

(F
0
1
5
)

Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej

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 

(Y
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0
)

STOMATOLOG
ANNA MILANOWSKAANNA MILANOWSKA

Milmed

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 

Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989

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)
Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 61 8 900 485

ul. Streicha 25/29 
siedziba ART-MED

tel. 618 139 923   

pon. 15:00 - 18:00
czw. 15:00 - 18:00
pt. 8:30 - 13:00

pon. 8:30 - 13:00
wt. 13:00 - 18:00
śr. 8:30 - 13:00
czw. 8:30 - 13:00
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GINEKOLOGIA-PO£O¯NICTWO

(B028)

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

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
1
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

(skrzyżowanie z ul. Poniatowskiego)
czynne: pon.-pt.: 8-18  sob.: nieczynnetel. 61 8 303 318

dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740

(B
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2
)

tel. 601 395 519
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(Y058)

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 388tel. 798 316 388

(Y
4
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7
)

Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 
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