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I  AUTORYTETEM

OD REDAKCJI

Bój o władzę w Luboniu

Dzień Edukacji Narodowej
14 października
Drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkoły,
z okazji Waszego święta życzymy Wam niesłabnącej radości 
z nauczania, cierpliwości w obliczu miliona pytań, wyrozumia-
łości, zrozumienia, sukcesów dydaktycznych i  wychowawczych. 
W czasach, kiedy tak wiele się od Was wymaga, dbajcie o swój autorytet, by 
z dumą i na przekór wszelkim przeciwnościom mądrze kształcić i wychowy-
wać młode pokolenie.

Redakcja

Dziś łamy redakcyjne odstępujemy na zaproszenia, które w ostatniej chwili, podczas 
ostatecznej korekty – 10 października – nadesłały do redakcji Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców kandydatki do tego fotela na najbliższe 5 lat.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Z ostatniej chwili

Debata dla mieszkańców
Szanowni Państwo,
Podczas ostatniej debaty telewizyjnej zaproponowałam, aby wszyscy kandydaci na Burmi-
strza spotkali się z Mieszkańcami Lubonia. Poprosiłam p. Małgorzatę Machalską – obecną 
Burmistrz – o zorganizowanie spotkania – udostępnienie odpowiedniego miejsca. Korzy-
stając z obecności w WTK, zaprosiłam również przedstawicieli mediów – WTK Poznań.
Proponuję termin 15 października 2018 r.
Sugeruję, aby debatę poprowadził niezależny moderator i aby odbyła się w następującej 
formule:
1. Przedstawienie kandydatów i  najważniejszych punktów ich programów – określony 

czas na wypowiedź.
2. Pytania między kandydatami – każdy z nich może zadać po 2 pytania konkurentom 

(łącznie będzie zatem 12 pytań) – określony czas na odpowiedź.
3. Pytania od publiczności dla każdego kandydata (np. do 5-6 pytań) – naprzemiennie.
4. Podsumowanie każdego z kandydatów – określony czas na wypowiedź.
Mam nadzieję, że kontrkandydaci nie wycofają  się i  będziemy mogli odbyć spotkanie 
z udziałem naszych Mieszkańców.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie, profilu na Facebooku 
oraz w lokalnych mediach.
Nasza strona: www.mieszkancy-lubonia.blogspot.com
Facebook: KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia

Monika Nawrot
kandydatka na Burmistrza Miasta Luboń

Z ostatniej chwili

Zaproszenie dla 
kandydatów i mieszkańców
Szanowni Państwo,
Zapraszam Państwa na debatę z kandydatami na Burmistrza Lubonia.
Spotkajmy się 17 października, o godz. 19, w SM Lubonianka,
ul. Żabikowska 62, Luboń.

Małgorzata Machalska
KWW Forum Obywatelskie Luboń

D E B AT Y
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TEMAT MIESIĄCA

W piątek, 28 września, z niezapowie-
dzianą wizytą w  Luboniu przebywał 
szef rządu, Mateusz Morawiecki. Przy-
jechał wieczorem w  asyście Służby 
Ochrony Państwa (SOP), by złożyć 

kwiaty pod Ścianą Śmierci na terenie 
Muzeum Martyrologicznego, gdzie 
podczas II  wojny światowej funkcjo-
nował hitlerowski obóz karno-śledczy 
w Żabikowie (Pogenburg). Nieoczeki-
wana wizyta w naszym mieście odby-
ła się tuż po zakończeniu wielkopol-
skiej konwencji samorządowej PiS 
w Poznaniu, podczas której premier 
towarzyszył prezesowi partii rządzą-
cej – Jarosławowi Kaczyńskiemu. 
Mateusz Morawiecki przyjechał do 
Lubonia prosto z obrad PiS-u, które 
odbywały się w Sali Ziemi na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Nieliczni tylko wiedzieli, że 
miał zjawić się w Luboniu, i to przed 
konwencją partyjną, o  godz.  17.15 
(wozy transmisyjne TV ustawiły  się 
przy ul. Niezłomnych znacznie wcze-
śniej), jednak scenariusz wydarzeń 
uległ zmianie.
Wizyta w obozie trwała zaledwie kilka 
minut. Pod eskortą rządowych limuzyn 
wiozących funkcjonariuszy SOP, pre-
mier RP zajechał po godz. 20 na par-
king przed bramą byłego obozu przy 
ul. Niezłomnych. Główną aleją, w to-
warzystwie dyrektor Muzeum, dr. Anny 
Ziółkowskiej, dotarł na plac przed 
Ścianą Śmierci, gdzie w  milczeniu, 

indywidualnie złożył biało-czerwoną 
wiązankę kwiatów. Po drodze zatrzy-
mywał się przy obeliskach upamiętnia-
jących ofiary obozu, rozmieszczonych 
wzdłuż alei. Po złożeniu kwiatów, przez 

chwilę zatrzy-
mał  się też przy 
obelisku poświę-
conym więźniom 
z ZSRR znajdują-
cym  się najbliżej 
Ściany Śmierci. 
Wracając rozma-
wiał z dyrektor A. 
Ziółkowską i pod-
szedł do osób sto-
j ą c y c h  p r z y 
umieszczonym 
centralnie pomni-
ku „Nigdy wojny” 
i złożył wpis w ze-
szycie podsunię-
tym przez młodą 
obserwatorkę wy-
darzenia. Następ-
nie główną aleją, 
ponownie w towa-
rzystwie gospodarz 

obiektu, premier udał  się w  kierunku 
wyjścia, obdarowany wydawnictwami 
Muzeum. Przed odjazdem, już za bramą, 
pożegnał się i odebrał głosy sympatii od 
nielicznie zgromadzonych osób, ściska-
jąc im dłonie.
Podczas nieoficjalnej wizyty premiera 
nie było władz lokalnych. Obecni byli 
jedynie przedstawiciele Muzeum Mar-
tyrologicznego i nieliczne media (w tym 

Morawiecki w Luboniu!

n
Premier Mateusz Morawiecki składa wiązankę pod Ścianą Śmierci w byłym obozie 
niemieckim w Żabikowie – białe róże i czerwone anturium, z szarfą opatrzoną 
napisami: „Prezes Rady Ministrów” oraz „Mateusz Morawiecki” – 28 września 2018 r., 
godz. ok. 20.20   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Po krótkiej rozmowie z dyrektor Anną Ziółkowską, w drodze 
pod Ścianę Śmierci – chwila zadumy nad tablicami z nazwi-
skami więźniów obozu   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Mateusz Morawiecki wpisuje się do zeszytu dziewczyny, która wraz z ojcem przy-
była, by zobaczyć premiera   fot. Piotr P. Ruszkowski

Przy wyjściu 
z obozu dyrek-
tor Anna Ziół-
kowska wraz 
z pracowni-
kiem wręczyli 
szefowi rządu 
torbę z publi-
kacjami żabi-
kowskiego 
muzeum   fot. 
Piotr P. Rusz-
kowski

„Wieści Lubońskie”) oraz zaledwie kilku 
obserwatorów wydarzenia.

Nieoficjalnie
Około godz.  21 Prezes Rady Ministrów 
odwiedził państwa Pawła i Cecylię Jastrząb 
oraz ich piątkę dzieci, mieszkających przy 
ul. Sobieskiego. Przyjechał w eskorcie czte-
rech samochodów. Na miejscu oczekiwa-
ła już reszta ochrony oraz członków szta-

bu Premiera. Mateusz Morawiecki wręczył 
pani domu piękny bukiet kwiatów, a dzie-
ci obdarował koszem pyszności, po czym 
wszyscy udali się na poczęstunek przygo-
towany przez gospodarzy. Przy herbacie 
i domowym cieście, które upiekła przyja-
ciółka rodziny, Dorota Franek, spędzili 
około 30 minut, rozmawiając o życiu co-
dziennym. Państwo Paweł i  Cecylia są 
wdzięczni i zaszczyceni, że akurat ich ro-
dzinę wybrał premier Mateusz Morawiec-
ki na tę niecodzienną wizytę.

oprac. HS

n
Pamiątka na całe życie – zdjęcie z wizyty w mieszkaniu państwa Jastrząb

n
Podczas krótkiej biesiady przy rodzinnym stole 
Premier wpisał się w zeszyty dziewczynek

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

W poniedziałek, 17 września, odwiedzi-
liśmy Stanisławę Charmacińską z  d. 
Bartkowiakównę, której sylwetkę przed-

stawiliśmy szerzej przed pięcioma laty 
(czytaj: „WL” 09-2013, s. 32). Tego dnia 
najstarsza mieszkanka naszego miasta, 

udzielająca się przed wojną w Kole 
Śpiewu im. Ignacego Jana Paderew-
skiego, a przed około 80. laty prze-
wodząca ostatnim przed II  wojną 
światową dożynkom, obchodziła 
104 urodziny. Złożyliśmy jej gratu-
lacje oraz urodzinowe życzenia.

Pani Stanisława przyszła na świat na 
początku I  wojny światowej, 
17  września 1914  r., w  Lasku. Jej 
ojcem był Franciszek Bartkowiak, 
zaś matką Ewa z d. Ptak, której ro-
dzina też mieszkała w Lasku. Stasia 
była najmłodsza z rodzeństwa, z któ-
rego nikt już nie żyje. Kiedy miała 
5  lat rodzina Bartkowiaków prze-
prowadziła  się na ul. Wojska Pol-
skiego w  Żabikowie. Tu do dziś 
mieszka jubilatka. Po zakończeniu 
edukacji szkolnej pracowała jako 
krawcowa najpierw w  mosińskiej 
„Barwie”. Potem zatrudniła się w Za-
kładach Chemicznych braci Szuber-
tów na Starołęce, dokąd przez 6 lat 
dochodziła pieszo. Do dziś pamięta 
dokładnie, jak 1  września 1939  r. 

Dobre, bo wiekowe

Piękny jubileusz udając  się do pracy przez Dębinę, 
przeszła most na Warcie. Przy 
ul.  Czechosłowackiej zawrócili ją 
polscy żołnierze, informując, że 
o czwartej rano wybuchła wojna. Za 
namową mamy przestała wówczas 
chodzić do pracy.
Pasją pani Stanisławy były występy 
w żabikowskim Chórze im. Ignacego 
Jana Paderewskiego, w którym peł-
niła funkcję sekretarza. Niezapo-
mnianym dla niej wydarzeniem 
w dziejach chóru było przedstawienie 
podczas ostatnich przed wybuchem 
II wojny światowej dożynek w Żabi-
kowie. Wcieliła  się wówczas w  rolę 
dziedziczki – Starościny dożynek, 
a  jej partnerem był nauczyciel Ed-
mund Trojanowski – późniejszy kie-
rownik Szkoły Podstawowej nr 3.
W dniu 104. urodzin pani Stanisława 
wyznała, że na zdrowie nie narzeka. 
Nie musi korzystać z pomocy lekarza. 
Nie stosuje też specjalnej diety, lecz 
je i pije z umiarem. Nie przeszkodzi-
ło to uroczej jubilatce wznieść ro-
dzinny toast za jej zdrowie i pomyśl-
ność na następne lata. Niestety za-
czyna jej dokuczać pogarszający  się 
wzrok. Pomimo to dopisuje jej humor, 
jest pogodna i cieszy się każdym dniem. 
Najważniejszymi są dla niej najbliższa 
rodzina i czworonożny przyjaciel – pies 
rasy zaliczanej do grupy szpiców i psów 
pierwotnych – Tina. Kocha przyrodę 
i uwielbia przebywać w przydomowym 
ogrodzie. Mieszka z jedyną córką – Bo-

n

n
W dniu urodzin, korzystając z letniej, 
słonecznej pogody pani Stanisława 
czekała na gości w ogrodzie. Towarzy-
szyła jej mądra i wierna Tina   fot. Pa-
weł Wolniewicz

gumiłą Dorotą – i zięciem – Stanisławem 
Nowakowskim. Dochowała się dwojga 
wnucząt i czworga prawnucząt.

PAW

Jubilatka z córką Bogumiłą Dorotą 
i zięciem Stanisławem   fot. Paweł 
Wolniewicz
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Coraz więcej naszych rodaków docenia 
ciekawe, wytrawne trunki o niebanalnych 
bukietach smakowych. To właśnie na ich 
cześć w czwartek, 20 września, po raz 
drugi w  hotelu Poznański przy ul. 
Krańcowej odbył się Międzynarodowy 
Festiwal Wina (pierwszy odbył  się 
przed czterema laty), zorganizowany 
przez dystrybutora win TiM SA z Biel-
ska-Białej – istniejącego na polskim 
rynku od ponad 28 lat i mogącego się 
pochwalić imponującym wynikiem 
sprzedażowym 11  milionów butelek 
rocznie. Wydarzenie miało na celu 
promowanie kultury picia wina, a jego 
tematem przewodnim były wina moł-
dawskie, które w ostatnim czasie zysku-
ją coraz większą popularność na polskim 
rynku. Goście festiwalu uczestniczyli 
w  licznych panelach szkoleniowo-dys-
kusyjnych, prowadzonych przez znanych 
specjalistów i  cenionych sommelierów 
(specjaliści z dziedziny wiedzy o winie 
i jego degustacji): prezesa Zarządu TiM 
SA – Mariusza Glenszczyka, wiceprezy-

denta i przewodniczącego Komisji Szko-
leniowej Stowarzyszenia Sommelierów 
Polskich – Tomasza Koleckiego oraz 
miłośnika i  konesera win – Andrzeja 
Woźnikowskiego. Panelom towarzyszy-
ła degustacja win z portfolio (prezentacja 
dokonań firmy) TiM SA oraz wielu no-
wych trunków sprowadzonych specjalnie 
na festiwal.
Setki zaproszonych gości „płynęło stru-
gą wina”. Można było tu spotkać winiarzy 
z całego świata. Goście specjalni z Moł-
dawii, Chile, RPA, Argentyny, Francji, 
Włoch, Portugalii i  Polski zabrali nas 
w  pełną wrażeń podróż szlakiem win. 
Opowiadali o  swojej pasji, historii wi-
niarstwa krajów, z  których pochodzą, 
regionach winiarskich, szczepach wino-
gron, produkcji win oraz cechach cha-
rakterystycznych winiarni, które repre-
zentowali. A. Woźnikowski prowadząc 
swoje „gimnazja” stwierdził, że przygoda 
z  winem nigdy  się nie kończy, samo 
w sobie jest sztuką i podobnie jak kobie-
ta, w każdy dzień jest inne i niepozna-

walne. 
W jego bran-
ży mistrzem 
jest ten, kto 
potrafi do-
strzec orła 
w  pisklęciu. 
Z  kolei szef 
marketingu 
portugalskiej 
firmy produ-
kującej wina 
– Luis Gou-
veia, którego 
zaskoczyłem 
pytaniem 
o wino, które 
preferuje 
słynny pił-
karz obecnie 
z  Juventusu 

Dobre, bo koneserskie

Wina z całego świata
Niezwykła podróż „za zapachem korka” i ballada o dobrym winie, które 
jest jak kobieta – Festiwal Wina w Luboniu

Turyn – Cristiano Ronaldo 
– odparł z  uśmiechem – 
żadne, natomiast uwielbia 
wodę mineralną. Pracująca 
na pełnych obrotach pod-
czas festiwalu menedżer PR 
i marketingu strategicznego 
TiM – Patrycja Sikorska, 
zapytana dlaczego na miej-
sce festiwalu wybrano luboń-
ski hotel – powiedziała, że 
przede wszystkim dobry 
klimat w hotelu i lokalizacja 
sprzyjające takim imprezom. 
Poza tym sentyment, ponie-
waż pierwszy Międzynaro-
dowy Festiwal Wina został 
zorganizowany cztery lata 
temu także w hotelu„Poznań-
ski. Dodała, że w Wielkopolsce, również 
w Luboniu, funkcjonuje wielu dystrybu-
torów wina współpracujących z TiM.
Pod koniec dnia, o kulturze picia szla-
chetnego trunku, jego bukiecie, smaku, 
dojrzewaniu oraz wszelkich nowościach 
z tym związanych, mogliśmy się dowie-
dzieć podczas panelu szkoleniowego 
Mołdawia Live & Touch – dedykowane-
go zaproszonym mediom. Przez ponad 
godzinę przedstawiano nam różne ak-
centy i elementy tematyczne winiarstwa 
w  Polce, Europie i  na świecie. Można 

było zapoznać się z propozycjami winia-
rzy oraz zdobyć fundamentalną wiedzę 
pomocną przy ocenianiu win oferowa-
nych przez producentów. Niestety, będąc 
w  pracy byłem zmuszony ograniczyć 
degustowanie wyśmienitych win do ab-
solutnego minimum. Nie było to łatwe, 
ponieważ wspaniałe, zachęcające bukie-
ty zapachowe dochodziły mnie zewsząd. 
Warto podkreślić, że wszystko wskazuje 
na to, że festiwal stanie  się w  naszym 
mieście wydarzeniem cyklicznym.

PAW

n
Panelom szkoleniowo-dyskusyjnym towarzyszyła degustacja win   fot. Paweł Wolniewicz

n
Przez cały dzień w sali głównej hotelu Poznański producenci z róż-
nych stron świata prezentowali bogatą paletę gatunków wina   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Podczas panelu dedykowanego mediom    
fot. Paweł Wolniewicz
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W czerwcu, po raz ósmy odbył  się 
Konkurs na Najlepszego Kierowcę 
MPK Poznań. W  tym roku po raz 
pierwszy rozszerzono go i do rywa-
lizacji dołączyli kierowcy z aglome-
racji poznańskiej, wśród nich Rafał 
Lewandowski z  lubońskiego Trans-
lubu, który w kategorii podpoznań-
skich gmin zdobył tytuł wicemistrza 
(zwyciężył Łukasz Jaskuła z  firmy 
„Kombus” Kórnik).
Start w konkursie nie był łatwy. Trzeba 
było się wykazać zarówno wiedzą teo-
retyczną, jak i praktyczną oraz znajo-
mością przepisów i  umiejętnościami 
na placu manewrowym, gdzie 
9. uczestników musiało m.in. przeje-
chać autobusem pomiędzy rozstawio-
nymi beczkami lub zaparkować tyłem, 
jak najbliżej postawionego pachołka. 
W ramach konkurencji były też zada-
nia na „wykazanie się”. W  tym roku 
była to m.in. pomoc niewidomemu 
w wejściu z ogromną walizą do auto-
busu oraz interwencja i wezwanie po-
licji w związku z kradzieżą w pojeździe.

Rafał Lewandowski ma 42 lata, miesz-
ka w Luboniu od 12 lat, posiada upraw-
nienia do prowadzenia pojazdów ka-
tegorii „D”. Pracuje w Translubie jako 
kierowca autobusowy od 2011 r. i moż-

na go spotkać na wszystkich liniach 
obsługiwanych przez lubońskiego prze-
woźnika. Preferuje jednak linię 651, 

Dobre, bo profesjonalne

Wicemistrz kierowców w aglomeracji
ponieważ niektóre jej odcinki wiodą 
przez Wielkopolski Park Narodowy. 
Czas wolny spędza z rodziną. Wyko-
rzystuje go bardzo aktywnie spaceru-
jąc po lesie, jeżdżąc na rowerze lub 
rolkach. Gra również amatorsko 
w piłkę nożną i jest wielkim sympa-
tykiem tej dyscypliny. Jako doświad-
czony kierowca oraz instruktor uwa-
ża, że podstawową zasadą bezpie-
czeństwa podczas prowadzenia po-
jazdu jest odpowiednia prędkość – 
dostosowana do panujących na 
drodze warunków; zachowanie od-
powiedniej odległości od współ-
uczestników ruchu oraz zachowanie 
uwagi i koncentracja. Pan Rafał uwa-
ża również, że w  firmie „Translub” 
wszyscy jego koledzy kierowcy z po-
wodzeniem mogliby uczestniczyć 
w konkursie, ponieważ jeżdżą na wy-
równanym z  nim poziomie. Wice-
mistrz dziękuje organizatorom kon-
kursu: Inspektoratowi Transportu 
Drogowego, Izbie Gospodarczej Ko-
munikacji Miejskiej i Wojewódzkiemu 
Ośrodkowi Ruchu Drogowego za pro-
fesjonalnie przeprowadzony konkurs.

PAW

Panu Rafałowi gratulujemy i życzymy 
sukcesów oraz szerokiej drogi.

Apel do rodzin 
Powstańców 
Wielkopolskich!
Ostatnia szansa przed wydaniem 
książki

Przypominamy, że z okazji 100. rocz-
nicy Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 roku przygotowujemy specjalne 
wydanie książki, w której zamieścimy 
także biogramy uczestników tego zwy-
cięskiego zrywu. Prosimy więc wszyst-
kich, którzy mogliby uzupełnić infor-
macje, posiadają niepublikowane dotąd 
zdjęcia, dokumenty, pamiątki, dyplo-
my, odznaczenia, ciekawostki itd., róż-
ne od tych, które ukazały się w 2009 r. 
w  pozycji „Lubonianie w  Powstaniu 
Wielkopolskim”, o pilny kontakt z re-
dakcją, tel. 609  616  277 lub e-mail: 
redakcja@wiescilubonskie.pl.
Listę powstańców urodzonych w Żabi-
kowie, Luboniu i Lasku, na biogramach 
których i ich rozwinięciu szczególnie 
nam zależy, przestawiliśmy w lipcowym 
wydaniu na str. 32!
Przekaż tę informację innym, o których 
wiesz, że mogą coś wiedzieć lub posia-
dać w związku tym tematem. Nie strać-
my tej okazji – pamięć o naszych po-
wstańcach winniśmy kultywować i po-
zostawić następnym pokoleniom!

Piotr P. Ruszkowski

n
Rafał Lewandowski ze statuetką za 
zajecie II miejsca w Konkursie na Naj-
lepszego Kierowcę Firm Przewozowych 
Powiatu Poznańskiego 2018   fot. Paweł 
Wolniewicz
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DOBRE, BO

Zuzanna Wojewódzka, uczennica 
klasy 5 Szkoły Podstawowej nr  5 
i  zawodniczka AZS AWF Poznań 
wygrała 16 czerwca br. Ogólnopol-
ski Turniej Szermierczy w Bydgosz-
czy w I Memoriale Michała Kosic-

kiego. Zwyciężając we wszystkich 
pojedynkach, wspinała się po kolej-
nych szczeblach drabinki elimina-
cyjnej, dochodząc do ścisłego fina-
łu. Był to ostatni turniej w sezonie 
i  dzięki wygranej lubonianka zaj-

muje 4. miejsce na 
ogólnopolskiej liście 
klasyfikacyjnej w kate-
gorii: dzieci.
Po wakacjach i obozach 
letnich zmotywowana 
Zuza wystartowała 
w Ogólnopolskim Tur-
nieju Szermierczym 
„Toruńska Katarzynka”. 
Dwóch trafień zabrakło, 
by stanęła na pudle. 
Ostatecznie w szerokim 
finale zajęła 6. miejsce 
na 80 startujących za-
wodniczek.

Zuzia gościła już na ła-
mach „Wieści Luboń-
skich” w marcu 2016 na 
str. 33; lipcu 2016, str. 9; 
lutym 2017, str.  53 
i  październiku 2017, 
str. 55.

Hubert Wojewódzki

Dobre, bo ostre

Biała broń Zuzi
Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Augusta hr. Cieszkowskiego 
otrzymała wyróżnienie 
w konkursie Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
„Wielkopolska Szkoła Roku”. 
Lubońska „Dwójka” znala-
zła się w grupie 15 wyróżnio-
nych placówek. Zwycięzcą 
konkursu został Zespół Szkół 
Komunikacji im. Hipolita 
Cegielskiego w  Poznaniu. 
Wybrano też 4 laureatów: 
Zespół Szkół nr 1 w Zbąszy-
niu, Szkołę Podstawową im. 
Wincentego Pola w Stawiszy-
nie, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Braci Kosta-
neckich w  Zagórowie oraz 
Szkołę Podstawową nr  3 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Feliksa Stamma w Kościa-
nie. Przy ocenie placówek 
zgłoszonych do tytułu Wiel-
kopolska Szkoła Roku kapi-
tuła konkursowa brała pod 
uwagę następujące kryteria: 
modelowanie wzorca osobo-
wego, krzewienie tradycji 
patriotycznych i lokalnych, innowacyjność 
i jakość nauczania, współpracę ze środowi-
skiem oraz ciągłość prowadzonych działań. 
Lubońską SP  2 zgłosiła do konkursu bur-
mistrz Małgorzata Machalska.

W tym roku Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
przyznał 40 nagród i wyróż-
nień. Wyróżnione szkoły 
otrzymały pamiątkowe sta-
tuetki, dyplomy oraz nagro-
dy finansowe w  wysokości 
3 000 zł. Zwycięzca, oprócz 
tytułu „Wielkopolska Szko-
ła Roku”, statuetki i dyplo-
mu, dostał nagrodę finanso-
wą w wysokości 20 000 zł, 
a laureaci po 10 000 zł.
Uroczysta gala podsumowu-
jąca konkursy o  tytuły 
„Wielkopolska Szkoła Roku” 
i  „Wielkopolski Nauczyciel 
Roku” (zwycięzca – Paweł 
Sobczak z  Zespołu Szkół 
Technicznych w  Ostrowie 
Wielkopolskim, nagroda 
10  000  zł), odbyła  się 25 
września w Teatrze Wielkim 
im. Stanisław Moniuszki 
w Poznaniu. Przed gośćmi 
wystąpili soliści baletu Te-
atru Wielkiego w Poznaniu 
– Mateusz Sierata i Joanna 
Horiuch oraz muzycy: przy 

fortepianie Dariusz Tarczewski, na skrzyp-
cach Barbara Szelągiewicz, a na harfie Mi-
chał Zatora. Zwieńczeniem gali był koncert 
zespołu „Varius Manx” i Kasi Stankiewicz.

oprac. HS

Dobre, bo ocenione

Cieszkowianka wśród wybranych

n
Statuetka dla Cieszkowianki 
wyróżnionej w konkursie 
„Wielkopolska Szkoła Roku”. 
Nagrodę 3 000 zł przeznaczy 
na urządzenie siłowni ze-
wnętrznej

n
Lubonianka, Zuzia Wojewódzka w szermier-
czym rynsztunku podczas ogólnopolskich za-
wodów, które wygrała
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CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Nowy sezon piłkarski przyniósł Szkole Futbo-
lu wiele zmian, ważnych także dla Lubonia. Od 
sierpnia można zauważyć na lubońskich ulicach 
plakaty informujące o nowopowstałej żeńskiej 
drużynie piłkarek „Lejdis”.
Inicjatorem założenia grupy byli w dużej mie-
rze rodzice z Maciejem Owczarczakiem (były 
piłkarz Stelli) na czele.
SF Lejdis gra obecnie w  lidze trampkarzy, 
w której zajmuje 3. miejsce. Na swoim kon-
cie zespół uzbierał 5 punktów w trzech do-
tychczas rozegranych meczach, remisując 3:3 
z  Sokołem Rakoniewice i  2:2 z  Orlikiem 
Mosina oraz pokonując 9:1 TS Gminy Ka-
mieniec.
Dotychczas młode piłkarki rozgrywały wszyst-
kie mecze na wyjazdach, ale od października 

będzie można je zobaczyć na lubońskim boisku 
przy ul. Szkolnej.
SF Lejdis to inicjatywa skierowana do młodych 
piłkarek, które rozpoczęły lub chcą zacząć przygo-
dę z piłką i trenować w grupie najbardziej uzdol-
nionych piłkarek w Wielkopolsce (w drużynie są 
obecnie zawodniczki, które zdobyły Wicemistrzo-
stwo Polski w rozgrywkach kadr wojewódzkich).
Zapraszamy zatem do kontaktu (609 288 530) 
oraz do wsparcia tych uzdolnionych dziewcząt 
na boisku – wspólnym dopingiem.

SF Luboń Lejdis

Terminarz spotkań: 07.10, godz.  13; 14.10, 
godz. 14.30; 28.10, godz.  9, 03.11, godz.  13. 
Wszystkie mecze zaplanowano na boisku Stel-
li Luboń przy ul. Szkolnej.

Lejdis Luboń!

n
Nowopowstała drużyna piłkarek „Lejdis”

W ostatnich dniach, 
w błyskawicznym tem-
pie przebudowano frag-
ment chodnika na ul. 
11 Listopada od skrzy-
żowania z ulicą Wisła-
wy Szymborskiej (daw-
na 22  Lipca). Przez 
wiele lat był w fatalnym 
stanie, podobnie jak 
wiele odcinków „trotu-
aru” na tej drodze na-
leżącej do głównych 
w Luboniu. W dwa dni 
usunięto pokruszone, 
niebezpieczne dla pie-
szych płytki, na krót-
kim odcinku i  łuku 
drogi ułożono nową 
kostkę oraz posprząta-
no po robocie.
Można? – Można. Bez 
specjalnych koncepcji, 
przechodzących przez 
różne instancje wnio-
sków, długich procedur 
techniczno-projekto-
wych. Warunek jeden 
– zbliżające się wybory!

HS

Chcieć, to móc!

n
Wyremontowany fragment chodni-
ka na ul. 11 Listopada na skrzyżowa-
niu z ulicą Wisławy Szymborskiej. 
Przechodnie nie mogli się doczekać 
poprawy od wielu lat   fot. Hanna 
Siatka
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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

(K
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21. urodziny Muszkieterów

Październik miesiącem oszczędności – muszkieterska szabla ceny tnie!
Jesteśmy z Tobą, nasz Klient jest po to żeby miał jak najtańsze życie kupując codziennie bardzo dobrej jakości produkty oferowane w jak najniższych cenach. 

Ta filozofia i strategia towarzyszy nam już od dwudziestujeden lat, a więc jesteśmy pełnoletni. 
My tutaj pracujemy, by być najtańszymi w Europie – to hasło umieszczone przy wjeździe do głównej siedziby Intermarché we Francji, obowiązujące 

w całej Europie, wdrażane jest od prawie czterech lat także w Luboniu, w naszym supermarkecie, który funkcjonuje przy ul. Żabikowskiej 53b  i jest 

drugim co do wielkości punktem sprzedaży naszej sieci w Polsce.   

Świętowanie w Luboniu

Oprócz stosowania ciągłej promocji cenowej na produkty wszystkich grup towarowych wzmagamy ją jeszcze

bardziej szczególnie w czterech okresach zależnie od ich specyfiki: Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, 

obchodzonego w czerwcu „Święta Muszkieterów” oraz obecnie swoich październikowych urodzin

Wszystkie one są bardzo istotne i stanowią jedno z kluczowych miejsc w strategii jaką obraliśmy .  

Polecamy naszym klientom codziennie wypiekane na miejscu w naszym sklepie ciasta wyrabiane tradycyjnymi metodami

według sprawdzonych, domowych receptur i przepisów oraz ciasta na zamówienie.

Szanując czas naszych klientów i polepszając komfort dokonywania przez nich zakupów – wprowadziliśmy szybką sprzedaż samoobsługową

wyrabianych u nas produktów garmażeryjnych i wędliniarskich – porcjowanych i pakowanych próżniowo u nas na miejscu.   

Dwudzieste pierwsze urodziny Muszkieterów zaowocowały u nas pogłębioną akcją promocyjną. Z tej okazji klienci mogą 

kupić towary wszystkich grup towarowych w szczególnie promocyjnych cenach. Obniżki sięgają nawet kilkudziesięciu procent.  

Zapraszamy Szanownych Klientów na tanie i świeże zakupy w miłej atmosferze, 
a zwłaszcza na październikowe Urodziny Muszkieterów.

CO NOWEGO

Szybko i  z  rozmachem budowana jest ul. 
Kurowskiego w  Lasku. Na razie powstaje 
odcinek od ul. Sobieskiego do zabudowy 
położonej w głębi drogi, w kierunku ul. Rydla. 
Po obu stronach realizowanego obecnie frag-
mentu ulicy znajdują się w większości nieza-
budowane jeszcze działki. Powstaje tu obu-
stronny chodnik i, oprócz jezdni, dodatkowo 
miejsca parkingowe dla samochodów. Logicz-
nie rzecz biorąc, najpierw powinna zostać 
utwardzona ta część ulicy, przy której domy 
już stoją, a więc tam, gdzie inwestycji się nie 
prowadzi. Na drogę w „szczerym polu” nie 
stać nawet bogatszych od Lubonia.

Patrząc na wolne tereny po obu stronach ul. 
Kurowskiego można przypuszczać, że w przy-
szłości powstaną tu budynki deweloperskie. 
Czy miasto buduje już dla nich parkingi? 
Uzbrojenie drogi znacznie podniesie wartość 
przyszłych mieszkań, jeśli takie tu powstaną…
Na koniec jeszcze jedna kwestia, która bul-
wersuje mieszkańców. Skoro najpierw budu-
je się drogę (jakże „wypasioną”), a w drugiej 
kolejności – domy, to jak ona będzie wyglądać 
po postawieniu budynków? Z  pewnością 
zostanie zdewastowana.

(S)

Dziwna inwestycja

Widok ul. Ku-
rowskiego od 
strony ul. Sobie-
skiego (u dołu) 
do Dworcowej. 
Na pierwszym 
planie – realizo-
wany fragment 
i tereny pod 
zabudowę, 
w głębi – istnie-
jące budynki, 
bez utwardzo-
nej drogi   fot. 
Rafał Wojtyniak

n
Realizowany fragment ul. Kurowskiego od ul. Sobieskiego. Z lewej 
widoczny chodnik, z prawej – chodnik i parkingi w budowie    
fot. Hanna Siatka

n
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CO NOWEGO

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

„Pretty Women Stu-
dio Fryzjerskie” przy 
ul. Sobieskiego 88, 
czynne od wt. do 
pt. w godz. 10 – 18 
i  w  sob. w  godz. 
9 – 14, oferuje m.in. 
koloryzację, strzy-
żenie, keratynowe 
prostowanie wło-
sów, przedłużanie 
oraz upięcia oko-
licznościowe. Więcej informacji na 
portalu Fb.   fot. Natalia

Przy ul. Żabikowskiej 49 otwarto punkt pod nazwą 
„Delikatesy blisko Was”, gdzie można kupić natural-
ne wędliny, mięso, rybę (świeżą, wędzoną, przetwory) 
oraz nabiał i artykuły spożywcze. Czynne od pn. do pt. 
w godz. 9 – 17, w soboty 9 – 14.   fot. Natalia

Przy ul. Sobieskiego 111L funkcjonuje 
skład opału ECO Ognik sp. z o.o. oferu-
jący węgiel z polskich kopalni, drewno 
kominkowe i opałowe. Czynny od pn. 
do pt. w godz. 8 – 17, a w sob. 8 – 13. 
Kontakt 728 244 009.   fot. Natalia

Sklep z artykułami zoologicznymi „Koluś i przyjaciele” 
przeniesiono z ul. Żabikowskiej 49 (ryneczek) do jednego 
z pawilonów przy ul. Żabikowskiej w okolicy skrzyżo-
wania z ul. Powstańców Wlkp. (obok sklepu rybnego). 
Oferuje m.in. karmy, przysmaki, odżywki, akcesoria, za-
bawki, legowiska. Czynny od pn. do pt. w godz. 9 – 18, 
w sob. 9 – 14. Kontakt – 515 166 674.   fot. Natalia

Gabinet Terapii Pe-
dagogicznej przy 
ul.  Kalinowej  1 
(wejście od ul. So-
bieskiego) powstał 
z myślą, by wspie-
rać rozwój dzieci. 
W  zakres oferty 
wchodzą terapie: 
logopedyczna, inte-
gracji sensorycznej 
i terapia ręki. Kon-
takt – 691 265 757 
i 888 966 033.   fot. Natalia

Na ryneczku „U Szafrana” przy ul. Żabikowskiej 
otwarto nowy punkt „Ochy! Achy!”, w którym 
można się zaopatrzyć w artykuły kuchenne oraz 
dekoracyjne dla dzieci. Sklep oferuje również 
usługę wycinania naklejek ploterem. Jest czynny 
od pn. do pt. w godz. 9 – 15, w sob. 8 – 13.   fot. 
Władysław Szczepaniak

Przy ul.  Wschodniej  24 otwarto Salon optyczny 
„Optyk Oqlary” oferujący okulary jednoognisko-
we, dwuogniskowe, progresywne, przeciwsłonecz-
ne, a także badanie wzroku. Czynny w pn. i czw. 
w godz. 10 – 18, wt. 9.30 – 17.30, śr. 10 – 17.30, pt. 
9.30 – 17. Więcej informacji pod numerem 507 294 294 
oraz na www.optyk-oqlary.business.site.   fot. Natalia

Przy ul. Żabikowskiej 47 funkcjonuje sklep z odzieżą 
nową i  używaną oraz końcówkami kolekcji. „Kop-
ciuszek – Osiedlowa Szafa” jest czynny od pn. do pt. 
w godz. 10 – 17, a w sob. 10 – 13.   fot. Natalia

Od początku października, działająca od 19 lat w Lu-
boniu Szkoła Językowa „German” funkcjonuje rów-
nież w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 1 
(wejście z  peronu  I). Wynajmując pomieszczenia 
w zabytkowym budynku dworcowym, szkoła wzbo-
gaciła się o 3 sale dydaktyczne i w sumie dysponuje 
siedmioma.   fot. Paweł Wolniewicz
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SÓL W OKU
Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Kilkakrotnie już, po sygnałach miesz-
kańców, opisywaliśmy nowy tunel 
pod torami kolejowymi, na przedłu-
żeniu ul. Fabrycznej. Prawie zawsze 
są to sygnały do „Soli w oku”. Tym 
razem podobnie,  zatelefonowała 
pani, która korzysta z  dobrodziej-
stwa tej inwestycji. Skarży się, że 
zaczyna tu być tak jak przed remon-
tem – woda i brud. Pomimo że in-
westycja jest uzbrojona w specjalną 
przepompownię, wody tu nie bra-
kuje. W zagłębieniu posadzki zale-
ga prawie nieprzerwanie. By suchą 
nogą przejść, użytkownicy poukła-
dali  sobie bloczki,  cegły,  kostki 
brukowe, po których kroczą przez 
wodę. To w  sytuacji suszy, tak jak 
obecnie. W  porach deszczowych 
woda w tunelu zalega i  jest on zu-

pełnie nieużyteczny. Na zdjęciu 
widać na ścianach przejścia pod-
ziemnego ciemniejsze pasy od dołu. 
Nie jest to bynajmniej wymalowa-
na lamperia, lecz ślady po zalega-
jącej wodzie. W tym roku maksy-
malny pułap sięgał do wysokości 
65 cm. Kajakiem czy łódką można 
pokonać tę przeszkodę bez obaw, 
że zarysuje się dno. Złośliwi twier-
dzą, że zamiast windy, której me-
chanizm często jest zalewany, po-
winna być przystań dla małej mo-
torówki. Na usprawiedliwienie moż-
na przyjąć fakt, że choć przejście jest 
gotowe od dość dawna, to z uwagi na 
trwającą jeszcze modernizację linii 
E59, nie zostało formalnie oddane 
do użytku. Przed tym faktem będzie 
trzeba z  pewnością przeprowadzić 

Brudno i mokro

Spalona inwestycja?

n
By suchą nogą przejść przez tunel, użyt-
kownicy poukładali „klocki” wystające 
ponad lustro wody. Na ścianach widocz-
ne ślady wielokrotnego już zalewania 
przejścia, nawet do wysokości 65 cm   
fot.  Piotr P. Ruszkowski

też, patrząc z  góry na to miejsce, jak 
idealny to punkt dla dodatkowego przy-
stanku kolei metropolitalnej, która na 
innych trasach z Poznania kursuje już 
co pół godziny w ramach bezkolizyjnej 
komunikacji podmiejskiej. Z tego też nic 
nie wyszło!

Piotr P. Ruszkowski

Qn Na początku września ukazało się 
w „Głosie Wielkopolskim” Obwiesz-
czenie Wojewody Wielkopolskiego 
z 4.09.2018 r. o wydaniu decyzji w spra-
wie zmiany pozwolenia na budowę 
m.in. projektu zamiany lokalizacji 
wyjścia i  długości oraz konstrukcji 
przejścia podziemnego w Luboniu

Qn Podajemy też niektóre obowiązują-
ce zapisy mpzp dla ul. Dworcowej. Na 
odcinku od ul. Podgórnej do Krętej 
oznaczony symbolem KDL2 o szerokość 
pasa drogowego 17 m, na co skład się: 
pas bezpieczeństwa oddzielający jezdnię 
od terenów o szerokości 0,75 m zago-
spodarowany zielenią niską (krzewy); 
jezdnia dwukierunkowa o  szerokości 
6 m; pas postojowy prostopadły o sze-
rokości 4,5 m; pas zieleni urządzonej 
(szeregi drzew i krzewów) o szerokości 
1,5 m oddzielający chodnik od jezdni; od 
strony zabudowy chodnik jednostronny 
o szerokości 4,25 m z dwukierunkową 
ścieżką rowerową o szerokości 2 m (wy-
dzielona innym kolorem nawierzchni).

n
Podziemne przejście pod torami Poznań-Wrocław widziane z lotu ptaka. Żółty pas 
drogowy wynikający z zapisów mpzp poprowadzono po płotach posesji, pokazuje 
planowany przebieg przyszłej drogi oraz budowane właśnie wyjście spod tunelu, 
które uniemożliwia bezkolizyjny przebieg jezdni, i jest niezgodne z prawem lokal-
nym   fot. Rafał Wojtyniak, oprac. PPR

O niewykorzystanych możliwościach 
Lubonia przy realizacji megaprzedsięw-
zięcia, którym jest modernizacja trasy 
kolejowej Poznań-Wrocław, pisaliśmy 
wielokrotnie w różnych aspektach. Dziś 
zajmiemy się bliżej realizowanym właśnie 
przejściem dla pieszych przez tory kole-
jowe przy ul. Podgórnej. Problem moż-
na dostrzec dobrze, obserwując zamiesz-
czone zdjęcie wykonane z góry. Pierwot-
nie przejście to miało być podobne do 
tego przy ul. Fabrycznej, to znaczy, 
z  jednej strony schody i  podjazd dla 
wózków, z  drugiej winda. Jak widać, 
powstały z obydwu stron schody i pod-
jazdy. Szkopuł w tym, że ten od strony 
zachodniej, czyli do przyszłej ul. Dwor-
cowej zajął już cały pas drogowy. Co 
z tego wynika? Podjazdy wykonane od 
strony ul. Podgórnej stanowią bezpo-
średnią przeszkodę dla przyszłej jezdni. 
W przyszłości więc będzie tu ostry skręt 
ul. Dworcowej w ul. Podgórną, tylko po 
to, by ominąć wybudowane właśnie na 
drodze podjazdy dla przechodniów. 
W  ten sposób pieszy znajdzie  się na 
wysepce pomiędzy torami a ul. Dwor-
cową, którą dodatkowo musi pokonać, 
by bezpiecznie iść dalej. 
Aż prosiło się, by podziemny tunel po-
prowadzić kilkanaście metrów dalej pod 
pasem przyszłej ul. Dworcowej. Powsta-
łoby w ten sposób bezpieczne przejście 
pod torami i przylegającą do nich jezdnią 
ul. Dworcowej. Przebieg samej ulicy 
byłby tymczasem prosty, bez dodatko-
wych zawijasów omijających pieszych na 
wysepce. Gdyby w przyszłości chciano 
łagodniej (nie pod kątem prostym 
w Podgórną) ominąć powstającą wysep-
kę, trzeba by wykupić ostatnią narożną 
działkę przy ul. Podgórnej i Dworcowej. 
Tak czy inaczej, współczuję już jej przy-
szłym mieszkańcom.

Wbrew prawu
Miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego są prawem lokalnym. Wyko-
nana właśnie inwestycja zapisy tego 
prawa łamie. Na mapce żółtym przezro-
czystym kolorem zaznaczyliśmy pas 

drogowy wynikający z mpzp ul. Dwor-
cowa powstały już w  2005 roku. Przy 
pomocy dobrego prawnika, w związku 
z koniecznymi odstępstwami od istnie-
jącego mpzp, właściciele przyległych 
gruntów mogą wyegzekwować od miasta 
odszkodowanie.

Komentarz
Pozwolę sobie na postawienie tezy, że 
powstaje w  Luboniu kolejny niewypał 
przy realizacji modernizacji E59. Gdyby 
ktoś chciał argumentować, że nie można 
było inaczej, bo w tym miejscu biegnie 
kolektor wirski fi800  mm kanalizacji 
ściekowej wybudowany przed kilkoma 
laty, odpowiem – trzeba było wtedy 
myśleć o perspektywie i rozwiązaniach. 
Kolektor ściekowy można przecież prze-
sunąć, chyba że przyjmiemy założenie, 
iż podziemny transport ekstrementów 
jest nietykalny i w hierarchii ważniejszy 
od przyjaznego przejścia podziemnego 
oraz prostego przebiegu jezdni ul. Dwor-
cowej.
W tym miejscu nie mogę nie wspomnieć 
zdarzenia z kampanii wyborczej przed 
4. laty, kiedy kandydatka na burmistrza 
fotografowała się pod wiaduktem na ul. 
Powstańców Wlkp. z odpowiedzialnymi 
pracownikami PKP, w walce o przejście 
dla pieszych, oraz kandydatów na rad-
nych, którzy przed wyborami w  tym 
samym miejscu zbierali podpisy miesz-
kańców w  tej sprawie. Założyłem  się 
wówczas o przysłowiową „skrzynkę wód-
ki”, że to bezskuteczne działanie, obli-
czone na wizerunek kandydatów na 
radnych. Póki co, wygrywam zakład, 
i wcale się z tego nie cieszę, ale pocze-
kajmy na zakończenie modernizacji E59, 
może nie doceniam determinacji naszych 
lubońskich decydentów.
- Jeszcze jedna uwaga. Tak, jak poprzed-
nie zaniedbania Lubonia dotyczące wy-
korzystania faktu modernizacji PKP 
można było zwalać na poprzedników, 
tak opisywany przypadek zastosowane-
go rozwiązania przejścia przy ul. Pod-
górnej to, dla mnie, porażka obecnej 
ekipy rządzącej i urzędników. Przypomnę 

remont, przynajmniej „zamaskować” 
lamperię po wodzie.

Jeszcze jedna uwaga, przekazana 
przez troskliwych użytkowników 
– bez przerwy palą  się tu światła, 
także w miejscach, gdzie dochodzi 
słońce. Wynaleziono dla wygody 
i oszczędności automatyczne włącz-
niki zmierzchowe, kosztują kilka-
naście złotych. Ba, można też kupić 
gotowe lampy z dyskretnie zamon-
towanym takim urządzeniem lub 
dodatkowo z  czujnikiem ruchu. 
Widać te dobrodziejstwa cywiliza-
cyjne jeszcze nie są standardem 
u nas. No cóż, nowy tunel jest wła-
ściwie odtworzeniem tego z począt-
ku XX wieku, zbudowanego głównie 
dla robotników, którzy z  Kolonii 
Żabikowo (pruskiej osady) podąża-
li do pracy w  Drożdżowni czy do 
Zakładów Ziemniaczanych.

PPR
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Lista nr 12 
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Drodzy Mieszkańcy! Szanowni Państwo!
Od ponad 20 lat mieszkam w Luboniu i doskonale znam zarówno jego problemy, jak 
i potencjał. Wiem z czym borykają się Mieszkańcy, których spotykałam przez wiele 
lat mojej pracy w Urzędzie Miasta.
Z troską i często z niedowierzaniem obserwuję sytuację w naszym Mieście oraz 
poczynania obecnych władz. Od Mieszkańców słyszę krytyczne uwagi na temat 
tego, co dzieje się w Luboniu, natomiast w Informatorze, wydawanym przez Urząd 
Miasta, czytam piękne opowieści o tym, ile ta władza zrobiła, robi i że zrobi jeszcze 
więcej... 
Niestety, patrząc na dotychczasowe działania, szczerze w to wątpię.
Nieutwardzone drogi, zalane posesje i ulice, przepełnione szkoły i przedszkola, 
pogarszający się stan finansowy Miasta i zwiększające się wydatki na administrację 
– to tylko część problemów.
Te problemy dotyczą również mnie. Jeżdżę po tych samych dziurawych, zniszczonych 
i zakorkowanych ulicach, dowożę dzieci do przedszkola na drugi koniec Miasta, 
ponieważ nie dostały się do okolicznych placówek, na spacerach z rodziną wdycham 
pył pochodzący z nieutwardzonych dróg w Lasku i z rozpaczą patrzę na wyrastające 
niedaleko mojego domu kolejne osiedla.
Jako mieszkaniec i pracownik Urzędu Miasta wielokrotnie reagowałam na 
niepokojące mnie sytuacje, błędne decyzje i zaprzepaszczanie szans dla Lubonia. 
Niestety, moje opinie były ignorowane.
To wszystko skłoniło mnie do kandydowania na stanowisko Burmistrza Miasta Luboń. 
Przyszedł czas na rzetelne, sprawne i konkretne działania. Wiem, jakie decyzje należy podjąć i co zrobić, aby rozwiązać 
najważniejsze problemy Lubonia, poprawić komfort życia Mieszkańców i zadbać o rozwój naszego Miasta.
Jestem praktykiem, a nie teoretykiem. Zapewniam Państwa, że po mojej kadencji nie zostaną jedynie kolorowe zdjęcia i przecięte 
wstęgi.  
Zachęcam Państwa do udziału w wyborach. Proszę pamiętać, że każdy głos ma ogromne znaczenie. 
Jednocześnie proszę o oddanie 21 października głosu na mnie i na moich kandydatów do Rady Miasta Luboń z KWW Koalicja 
Mieszkańców Lubonia.

Czas na działanie!

        Monika Nawrot – kandydatka na Burmistrza Miasta Luboń

Monika NAWROT
Absolwentka Politechniki Poznańskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera konstruktora. Posiada również tytuł technika-architekta.
Doświadczony pracownik samorządowy. 
Przez ponad 8 lat (do 2010 roku) pracowała w Wydziale Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Luboń. 
W 2010 r. w wyniku konkursu objęła funkcję kierownika Wydziału Inwestycji  
Urzędu Miasta Luboń, którą pełniła przez 3 lata, do 2013 r. 
W tym czasie wraz z zespołem 4 współpracowników realizowała wiele dużych  
i ważnych dla Miasta inwestycji, wśród nich:
• ok. 7 km kanalizacji sanitarnej,
• ok. 3,5 km obwodnicy miejskiej Poznańska-Polna-Kręta,
• generalny remont dachów Szkół Podstawowych numer 1 i 3,
• odbudowa systemu drenarskiego w rejonie ul. Fabrycznej,
• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
• boisko szkolne wielofunkcyjne z monitoringiem i oświetleniem przy SP3/G1,
• zakup 6 autobusów miejskich
 oraz wiele innych mniejszych projektów, inwestycji oraz przetargów.

Brała czynny udział przy przygotowaniu dużej inwestycji Aquanetu – budowie  
kanalizacji sanitarnej w Lasku. Uczestniczyła w wielu spotkaniach i warsztatach  
dotyczących aglomeracji poznańskiej w zakresie planowania przestrzennego  
i rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej oraz sieciowej.
Ma 38 lat, mężatka, mama 2,5-letniej Gabrysi i 4,5-letniego Franka.

Kontakt: monika.nawrot@mieszkancylubonia.pl

Luboń dla Mieszkańców • Mieszkańcy dla Lubonia

Monika NAWROT – kandydatka na Burmistrza

Sf
in

an
so

w
an

e 
ze

 ś
ro

dk
ów

 K
W

W
 K

oa
lic

ja
 M

ie
sz

ka
ńc

ów
 L

ub
on

ia



10/2018

22

WYBORY SAMORZĄDOWE LUBOŃ

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA NASZEGO PROGRAMU

Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja MieszKańców lubonia to grupa samorządowców, przedsiębiorców, 
społeczników, działaczy organizacji pozarządowych, którzy od wielu lat służą Mieszkańcom Lubonia. 
Troszczymy się o to, co jest dla nas wszystkich najważniejsze – o NaSZYCH MIeSZKańCÓW i NaSZe MIaSTO. 
Siłą naszego Komitetu jest doświadczenie, rzetelność, wiedza, ale przede wszystkim umiejętność współpracy na wielu 
płaszczyznach i ponad podziałami. Będziemy działać konstruktywnie, wsłuchując się w głos Mieszkańców i uwzględniając 
różne opinie i racje. Naszym głównym celem jest poprawa komfortu życia wszystkich Mieszkańców i rozwój Miasta.

NASI KANDYDACI NA RADNYCH I CELE DLA OKRĘGÓW

DZIECI, MŁODZIEŻ 
I EDUKACJA

• rozbudowa SP4,
• nowa szkoła w NCL,
• szkoły przyjazne dzieciom,
• nowe żłobki i przedszkola, 
• place zabaw dostosowane  

dla niepełnosprawnych,
• miejsce spotkań dla młodzieży.

REKREACJA, SPORT 
I KULTURA

• uporządkowanie zieleni  
i stworzenie miejsc piknikowych,

• rozbudowa ścieżek  
rowerowych,

• centrum rekreacji z basenem,
• więcej imprez kulturalnych  

i sportowych.

INFRASTRUKTURA  
I KOMUNIKACJA

• system odprowadzania wód  
opadowych (Żabinka, kanał  
deszczowy ul. Dworcowej),

• główne ulice drogami  
powiatowymi,

• ronda i bezpieczne skrzyżowania,
• budowa i remonty ulic.

SENIORZY

• Centrum Wsparcia Seniora  
z opieką medyczną,

• bezpłatne badania profilaktyczne,
• baza wolontariuszy do pomocy 

seniorom.

bEZPIECZNE MIASTO

• sieć monitoringu miejskiego,
• reorganizacja lub rozwiązanie  

straży miejskiej,
• poprawa bezpieczeństwa  

na drogach.

PRZEDSIĘbIORCY

• Inkubator Przedsiębiorczości,
• wsparcie przy pozyskiwaniu  

pieniędzy na założenie firmy,
• Program Partnerstwa Publiczno

-Prywatnego.

EKOLOGIA I OCHRONA  
śRODOWISKA

• większy budżet na wymianę pieców,

• wsparcie przy ociepleniach  
budynków – projekt „Czyste  
powietrze”,

• promocja programu darmowej  
utylizacji azbestu (m.in. eternitu).

ADMINISTRACJA

• punkt rejestracji pojazów, 
• usprawnienie pracy Urzędu 

Miejskiego i Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej,

• mniejsze wydatki na Informator.

Więcej informacji o nas na stronie www.mieszkancy-lubonia.blogspot.com oraz na Facebooku KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia

Okręg nr 1 • ŻAbIKOWO
• Uregulowanie wód opadowych cieku Żabinki i zagospodarowanie  

terenów zielonych w jej rejonie.

• Budowa ulic i chodników.

• Przebudowa skrzyżowania ulic 11 Listopada-Traugutta-Rejtana – budowa ronda. 

• Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

• Montaż windy przy Urzędzie Miasta.

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

7.

Zapłata-SZWedZiaK
Elżbieta

SKroK
Grzegorz Sławomir

łaKoMy
beata Urszula

Grabia
Katarzyna 

rybaK
Adrian Piotr

bąKoWSKa
Kamila Anna

JacKoWSKi 
Jakub Antoni

5 7 1 4 3 2 6

Okręg nr 2 • LUbONIANKA
• Uruchomienie centrum opieki nad seniorami.

• Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żabikowska-11 Listopada-Kościuszki przez powiat 
poznański.

• Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Unijnej (w okolicy centrum handlowego).

• Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Żabikowskiej.

• Montaż windy w Bibliotece Miejskiej.

1. 
2. 
3. 
4.
5.

6.
7.

błaSZcZaK
Jan Antoni

NyćKoWiaK
Małgorzata Ewa

białaSiK
Lidia Katarzyna

chyLińSKi
Andrzej

pacZKoWSKa- 
-GaJdZińSKa
bożena Kazimiera

boraWSKi
Jakub Michał

WiśNieWSKi
Artur Juliusz

4 6 2 3 5 7 1

Okręg nr 3 • STARY LUbOŃ I NCL
• Uregulowanie wód opadowych ulic Fabrycznej, Dworcowej, Konarzewskiego  

oraz w rejonie ulicy Lemańskiego.
• Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Poznań-Dworcowa – przejazd kolejowy, budowa  

dróg i remont ul. 3 Maja.
• Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie  

terenów zielonych.
• Wykorzystanie budynku dworca kolejowego na miejsce spotkań Mieszkańców.
• Rozpoczęcie budowy szkoły w Nowym Centrum Lubonia.

1. 
2. 
3. 
4.
5.
6.
7.
8.

SaMuLcZyK
Marek 

WaLicZaK
Tadeusz Marian

Socha
Teresa

KacZMareK
Iwona Katarzyna

GabLer
Adam

paStuSiaK
Krzysztof 

KoNWińSKa
Małgorzata Anna

dura
Patryk 

5 6 2 7 4 3 81

Okręg Nr 4 • LASEK
• Budowa ulic i chodników. Przekazanie ulic Sobieskiego i Krętej w zarząd powiatu  

poznańskiego.

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4.

• Uregulowanie cieku Bocianka i zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie Kocich 
Dołów i Żwirowni.

• Montaż windy w Ośrodku Kultury.

• Uruchomienie fontanny w Parku Siewcy.

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

7.

KaŹMiercZaK
Mariusz

aNdrySiaK
Małgorzata barbara

NoWaKoWSKi
Adam Daniel

NAWROT
Monika Izabela

POPRAWKA
Elwira

bąKoWSKa
agata

taraSieWicZ
bogdan

5 1 4 2 7 3 6

Luboń dla Mieszkańców • Mieszkańcy dla Lubonia
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Wszyscy znamy biblijną przypowieść o Dawidzie i Goliacie, w której nie-
pozorny pasterz pokonuje wielkiego filistyńskiego wojownika.
Może się Państwu wydać dziwne, dlaczego akurat teraz przywołuję 
tę historię, ale przyglądając się kampanii wyborczej z punktu widzenia 
KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia trudno pozbyć się wrażenia, że 
przypomina ona trochę starcie sprzed wieków.
Z jednej strony mamy Panią Burmistrz, która do kilku lat buduje swoją 
pozycję i wpływy, mając do dyspozycji zaplecze swoich pracowników, 
wsparcie Forum Obywatelskiego Luboń i możliwość szerokiej „promo-
cji”, chociażby w Informatorze miasta Luboń, czy na wszystkich imprezach 
lubońskich. Z drugiej zaś Panią Monikę Nawrot wraz z grupą Mieszkań-
ców reprezentujących różne grupy społeczne, wiekowe i doświadcze-
nie, ale połączonych wspólną troską o nasze Miasto.
Na pierwszy rzut oka wynik tego starcia wydaje się oczywisty. Mimo to 
Mieszkańcy Lubonia podjęli wyzwanie.
Jak to się stało, że Dawid odniósł sukces? Lepsze przygotowanie do 
starcia? Większe zaangażowanie w walkę? A może po prostu miał szczę-
ście?
Kandydaci naszego Komitetu do kampanii przygotowani są doskonale. 
W końcu większość z nich w Luboniu mieszka od urodzenia i świet-
nie zna Miasto, jego potrzeby i największe bolączki. A co najważniejsze 
wszyscy mają konkretne pomysły co i jak należy zrobić, aby wszystkim 

Za kilka dni minie kadencja, w której Pani Burmistrz miała za sobą 
większość radnych w Radzie Miasta, co dawało jej możliwość realizacji 
wielu planów i projektów. 
Do tej pory żaden z Burmistrzów nie miał tak komfortowej sytuacji.
Cztery lata temu słyszeliśmy hasło wyborcze „Razem zrobimy więcej”. 
Dzisiaj pojawiło się nowe – „jeszcze więcej”. 
Jeszcze więcej czego? Straconego czasu? Straconych szans? Straco-
nych pieniędzy? Straconego zaufania? Jeszcze więcej dyrektorów, 
prawników? Więcej dziur w drogach? Chyba już dość tego „więcej”.
Dopiero w tym roku kończy się inwestycje, które były zaplanowane 
i rozpoczęte w poprzedniej kadencji. Dlaczego aktywność Pani Bur-
mistrz oraz radnych Forum Obywatelskiego Luboń możemy zauważyć 
dopiero teraz, tuż przed wyborami. 
Być może po to, by zdobyć głosy wyborców, organizuje się w ostatnim 
czasie tyle spotkań z Mieszkańcami w sprawie budowy ulic? Uczestni-
czyłem w kilku takich spotkaniach. Przedstawiane są na nich wstępne 
koncepcje, konsultuje się szerokości drogi, chodnika, muldy, rodzaj na-
wierzchni oraz to czy droga ma być np. jednokierunkowa. Pokazuje się 
Mieszkańcom, że mamy tyle projektów, co sugeruje, że te drogi będą 
realizowane. Zastanawia mnie, kiedy będzie możliwa ich realizacja.
Z moich wstępnych obliczeń wynika, że na realizację budowy dróg,  
o których mowa w Informatorze Miejskim potrzeba około 45 milio-
nów zł, a to tylko drogi. Czy są to zatem realne plany? Czy nie jest to 
tylko klasyczna „kiełbasa wyborcza”? Dodam, że w nowym programie 
wyborczym Forum Obywatelskie Luboń mówi o rozpoczęciu prac nad 
doprowadzeniem linii tramwajowej do Lubonia. Brzmi bajecznie.
Porównajmy to, co zrobiono w tej kadencji i ile dróg zostało zbudowa-
nych w Żabikowie, Lasku czy Starym Luboniu, czy „jeszcze więcej” nie 
pozostanie tylko kolejnym hasłem wyborczym? 

Luboń dla Mieszkańców • Mieszkańcy dla Lubonia

Należy również wspomnieć o obietnicach przedwyborczych sprzed  
4 lat, złożonych przez władze Miasta – radnych i kandydatów na rad-
nych Forum Obywatelskiego i Pani Machalskiej, takich jak: wybuduje-
my nowe przejście pieszo-rowerowe obok tunelu przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich, odwodnimy zalewane ulice: Dworcową, Fabryczną, 
Konarzewskiego, przeprowadzimy regulację Żabinki czy przebuduje-
my ul. armii Poznań na wysokości przejazdu kolejowego ul. Fabrycznej  
o dodatkowe pasy skrętu. Minęły cztery lata. Czy władze Miasta i radni 
Forum Obywatelskiego dotrzymali tych obietnic przedwyborczych? 
Czy można zatem ufać ich obecnym zapewnieniom? 
Gdzie droga powiatowa? Gdzie przejęcie ścieżki pieszo-rowerowej od 
ul. 3-go Moja wzdłuż Warty do przystani kajakowej. Gdzie regulacja 
cieków wodnych? Gdzie nowa szkoła?
Drugim hasłem Pani Machalskiej było „Stawiam na Zieleń”, a tymczasem 
zmniejszono teren zieleni przy ul. Dębieckiej, Unijnej wzdłuż strumienia 
junikowskiego. Próbowano również zlikwidować boisko do gry w piłkę 
przy ul. Jaśminowej i tylko dzięki determinacji Mieszkańców została 
wycofana ta skandaliczna uchwała zmiany planu miejscowego, zgodnie  
z którą Pani Machalska i radni Forum Obywatelskiego chcieli w tym miej-
scu wprowadzić zabudowę mieszkalną! Czy możemy mieć pewność, że  
w przyszłej kadencji nie wrócą do pomysłu likwidacji jedynego boiska 
w tym rejonie? Odrzucili wniosek Mieszkańców, aby w studium była 
wpisana zieleń, zatem tej pewności nie ma. 
Pozostaje jeszcze wspomnieć o wzroście wydatków na publikacje  
Informatora miasta Luboń z ok. 50 tysięcy rocznie w 2015 roku do 
blisko 200 tysięcy zł obecnie, czy to gospodarnie? Wątpliwości budzą 
również niewyjaśnione sprawy spółki Miasta LOSiRU.
Czy o takiego Burmistrza i radnych nam chodzi? 
Zostawiam to Państwa przemyśleniom.

Marek Samulczyk 

KADENCJA OCZAMI RADNEGO OPOZYCJI

żyło się lepiej, a nasze Miasto dynamicznie się rozwijało.
Nasza kandydatka na Burmistrza – Pani Monika Nawrot, to osoba  
o wieloletnim i bardzo bogatym doświadczeniu w planowaniu i prowa-
dzeniu inwestycji, których tak bardzo potrzeba Luboniowi. 
Nie można nam również odmówić zaangażowania. Mimo bardzo ogra-
niczonych środków i krótkiego czasu udało się stworzyć zgrany zespół 
ludzi myślących podobnie, którzy wspólnie przygotowali program dla 
Lubonia i włożyli dużo wysiłku, aby przekonać Mieszkańców, że naszą 
wizję można zrealizować.
A szczęście? Tutaj raczej nam nie pomoże. Wierzymy, że w dniu wybo-
rów Mieszkańcy podejmą samodzielną decyzję w oparciu o rzeczowe 
argumenty.
Jesteśmy pewni, że Pani Monika Nawrot to najlepszy możliwy wybór 
dla naszego Miasta, gwarantujący jego zrównoważony, ale i dynamiczny 
rozwój. Jej działania wspierać będą kandydaci KWW Koalicja Mieszkań-
ców Lubonia, którzy z pewnością nie zawiodą Państwa zaufania.
W nierównym starciu Dawid pokonał Goliata, co stało się początkiem 
rozkwitu jego państwa.
Historia ta wydarzyła się kilkaset lat temu, ale jak mówią, historia lubi 
się powtarzać... 

Jakub Jackowski
 kandydat na radnego z KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia

Jak DawiD i Goliat – Nawrot koNtra MaCHalSka
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Na którego kandydata na Burmistrza 

będziesz głosować?

To pytanie tradycyjnie już zadajemy 
mieszkańcom w sondażu ulicznym, przy 
okazji każdych wyborów samorządo-
wych. Tym razem obawiam się, że wy-
niki nie będą tak precyzyjne, jak przed 
czterema laty, gdy błąd naszego sondażu 
i wyników wyborów dla poszczególnych 
kandydatów wynosił od zaledwie 0,09% 
do 3,84%. Wówczas kandydaci ujawnia-
li się już od kwietnia i prezentowali się 
m.in. w  „Wieściach Lubońskich” przez 
prawie pół roku. Mieszkańcy, czytelnicy, 
potencjalni wyborcy mieli czas, by lepiej 
ich poznać, a potem wybrać.
Teraz dwóch kandydatów poznajemy od 
czerwca, kiedy to publicznie zadeklaro-
wali start w wyborach o fotel Burmistrza 
Lubonia. To urzędująca, starająca  się 
o reelekcję Małgorzata Machalska, która 
wyrosła ze znanego od wielu kadencji 
Komitetu Wyborczego „Forum Obywa-
telskie” oraz Robert Ostafiński-Bodler 
– nowa osoba spoza Lubonia, który 
buduje dopiero swoje zaplecze politycz-
ne w naszym mieście. Ostatnio ujawni-
ła  się tez Monika Nawrot, kandydatka 
Komitetu „Koalicja Mieszkańców Lubo-
nia” zarejestrowana w ostatnim dniu, 26 
września. Jej sylwetkę, mamy więc okazję 
przedstawić dopiero w bieżącym nume-
rze wyborczym.

Uzyskane wyniki sondażu ulicznego dają 
zdecydowaną przewagę urzędującej bur-
mistrz Małgorzacie Machalskiej, która 
jeśli utrzyma taką przewagę, zostanie 
włodarzem Lubonia już w pierwszej tu-
rze. Przypomnijmy, przed 4. laty wynik 
sondażowy to 24,07%, co po eliminacji 
niezdecydowanych, odmawiających 
udziału, dawało 58,55%. Ten rezultat 
wyborczy różnił się od wyników rzeczy-
wistych zaledwie o  2,08%. Uzyskanie 
wyniku sondażowego 36,2% przy 
2,8+5,7% dla kontrkandydatów daje M. 
Machalskiej miażdżący wynik 80,95% 
wobec 12,70% dla R. Ostafińskiego-Bo-
dlera i zaledwie 6,35% dla M. Nawrot. 
Jak będzie ostateczny wynik wyborów? 
Dowiemy się już 22 października.
W świetle tego, co powiedziałem wcze-
śniej, nie dziwi też bardzo duży odsetek 
niezdecydowanych – aż 43,3%. Jak zna-
my prawa socjologiczne, spora część tej 
grupy nie pójdzie głosować. Na czyją 
stronę w  ostatnich niespełna 2 tygo-
dniach kampanii przejdą pozostali nie-
zdecydowani?

Sondaż uliczny został przeprowadzony 
możliwie najpóźniej czyli 8-10 paździer-
nika przez: Mateusza Fabiszaka, Magdę 
Wieczorek i Marię Wieczorek.

oprac. PPR

Sondaż
Na którego z kandydatów na Burmistrza będziesz głosować podczas 
wyborów 21 października
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Qn Jak, zgodnie z 3. punktem rozpo-
rządzenia Burmistrz Miasta Luboń 
z 29.08.2018 w sprawie zasad umiesz-
czania na terenie Lubonia plakatów 
i haseł wyborczych, będzie karane 
zajęcie pasa drogowego za plakat 
wielkości 70 x 100 cm (format B1) 
wiszący np. przez tydzień na sygna-
lizacji świetlnej czy słupku z nazwą 
ulicy?   (kandydat)

Odp.: W związku z zapewnieniem bez-
pieczeństwa i porządku, Miasto nie wy-
daje zgód na umieszczanie plakatów 
i ogłoszeń wyborczych w pasach drogo-
wych dróg gminnych.
Na ulicach w strefie I, obejmującej na-
stępujące ulice: Żabikowska, Sobieskie-
go, Kościuszki, Poniatowskiego, 11 Li-
stopada, Wojska Polskiego, Fabryczna 

który rozstrzygnie, czy to, co podano 
do publicznej wiadomości na banerach 
jest, czy też nie jest kłamstwem? Na 
razie mieszkańcy niech sami odpowie-
dzą sobie na zadane przeze mnie py-

tanie i czy takim osobom, które kłamią 
można zaufać, jak głosi ich hasło? Ja, 
zaufanie straciłem!

Mieszkaniec Lubonia
(dane proszę zachować do wiadomości redakcji)

List do redakcji

Kłamcom nie ufam

n
Przykładowy baner Forum Obywatelskiego Luboń podający kłamliwe informacje 
Radna / Radny

i Powstańców Wielkopolskich – opłata 
wynosi 2 zł za 1 m2 za dzień, natomiast 
w przypadku strefy II, obejmującej po-
zostałe ulice Miasta Lubonia – 1,50 zł za 
1 m2 za dzień. Za zajęcie pasa drogowe-
go o  powierzchni mniejszej niż 1  m2 
pobiera się opłatę jak za 1 m2.
Dodatkowo zgodnie z ustawą z 21 mar-
ca 1985  r. o  drogach publicznych, za-
rządca drogi wymierza za zajęcie pasa 

drogowego bez zezwolenia zarządcy 
drogi lub bez zawarcia umowy, karę 
pieniężną w  wysokości 10-krotności 
opłaty.
Analizując podany przykład, stosując 
zasady naliczania kar za zajęcie pasa 
drogowego bez zgody zarządcy drogi, 
należy stwierdzić, że kara za umieszcze-
nie plakatu wielkości 70x100 cm (format 
B1) wiszący przez tydzień wynosiłaby 
– na ulicy głównej 140 zł, na pozostałych 
105 zł.

Michał Prażyński
WSK UM Luboń

W wyborach do Rady Miasta, 
Luboń podzielono na 4 okręgi. 
Wykazy ulic wchodzących 
w skład poszczególnych okrę-
gów, a  także miejsca, gdzie 
będziemy głosować, znajdą 
Państwo na stronach 26-27 
oraz przed wizytówkami kan-
dydatów w  poszczególnych 
okręgach.

Do Rady Miasta Luboń zostanie 
wybranych 21 radnych spośród 
105 kandydatów (wybory pro-
porcjonalne podobne do tych 
sprzed 8. lat):
Qn z okręgu nr 1 – Żabikowo – 5. 

radnych z 26. kandydatów zgłoszo-
nych przez 4 komitety wyborcze,
Qn z okręgu nr 2 – Lubonianka 

– 5. radnych z 25. kandydatów 
zgłoszonych przez 4 komitety,
Qn z okręgu nr 3 – Stary Luboń 

+ Nowe Centrum Lubonia – 6. 
radnych z 28. kandydatów zgło-
szonych przez 4 komitety,

Qn z  okręgu nr  4 – Lasek – 5. 
radnych z 26. kandydatów zgło-
szonych przez 4 komitety.

W swoim lokalu wyborczym 
(sprawdź na str. 26-27) otrzymasz 
kartę do głosowania zadrukowa-
ną nazwiskami na szarym tle.
Pamiętaj, postaw „X” tylko przy 
jednym nazwisku.

Komitety wyborcze przedstawi-
liśmy w  poszczególnych okrę-
gach według wylosowanych 
numerów list:
Qn lista nr 10 – Komitet Wyborczy 

Prawo i Sprawiedliwość – wysta-
wia 20. na możliwych 29. kandy-
datów we wszystkich okręgach 
wyborczych;
Qn lista nr  14 – Komitet Wy-

borczy Wyborców KOALICJA 
MIESZKAŃCÓW  LUBONIA 
– wystawia maksymalną liczbę 
29. kandydatów we wszystkich 
okręgach wyborczych;

Qn lista nr 15 – Komitet Wyborczy 
Wyborców FORUM  OBYWA-
TELSKIE  LUBOŃ – wystawia 
też maksymalną liczbę 29. kan-
dydatów we wszystkich okręgach 
wyborczych;
Qn lista nr 16 – Komitet Wyborczy 

Wyborców ROBERT OSTAFIŃ-
SKI-BODLER – wystawia 27. na 
możliwych 29. kandydatów we 
wszystkich okręgach wyborczych.

Z prezentacji swoich kandy-
datów w  „Wieściach Luboń-
skich” skorzystały głównie 
ugrupowania lokalne i z nich 
prawie wszyscy kandydaci na 
radnych. Tym razem komite-
ty mogły wystawić liczbę kan-
dydatów równą liczbie man-
datów w  danym okręgu wy-
borczym + 2. Dodatkowym 
warunkiem był parytet, czyli 
stosunek liczby mężczyzn do 
kobiet – różnica „1” kobiet 
lub mężczyzn.

Wybory do Rady Miasta Luboń

To refleksja na hasło: „Ludzie, którym 
możesz zaufać” widoczne na ulotkach 
i  wielkich banerach Komitetu Forum 
Obywatelskiego, które jako pierwsze 
zawisły w Luboniu. Przy haśle, z  lewej 
strony umieszczono wizerunek sprawu-
jącej obecnie władzę w  Luboniu bur-
mistrz Małgorzaty Machalskiej z podpi-
sem „Burmistrz Miasta Luboń”, z prawej 
– duże portrety kandydatów na radnych, 
a pod nimi napis: „Radny” lub „Radna” 
oraz imię i nazwisko. W przypadku osób, 
które do wyborów posiadają mandaty 
radnych, taki opis w kampanijnej pro-
pagandzie wyborczej można by prze-
łknąć, choć celem banerów i akcji poka-
zywania się na balustradach oraz płotach 
jest zdobycie zaszczytnych funkcji na 
lata 2018-2023 – aktu tego mają dopiero 
dokonać mieszkańcy 21 października.
Jednak w przypadku tych, którzy nigdy 
funkcji takiej nie pełnili, zamieszczanie 
informacji Radna / Radny jest zwykłym 
kłamstwem, niedopuszczalnym oszu-
stwem! Kto pozwala na takie nadużycie? 
Dlaczego nie zaskarżono tych kłamstw? 

To jawne manipulowanie wyborcami, 
stosowanie nieprawdy w celu wywołania 
sugestii, jakoby radną lub radnym, ten 
czy ów był. Takie stwierdzenie faktu 
dokonanego.
Czy przeciwnicy polityczni Forum 
Obywatelskiego Luboń boją się praw-
ników – urzędników, których w luboń-
skim magistracie jest dostatek? Mam 
pytanie retoryczne do rozważenia we 
własnym sumieniu przez kandydatów 
na radnych: Anny Bernaciak, Klaudii 
Janusz, Ewy Pioterek, Violety Tom-
czak, Haliny Gościewskiej, Jakuba 
Jelińskiego, Ewy Paluszczak-Górnej, 
Jolanty Hołowieckiej, Jana Strugarka, 
Damiana Zielińskiego, Magdaleny 
Kleczewskiej, Arkadiusza Kamińskie-
go i Wiesława Ciechomskiego – dla-
czego tak się przedstawiacie mieszkań-
com i pozwalacie na zamieszczanie tych 
nieprawdziwych danych przy swoim 
wizerunku? Odpowiedzi zapewne przed 
wyborami nie otrzymam, ale proszę o nią 
w następnych „Wieściach”. Czy zamiast 
tego czeka mnie proces o zniesławienie, 

Ostatecznie zgłoszono trzech kandydatów. Najpierw w czerw-
cowym wydaniu „Wieści Lubońskich” ujawniło się dwoje: Robert 
Ostafiński-Bodler na spotkaniu 28 maja (patrz: „WL” 06-2018 
str. 15) oświadczył, że zakłada komitet wyborczy o nazwie od 
swojego nazwiska oraz Małgorzata Machalska urzędująca bur-
mistrz („WL” 06-2018, str. 16) z „Forum Obywatelskiego Luboń”. 
W ostatnim, ustawowo możliwym dniu – 26 września – zgło-
szona została komisji wyborczej Monika Nawrot z Komitetu 
Wyborczego Wyborców „Koalicja Mieszkańców Lubonia”. Jej 
prezentacja naszym czytelnikom możliwa jest więc dopiero 
w bieżącym wydaniu Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców.

Wyborco!
- W lokalu wyborczym otrzymasz kartę w kolorze różowym 
z nazwiskami kandydatów na burmistrza, ustawionymi alfabe-
tycznie. Pamiętaj, postaw „X” tylko przy jednym nazwisku. 
- Pamiętaj – Twój wybór burmistrza nie ma wpływu na twój 
wybór radnego. Mogą być z różnych Komitetów Wyborczych.
- Prezentację kandydatów na Burmistrza Lubonia oraz ich 
zaplecze polityczne – kandydatów na radnych – a także pro-
gramy, zamieszczamy na stronach 18-23. Natomiast na stronach 
39-44 publikujemy wywiady, które przeprowadziliśmy z kan-
dydującymi na to stanowisko.
- Relacje z dwóch debat telewizyjnych można znaleźć na str. 30 
i 45.

Redakcja

Wybory burmistrza

Mieszkańcy pytają

Plakaty w pasach drogowych
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Kiedy znajdziesz swój adres (ulicę), od-
czytasz przyporządkowany jej numer 
Okręgu wyborczego oraz numer Obwodu 
głosowania, czyli numer miejsca, gdzie 
możesz oddać swój głos (w tabelce obok 
sprawdzisz, gdzie to jest) – zapamiętaj 
ten numer obwodu, (może się przydać 
szczególnie tym, którzy głosują w szko-

łach SP 1, SP 2, SP 5, gdzie jest więcej 
niż jedna komisja).
Chcąc poznać swoich kandydatów na 
radnych do Rady Miasta Luboń, możesz 
przejść na strony od 28-38, gdzie znaj-
dują się wizytówki kandydatów na rad-
nych z  danego – Twojego okręgu wy-
borczego – i tylko spośród nich będziesz 
mógł wybierać 21 października.

Znajdź swoją ulicę
Alfabetyczny spis ulic Lubonia i przyporządkowane im numery okręgów 
wyborczych oraz obwodów głosowania (miejsca głosowania)

Okręg 

wyborczy
Obwody 

głosowania Lokal wyborczy
1 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Józefa Poniatowskiego 16
2 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Józefa Poniatowskiego 16
3 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Hugona Kołłątaja 1
4 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40
5 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40
6 SM w Luboniu ul. Żabikowska 62
7 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Armii Poznań 27
8 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40
9 Biblioteka Miejska w Luboniu ul. Żabikowska 42
10 Liceum Ogólnokształcące w Luboniu ul. Armii Poznań 27
11 Dzienny Dom „Senior - Wigor" w Luboniu ul. Romana Maya 1b
12 Ośrodek Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 97
13 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10
14 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Hugona Kołłątaja 1

Miejsca głosowania przypisane ulicom w poszczególnych okręgach

1
(Żabikowo)

2
(Lubonianka)

3
(Stary Luboń

i NCL)

4
(Lasek)
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Agrestowa 1 2

Akacjowa 4 13

Andersena 3 8

Armii Poznań od nr 1 do nr 25 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 42 
(parzyste)

3 7

Armii Poznań od nr 27 do nr 47 
(nieparzyste) i od nr 44 do nr 72 
(parzyste)

3 10

Armii Poznań od nr 49 do końca 
(nieparzyste) i od nr 74 do końca 
(parzyste)

4 11

Asnyka Adama 3 10

Azaliowa 4 12

Batorego Stefana 3 10

Bluszczowa 4 12

Boczna 1 1

Bojanowskiego Edmunda pl. 1 1

Bratkowa 4 12

Broniewskiego Władysława 3 8

Brzechwy Jana 3 8

Brzoskwiniowa 1 3

Brzozowa 1 3

Buczka Karola 4 14

Bukowa 1 3

Bursztynowa 1 1

Chabrowa 4 12

Chemików 4 11

Chopina Fryderyka 3 7

Chudzickiego 3 8

Cicha 3 10

Cieszkowskiego Augusta 3 10

Cmentarna 1 1

Cyklamenowa 4 13

Czajcza 4 14

Czeremchowa 1 2

Czereśniowa 1 3

Dąbrowskiego Jana Henryka 3 7

Dębiecka 3 7

Dębowa 1 3

Długa 1 3

Dojazdowa 4 13

Dolna 4 11

Dożynkowa 3 7
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Drzymały Michała 1 1

Dworcowa od nr 1 do nr 14 
(wszystkie) 3 10

Dworcowa od nr 15 do 38 
(wszystkie) 4 13

Dworcowa od nr 39 do końca 
(wszystkie) 4 12

Fabianowska 4 14

Fabryczna 3 8

Faustmanna Wacława 3 7

Faustyny Siostry 4 14

Fiołkowa 4 12

Frezjowa 4 12

Galla Anonima 1 1

Górna 4 14

Graniczna 1 1

Grodzka 4 13

Gruszkowa 1 1

Gryczana 4 12

Grzybowa 4 13

Harcerska 1 3

Jachtowa 3 10

Jagiełły Władysława 3 10

Jana Pawła II aleja 3 9

Janowa Dolina 1 1

Jaśminowa 1 3

Jaworowa 1 2

Jesienna 1 2

Jęczmienna 4 12

Jodłowa 1 1

Juranda 4 13

Kalinowa 4 13

Kanonierów 1 1

Karłowicza  Mieczysława 1 3

Kasprowicza Jana 1 3

Kasprzaka Marcina 1 3

Kasztanowa 4 13

Kasztelańska 4 13

Kilińskiego Jana 2 4

Klonowa od nr 1 do nr 9 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 14 
(parzyste)

1 2
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Klonowa od nr 11 do końca 
(nieparzyste) i od nr 16 do końca 
(parzyste)

1 3

Kochanowskiego Jana 3 8

Kolonia PZNF 4 11

Kołłątaja Hugona  od nr 1 do nr 
27 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 14 
(parzyste)

1 3

Kołłątaja Hugona od nr 16 do 
końca (parzyste) 1 od nr 29 do 
końca (nieparzyste)

1 2

Komornicka 4 14

Konarzewskiego 3 8

Konopnickiej Marii 3 10

Konwaliowa 4 12

Kopernika Mikołaja 3 8

Korczaka 2 4

Kościelna 3 10

Kościuszki Tadeusza od nr 1 do 
nr 79 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 
100 (parzyste)

2 4

Kościuszki Tadeusza od nr 81 do 
końca i od nr 102 do końca 1 1

Krańcowa 3 7

Krasickiego Ignacego 3 7

Kręta od nr 1 do nr 13 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 28 
(parzyste)

4 11

Kręta od nr 15 do końca 
(nieparzyste) i od nr 30 do końca 
(parzyste)

4 12

Krótka 3 7

Krucza 1 1

Kujawska 4 14

Kurowskiego Apolinarego 4 13

Kurpińskiego Karola 3 8

Kwiatowa 4 12

Lemańskiego Jana 3 7

Leszczynowa 1 2

Leśmiana 2 4

Leśna 4 11

Liliowa 4 12

Limbowa 1 3

Lipowa od nr 1 do nr 61 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 58 
(parzyste)

1 2
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Lipowa od nr 60 do końca 
(parzyste) i od nr 63 do końca 
(nieparzyste)

1 1

listop 11 Listopada od nr 1 do nr 
123 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 
140 (parzyste)

1 2

Łączna 4 13
Łącznik 2 6
Łąkowa 4 11

Maciejkowa 4 14

Magazynowa 4 11

maja 1 1 Maja 4 13

maja 3 3 Maja od nr 1 do nr 29 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 20 
(parzyste)

3 7

maja 3 3 Maja od nr 22 do końca 
(parzyste) i od nr 31 do końca 
(nieparzyste)

3 10

Makowa 4 12

Makuszyńskiego Kornela 3 8

Malinowa 4 13

Malwowa 4 12

Małopolska 4 14

Matejki Jana 3 10

Maya Romana 4 11

Medalistów  plac 3 10

Mickiewicza Adama 2 4

Miłosza  Czesława 3 8

Miodowa 1 3

Mizerki Andrzeja 3 8

Modrakowa 4 12

Mokra 4 14

Morelowa 1 3

Nad Strumykiem 3 10

Nad Wartą 3 10

Nad Żabinką 1 2

Nagietkowa 4 12

Narcyzowa 4 12

Narutowicza Gabriela 3 10

Niepodległości 3 7

Niezłomnych 1 1

Nogali ks. 3 7

Norwida Cypriana Kamila 2 4

Nowa 4 12

Nowiny 1 1

Ogrodowa 4 13

Okrzei Stefana 3 8

Oliwkowa 4 12

Olszynowa 1 2

Orzechowa 1 3

Osiedlowa 2 6

Owocowa 1 3

Owsiana 4 12

Paderewskiego Jana Ignacego 3 7

Parkowa 4 13

Piaskowa 4 11

Piękna 1 1

Platanowa 4 13

Podgórna 19 i od nr 26 do końca 
(parzyste) 4 12
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Podgórna od nr 1 do nr 17 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 24a 
(parzyste)

4 11

Podlaska 4 14

Pogodna 1 2

Polna 4 12

Południowa 3 7

Pomorska 4 14

Poniatowskiego Józefa 1 2

Poprzeczna 1 3

Powstańców Wielkopolskich 3 7

Poznańska 4 14

Północna 1 1

Prusa 3 8

Przejazd 2 4

Przemysłowa 3 7

Przesmyk 1 3

Przy Autostradzie 1 1

Przyjazna 1 3

Pszenna 4 12

Pułaskiego Kazimierza 3 8

Puszkina  Aleksandra 3 7

Ratajczaka Franciszka 4 11

Ratajskiego Cyryla 3 10

Reja  Mikołaja 1 3

Rejtana Tadeusza 1 1

Reymonta Władysława 3 8

Rivoliego 3 7

Różana 1 1

Rumiankowa 4 12

Rutkiewicz Wandy 4 11

Rydla 11 do końca (nieparzyste) i 
od nr 16 do końca (parzyste) 4 12

Rydla od nr 1 do nr 9 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 14 
(parzyste)

4 13

Rzeczna 3 7

Samotna 1 1

Sienkiewicza Henryka 2 4

Sikorskiego Władysława gen. 2 5

Skargi Piotra 3 10

Skośna 4 14

Skowronkowa 1 1

Skromna 4 14

Słoneczna 3 10

Słonecznikowa 4 12

Słowackiego Juliusza 2 4

Sobieskiego Jana III od nr 1 do nr 
19 (wszystkie) 4 14

Sobieskiego Jana III od nr 21 do 
nr 91 (nieparzyste) i od nr 20 do 
nr 88 (parzyste)

4 13

SobieskiegoJana III od nr 91 a do 
końca (nieparzyste) i od nr 88a do 
końca (parzyste)

4 12

Solskiego Ludwika 1 1

Sowia 1 1

Spadzista 3 10

Spokojna 4 11

Sporna 4 12

Starorzeczna 4 11
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Staszica Stanisława 1 3

Stawna 4 11

Stolarska 4 12

Streicha ks. 3 10

Strumykowa 3 10

Studzienna 1 1

Szafirowa 1 1

Szkolna od nr 1 do nr 25 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 42 
(parzyste)

1 2

Szkolna od nr 25 do końca 
(nieparzyste) i od nr 44 do końca 
(parzyste)

1 3

Szreniawska 4 14

Szymanowskiego Karola 3 8

Szymborskiej  Wisławy 2 4
Śliwkowa 1 1
Świerczewska 2 6
Świerkowa 1 3
Świętokrzyska 4 14

Targowa 4 14

Thomasa Józefa 3 8

Tomiaka 1 1

Topolowa 4 13

Traugutta Romualda 1 1

Tuwima Juliana 3 10

Twardowskiego Zenona plac 2 4

Unijna 2 6

Urocza 4 14

Warzywna 4 12

Wawrzyniaka Piotra 4 11

Wąska 4 12

Wczasowa 1 1

Westerplatte 1 3

Wiejska 4 12

Wielkopolska 4 14

Wierzbowa 4 12

Wiosenna 1 2

Wirowska 4 14

Wiśniowa 1 1

Wodna 4 11

Wojska Polskiego 1 3

Wrzosowa 1 3

Wschodnia 3  
Wysoka 4 14

Zakątek 3 8

Zamknięta 1 3

Zielona 1 1

Ziemniaczana 3 10

Złota 1 1
Źródlana 2 6
Żabikowska od nr 1 do nr 10 
(wszystkie) 4 14

Żabikowska od nr 11 do nr 37 
(nieparzyste) 3 8

Żabikowska od nr 12 do końca 
(parzyste) i od nr 39 do końca 
(nieparzyste)

2 6

Żeglarska 3 10
Żeromskiego Stefana  3 8
Żytnia 4 12
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Lista nr 10 
Komitet Wyborczy
PRAWO  I  SPRAWIEDLIWOŚĆ
Ugrupowanie (partia polityczna) pierwszy raz wystawia kandyda-
tów do Rady Miasta Luboń. Lidera lokalnego brak.

Kandydaci Okręgu nr 1 (Żabikowo) 

Wizytówki finansowane przez KW Prawo i Sprawiedliwość

MICHAŁ 
ŁASECKI
lat 41
wykształcenie wyższe, spedytor
żonaty, 1 dziecko

Ważną sprawą, którą chciałbym się zająć jako radny, jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa pieszych i kierowców w naszym mieście, 
a zwłaszcza w okręgu nr 1. Na co dzień obserwuję, jak bardzo 
niebezpieczne są przejścia dla pieszych. Zależy mi na poprawie 
jakości powietrza w Luboniu. Sprawy sąsiedzkie są mi bliskie 
i chcę działać w imieniu mieszkańców, którzy mi zaufają. Będę 
wdzięczny za Państwa głosy.

MAREK JERZY  
SZYMANKIEWICZ
lat 62, ul. Traugutta
wykształcenie średnie techniczne
żonaty, dwoje dzieci

Mieszkam z  rodziną w  Luboniu od 30 lat. Jestem członkiem 
Prawa i Sprawiedliwości. W Radzie Miasta chciałbym zająć się 
zapomnianymi ulicami Lubonia, końcówkami ulic graniczącymi 
z Poznaniem i ościennymi gminami. Niekończącym się tematem 
rozmów mieszkańców tych ulic jest brak kanalizacji sanitarnej. 
Stan ten trwa od kilkudziesięciu lat. Wstyd dla Lubonia XXI wieku.

nr
 2

KRYSTYNA ANNA  
PAWŁOWSKA   lat 71nr

 4

KAROLINA MAGDALENA  
BUDZIAK   lat 45nr

 3

MARIAN BERNARD  
KRÓLIKOWSKI   lat 61nr
 5

nr
 1

Obwód Głosowania nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Józefa Poniatowskiego 16. Tu głosują mieszkańcy: 11 LISTOPADA od 
nr 125 do końca (nieparzyste) i od nr 142 do końca (parzyste), BOCZNA, BURSZTYNOWA, CMENTARNA, GALLA ANONIMA, 
GRANICZNA, GRUSZKOWA, JANOWA DOLINA, JODŁOWA, KANONIERÓW, KRUCZA, LIPOWA od nr 60 do końca (parzyste) 
i od nr 63 do końca (nieparzyste), LUDWIKA SOLSKIEGO, MICHAŁA DRZYMAŁY, NIEZŁOMNYCH, NOWINY, PIĘKNA, PLAC 
EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, PRZY AUTOSTRADZIE, PÓŁNOCNA, ROMUALDA TRAUGUTTA, RÓŻANA, SAMOTNA, 
SKOWRONKOWA, SOWIA, STUDZIENNA, SZAFIROWA, ŚLIWKOWA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI od nr 81 do końca i od nr 102 
do końca, TADEUSZA REJTANA, TOMIAKA, WCZASOWA, WIŚNIOWA, ZIELONA, ZŁOTA

Obwód Głosowania nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Józefa Poniatowskiego 16. Tu głosują wyborcy z ulic: 11 LISTOPADA od 
nr 1 do nr 123 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 140 (parzyste), AGRESTOWA, CZEREMCHOWA, HUGONA KOŁŁĄTAJA od nr 16 do 
końca (parzyste) i od nr 29 do końca (nieparzyste), JAWOROWA, JESIENNA, JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, KLONOWA od nr 1 do 
nr 9 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 14 (parzyste), LESZCZYNOWA, LIPOWA od nr 1 do nr 61 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 58 (parzyste), 
NAD ŻABINKĄ, OLSZYNOWA, POGODNA, SZKOLNA od nr 1 do nr 25 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 42 (parzyste), WIOSENNA

Obwód Głosowania nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 5, Hugona Kołłątaja 1. Tu głosują mieszkańcy z ulic: BRZOSKWINIOWA, BRZO-
ZOWA, BUKOWA, CZEREŚNIOWA, DŁUGA, DĘBOWA, HARCERSKA, HUGONA KOŁŁĄTAJA od nr 1 do nr 27 (nieparzyste) i od 
nr 2 do nr 14 (parzyste), JANA KASPROWICZA, JAŚMINOWA, KLONOWA od nr 11 do końca (nieparzyste) i od nr 16 do końca 
(parzyste), LIMBOWA, MARCINA KASPRZAKA, MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA, MIKOŁAJA REJA, MIODOWA, MORELOWA, 
ORZECHOWA, OWOCOWA, POPRZECZNA, PRZESMYK, PRZYJAZNA, STANISŁAWA STASZICA, SZKOLNA od nr 25 do końca 
(nieparzyste) i od nr 44 do końca (parzyste), ŚWIERKOWA, WESTERPLATTE, WOJSKA POLSKIEGO, WRZOSOWA, ZAMKNIĘTA

(Wg danych Państwowej Komisji Wyborczej)

Okręg wyborczy nr 1 – Żabikowo

nQQWybranych zostanie 
5. radnych spośród 26. 
zgłoszonych 
kandydatów.

nQW lokalu wyborczym 
otrzymasz kartę do 
głosowania 
zadrukowaną na 
szarym tle.

nQPamiętaj postaw „X” 
tylko przy jednym 
wybranym przez 
siebie nazwisku!
- Lokale obwodowej 
komisji wyborczej 
otwarte są od 7 do 21 
bez przerwy.

Qn Spośród członków obecnej władzy sta-
nowiącej, czyli 21 radnych Rady Miasta 
Luboń, do wyborów stanęło 17., w tym 
16. z komitetu Forum Obywatelskie Lu-
boń. Nie startuje czterech dotychczaso-
wych radnych: Jakub Bielawski, Adam 
Dworaczyk, Piotr Goryniak i Tomasz 
Kołodziej.

Qn Troje radnych przeniosło się do do-
minującego obecnie w polityce lokalnej 
ugrupowania – Forum Obywatelskiego 

Luboń. Są to: Piotr Izydorski z Forum 
Mieszkańców NCL, Andrzej Okup-
niak z Mieszkańcy Lubonia i Magda-
lena Woźniak z Lubońskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej.

Qn Do Rady Miasta pragnie powrócić 
7. radnych, którzy mandaty posiadali 
w przeszłości: Marek Bartosz (radny 
i jednocześnie zastępca burmistrza W. 
Kaczmarka dwóch kadencji, w latach 
1990-1998), startuje w okr. 3. Z li-

Ciekawostki wyborcze sty RO-B. Z KWW Koalicja Miesz-
kańców Lubonia startuje 5. z takim 
doświadczeniem: Elżbieta Zapłata-
-Szwedziak (radna dwóch kadencji, 
w latach 2006-2014, Mieszkańcy Lu-
bonia), Grzegorz Skrok (radny kaden-
cji 1994-1998 Samorządna Wielko-
polska – Tobie i Miastu), Jan Błasz-
czak (radny i członek Zarządu Mia-
sta w kadencji 1998-2002 Wspólnota 
Lubońska), Lidia Białasik (kadencja 
2006-2010 Forum Obywatelskie), Ta-
deusz Waliczak (radny czterech ka-
dencji: 1990-2006, członek Zarządu 
Miasta w II kadencji). Z KW Prawo 
i Sprawiedliwość: Roman Haremza 

(radny dwóch kadencji 1990-1994 
i 1998-2002).

Qn Dwie osoby po zarejestrowaniu list wy-
cofały się z kandydowania do Rady Miasta 
Luboń: Karolina Czarnecka-Podrąb (okr. 
2) i Paweł Marcin Kowalczyk (okr. 3) oboje 
z KWW Robert Ostafiński-Bodler.

Qn Trzy komitety zarejestrowały mak-
symalne liczby kandydatów w poszcze-
gólnych okręgach, po 29 osób: FOL, 
RO-B (2 osoby zrezygnowały), i KML. 
KW PiS wystawia liczbę kandydatów 
równą liczbie mandatów – 21.

(R)

Od redakcji:

Nie ma poczucia wolności  

bez poczucia wolności wyboru.

(M. Jastrun)
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Lista nr 14 
Komitet Wyborczy Wyborców
KOALICJA  MIESZKAŃCÓW  LUBONIA
Ugrupowanie opozycyjne do obecnej władzy samorządowej w Luboniu. Liderem – radny, 
kandydat na burmistrza z 2014 r. – Marek Samulczyk; wystawia kandydata na burmistrza – Monikę Nawrot.
Kandydaci Okręgu nr 1 (Żabikowo) 

Wizytówki finansowane przez KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia

ELŻBIETA  
ZAPŁATA-SZWEDZIAK
lat 52, ul. Szkolna
wykształcenie wyższe – matema-
tyk, dyrektor szkoły w Dąbrowie
mężatka, trójka dorosłych dzieci

Jestem mieszkanką Lubonia od urodzenia. Znam problemy 
mieszkańców. Jako radna będę skutecznie reprezentować Wasze 
sprawy i potrzeby. Jestem zdecydowana i odpowiedzialna. Swoje 
doświadczenie połączę z pomysłami młodych ludzi. Nie zapo-
mnę o seniorach i ludziach niepełnosprawnych.

GRZEGORZ SŁAWOMIR  
SKROK
lat  63, ul. Janowa Dolina
z wykształcenia technik me-
chanik, sektor ubezpieczeń
żonaty, ojciec dwóch córek

Każdy z Nas chce żyć w miejscu bezpiecznym, wolnym od hała-
su, śmieci i zanieczyszczeń oraz jeździć wygodnymi, niezakor-
kowanymi ulicami. Dlatego nie mając wpływu na to, co było, 
zaczynamy myśleć, jak możemy zmieniać sposób postrzegania 
rzeczywistości, aby dostosować ją do własnego wyobrażenia.

nr
 2 KATARZYNA GRABIA

lat 47, ul. Kasprzaka
wykształcenie wyższe – mgr zarządza-
nia przedsiębiorstwem,  
inż. elektryk; analityk systemów IT

Luboń jest moim rodzinnym miastem, zatem chcę mieć wpływ 
na to, co się tu dzieje.
Jako radna będę działać tak, by lubonianie byli zadowoleni 
z życia w naszym mieście, by żyło się tu wygodnie, w ładnym 
i czystym otoczeniu.
Zamierzam pilnować, by nasze wspólne pieniądze były wyda-
wane w sposób rozsądny i uczciwy.

nr
 4BEATA URSZULA ŁAKOMY

lat 49, ul. Wschodnia
wykształcenie wyższe, nauczyciel-
ka języka angielskiego w SP 1
córka Karolina

Mieszkam w  Luboniu od urodzenia. Obiecuję skutecznie re-
prezentować mieszkańców i  pomagać w  rozwiązywaniu ich 
problemów. Moim priorytetem będzie usprawnienie ruchu 
przeładowanych lubońskich ulic, utworzenie nowych miejsc 
parkingowych, ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym oraz 
zsynchronizowanie rozkładów jazdy autobusów.

nr
 3

ADRIAN PIOTR RYBAK
lat 35. ul. Nowiny
wykształcenie wyższe, inżynier bu-
dowy maszyn i zarządzania; wła-
sna działalność gospodarcza
żonaty

Na co dzień zajmuję się usługami związanymi z pracami elek-
trycznymi. Cenię sobie ludzi, którzy swoją pracą, konsekwen-
cją i  profesjonalizmem osiągają cele i  realizują  się w  tym, co 
lubią robić. Jestem szczery, szanuję prawdę i zdrowy rozsądek 
w każdej sytuacji.

nr
 5 JAKUB JACKOWSKI

lat 38, ul. Jaworowa
wykształcenie wyższe – magi-
ster politologii; zastępca dyrek-
tora w Urzędzie Marszałkowskim, 
przewodniczący wspólnoty mieszkaniowej
żonaty, trzech synów: Maksymilia-
na (9 l.), Miłosza (7 l.) i Mateusza (2 l.)

Chciałbym uczynić z Lubonia nowoczesne miasto, przyjazne dla wszyst-
kich Mieszkańców. Dlatego będę działał na rzecz dalszej rozbudowy in-
frastruktury drogowej i pieszej, stworzenia przestrzeni publicznej, która 
mogłaby stać się prawdziwym „sercem” miasta i miejscem spotkań, oraz 
zadbam o poprawę jakości powietrza.

nr
 7KAMILA ANNA  

BĄKOWSKA
lat 30, ul. Żabikowska
wykształcenie wyższe, nauczyciel, 
własna działalność gospodarcza

Jestem zdeterminowaną optymistką, gotową do działania. Od 
wielu lat pracuję z dziećmi, współpracuję z rodzicami i seniorami 
– naszymi Mieszkańcami. Zależy mi, aby Luboń rozwijał się na 
wielu płaszczyznach, dlatego chcę działać, słuchać, realizować 
i uparcie dążyć do osiągania wszystkich zamierzonych celów.

nr
 6

nr
 1

Lista nr 15 
Komitet Wyborczy Wyborców
FORUM  OBYWATELSKIE  LUBOŃ
Ugrupowanie związane z obecną władzą samorządową w Luboniu.  
Liderem – burmistrz Małgorzata Machalska

Kandydaci Okręgu nr 1 (Żabikowo) 

Wizytówki finansowane przez KWW Forum Obywatelskie Luboń

PAWEŁ RADOSŁAW 
KRZYŻOSTANIAK
lat 45, ul. Kołłątaja
wykształcenie wyższe ekonomiczne  
(absolwent studiów doktoranckich),  
główny księgowy
żonaty, 2. synów

Jako wiceprzewodniczący Rady spełniłem obietnice. Ożywiono 
Szachty. Zamontowano spowalniacze ruchu. Rozbudowano SP1. 
Jesteśmy bliscy uregulowania przepompowni. Zbudowano chod-
nik i plac zabaw przy Kołłątaja. Jeśli chcesz kontynuacji wielu 
inwestycji, głosuj na skutecznego radnego.

nr
 1

ANNA BERNACIAK
lat 36, ul. Westerplatte
wykształcenie: doktor nauk ekono-
micznych (UE w Poznaniu), nauczy-
ciel akademicki (adiunkt), autorka 
i współautorka licznych opracowań dla sa-
morządów lokalnych z terenu całego kraju
zamężna, mama Jana i Maurycego

Widzę potrzebę dostosowania infrastruktury do potrzeb osób 
starszych, młodych rodziców i dzieci. Będę bronić Lubonia przed 
ekspansją budownictwa mieszkaniowego i dążyć do poprawy 
stanu środowiska. Zadbam o  rewitalizację reprezentacyjnych 
przestrzeni i obiektów historycznie ważnych.

nr
 2 KAZIMIERZ  

GÓRECKI
lat 61, ul. Solskiego
wykształcenie wyższe techniczne,  
inżynier budownictwa
żonaty, dwójka dzieci

Najważniejszą sprawą jest poprawa stanu dróg oraz ich odwod-
nienie. Będę zabiegał o poprawę warunków lokalowych i wypo-
sażenie szkół podstawowych oraz o poprawę ochrony środowiska 
naturalnego. W kolejnej kadencji zamierzam skoncentrować się 
na budowie ul. Nowiny i oświetlenia ul. Pięknej.

nr
 4PAWEŁ  

ANDRZEJCZAK
lat 61, ul. Zielona
wykształcenie średnie, ak-
tywny zawodowo
żonaty, troje dorosłych dzieci, dwoje wnuków

Najważniejsze są dla mnie budowa i naprawa dróg oraz chodni-
ków. Zależy mi na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Niezłom-
nych, Północnej, Samotnej, Tomiaka, Kościuszki i Granicznej 
oraz dokończeniu kanalizacji, m.in. w ul. Zielonej, Poniatow-
skiego i Jodłowej. Musimy zwiększyć ilość ścieżek rowerowych 
i ich połączenie!

nr
 3

KLAUDIA  
JANUSZ
lat 21, ul. Poniatowskiego
wykształcenie średnie,  
animator kultury
panna

Jestem jedną z Was, lubonianką otwartą na ludzi i ich problemy. 
Dostrzegam potrzebę zmian z perspektywy młodego pokolenia, 
chcę, by nasze Miasto było przyjazne młodym i ich inicjatywom. 
Jako radna będę wspierać działania na rzecz kultury oraz sze-
roko pojętej edukacji.

nr
 5 ANDRZEJ ROMAN  

OKUPNIAK
lat 55, 11 Listopada 60
wykształcenie średnie, 
działalność gospodarcza 
– firma transportowa
żonaty, troje dzieci

Chcę zadbać, by w takim samym stopniu realizowano potrzeby 
wszystkich grup wiekowych. Ważny dla mnie jest dialog z miesz-
kańcami. Widzę potrzebę budowy zbiornika retencyjnego na 
Żabince, aby w  ten sposób uregulować gospodarkę wodami 
opadowymi w tej części miasta i stworzyć nowe miejsce rekreacji.

nr
 7EWA 

PIOTEREK
lat 46, ul. Wojska Polskiego
wykształcenie średnie, pra-
cownik biurowy
mężatka, dwoje dzieci

Mam świadomość niewystarczająco zaspokajanych potrzeb mło-
dych osób. W dzisiejszym świecie komunikacja jest zaburzona. 
Jako radna chciałabym swoim działaniem zwiększyć dostęp 
młodych mieszkańców Lubonia do rozwijających kompetencje 
społeczne – sposobów spędzania wolnego czasu.

nr
 6
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Lista nr 16 
Komitet Wyborczy Wyborców
ROBERT OSTAFIŃSKI-BODLER
Ugrupowanie nowe, bez przedstawiciela w obecnej władzy samorządowej Lubo-
nia. Liderem jest kandydat na burmistrza – dr Robert Ostafiński-Bodler
Kandydaci Okręgu nr 1 (Żabikowo) 

Wizytówki finansowane przez KWW Robert Ostafiński-Bodler

MACIEJ RÓŻAŃSKI
lat 34, ul. 11 listopada
magister inżynier (Politechnika Po-
znańska), absolwent studiów po-
dyplomowych, od 2010 r. inżynier 
energetyk – koordynator w ENEA Operator, 
społecznik, profesjonalista, sportowiec
żonaty

Jako radny chciałbym swoim działaniem przyczynić się do optymalizacji 
ruchu samochodowego w Luboniu (zniwelowanie korków, optymalizacja 
sygnalizacji, przebudowa skrzyżowań, budowa rond i  alternatywnych 
przejazdów). Zależy mi na poprawie bezpieczeństwa (monitoring, patrole 
policji, lepsze oznakowanie i oświetlenie ulic). Proszę o Państwa głos.

nr
 1

MARZENA 
SKORACKA
Lat 47, ul. Szkolna
doradca Małych Średnich Przedsię-
biorstw w Banku PKO BP SA w Luboniu
mężatka, 3 dzieci

Jako radna pragnę zaangażować  się w  rozwój miasta. Jestem 
osobą, która nie boi  się wyzwań, a  wyznaczone cele konse-
kwentnie realizuje.
Moje atuty to sumienność, pracowitość i zaangażowanie. Wybór 
mojej kandydatury to dobra decyzja.

nr
 2 MONIKA ANNA 

STRÓŻYŃSKA
lat 43, ul. Drzymały
wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
absolwentka studiów  
podyplomowych, główny księgowy,  
nauczyciel w zakresie przedmiotów  
ekonomicznych, własna działalność gospodarcza
działalność w klubie sportowym i Radzie Rodziców SP
zamężna, 2 synów

Jako radna chciałabym swoim działaniem przyczynić się do bu-
dowy dróg i chodników. Zamierzam działać na rzecz ulepszenia 
istniejących obszarów rekreacyjno-sportowych oraz zabiegać 
o poprawę wyposażenia szkół podstawowych.

nr
 4ZBIGNIEW 

DUDEK
lat 65, ul. Lipowa
wykształcenie wyższe techniczne, 
 własna firma usług finansowych,  
emerytowany oficer WP
żonaty, dwoje dorosłych dzieci

Kandyduję, gdyż chciałbym reprezentować Państwa tam, gdzie 
podejmowane są decyzje w sprawach ważnych dla nas wszyst-
kich. Na jakość naszego życia wpływa to, co nas otacza – dom, 
ulica, miasto. Te miejsca są nam najbliższe, dlatego decyzje po-
dejmowane przez radnych, to decyzje o nas.
Z góry dziękuję za Państwa głos w wyborach 21 października 2018!

nr
 3

HANNA 
GŁADYSIAK
lat 51, ul. Nowiny
pracownik Uniwersytetu  
Przyrodniczego w Poznaniu

W Radzie Miasta chcę aktywnie pracować na rzecz budowy 
dróg i chodników, które przyczynią się do poprawy komfortu 
życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Jestem za rozwojem Szacht 
i bezpieczną komunikacją rowerową w Luboniu.

nr
 5 WIKTORIA MAŁGORZATA 

NOWACKA
lat 20, ul. Długa
studentka Prawa w Wyższej Szko-
le Umiejętności Społecznych
panna

Startuję w wyborach do Rady Miasta Luboń, bo wierzę w moż-
liwości naszego Miasta. Jestem bezinteresowna w swoich dzia-
łaniach oraz otwarta na potrzeby każdego mieszkańca. Miejsce 
na liście ostatnie, za to pierwsza do działania.

nr
 7MAREK ADAM  

RATAJSKI
lat 59, ul. Złota
pracownik LOSiR, konserwator obiek-
tu Stella Luboń, Wolontariusz Powiatu 
Poznańskiego, Złota Odznaka Honorowa WZPN
żonaty, 5 dzieci

Jako radny chcę rozwijać sport i rekreację w naszym mieście. 
Zależy mi, aby dzieci i młodzież miały lepsze warunki i moż-
liwości spędzania aktywnie czasu. Chciałbym pracować nad 
powstaniem nowych i  rozwijaniem istniejących miejsc rekre-
acyjno-sportowych w Luboniu.

nr
 6

W programie TVP Poznań „Wielkopol-
ska Warta Poznania” odbyła się pierwsza 
debata kandydatów na Burmistrza Lu-
bonia. Prowadzący, Roman Wawrzyniak, 
„na rozgrzewkę” zadał pytania z wiedzy 
o Luboniu. Małgorzata Machalska, obec-
na burmistrz, z KWW Forum Obywa-
telskie Luboń, bezbłędnie odpowiedzia-
ła, że powierzchnia miasta to 13  km2. 
Monika Nawrot z KWW Koalicja Miesz-
kańców Lubonia pomyliła datę przyzna-
nia Luboniowi praw miejskich i podała 
rok 1964, zamiast poprawnej 1954. Kan-
dydat Robert Ostafiński-Bodler dopo-
wiedział, że wydarzyło się to 13 listopa-

da (?), a  Monika Nawrot poprawnie 
odpowiedziała, że połączono wówczas 
w jeden miejski organizm wsie Luboń, 
Żabikowo i  Lasek. Robert Ostafiński-
-Bodler z KWW Roberta Ostafińskiego- 
Bodlera odpowiednio podał, że w mie-
ście jest zameldowanych ponad 31 tysię-
cy mieszkańców, a  niezameldowanych 
szacuje się na 2,5 tysiąca.
- Dlaczego kontrkandydaci burmistrz 
Machalskiej zdecydowali  się na start 
w wyborach – zapytał prowadzący?
Monikę Nawrot niepokoi stan ulic, nie-
przebudowane najważniejsze skrzyżo-
wanie w Luboniu, przepełnione szkoły 
i przedszkola, przedłużające się inwesty-
cje, i do tego wszystkiego bierna Straż 
Miejska. To spowodowało chęć powal-
czenia o miasto i pokazania, że czas na 
działanie. Roberta Ostafińskiego-Bodle-
ra, który nie jest z Lubonia i był zasko-
czony, że zgłosili się do niego mieszkań-
cy z  propozycją startu w  wyborach, 
stwierdził, że obecne władze nie radzą 
sobie z  kilkoma zasadniczymi proble-
mami. Jedna trzecia dróg, to „piach, żwir, 
wyboje”, łącznie 64 drogi. Przez ostatnie 
4 lata z biedą zrobiono 4 drogi – Brze-
chwy, 1 Maja, Wschodnią i, jak się zda-
wało kandydatowi, aleję JP II. Poza tym 
8 krótkich odcinków innych ulic. Kan-
dydat obszedł je i sfotografował. Przez 
cztery lata był sekretarzem gminy Swa-

Pierwsze starcie
Telewizyjna debata kandydatów na Burmistrza Lubonia. TVP Poznań, 
1 października 2018 r.

rzędz, stąd jego wiedza o  problemach 
drogowych (za jego urzędowania zbu-
dowano tam 70 km ulic). Poza drogami, 
zdaniem R. ostafińskiego-Bodlera pro-
blemem w Luboniu jest tranzyt samo-
chodów z wielu pobliskich miejscowości. 
Brak rond powoduje korki, potrzeba 12, 
13 rond. To trzeba rozwiązać w pierwszej 
kolejności. Innym problemem są prze-
ładowane szkoły. Konieczna jest budowa 
nowej placówki, z basenem.
Prowadzący wyraził pogląd, że odbywa-
jące się cyklicznie wybory są okazją do 
zweryfikowania pracy obecnego burmi-
strza. Małgorzata Machalska powiedzia-
ła, że ta weryfikacja jest łatwa, bo niemal 

wszystkie jej obietnice wyborcze sprzed 
czterech lat zostały spełnione. Prócz 
jednej, bo nie udało  się stworzyć rad 
osiedla i skłonić mieszkańców do współ-
rządzenia. – Udowodniłam przez te czte-
ry lata, że jestem skuteczna, uczciwa 
i profesjonalna – powiedziała burmistrz. 
Programy kontrkandydatów trudno, 
według niej, nazwać programami. – W 
przypadku Pana Roberta jest to lista 
spostrzeżeń, a  program Pani Moniki to 
lista życzeń niemożliwych 
do realizacji – dodała. Nie 
ma środków na realizację 
ulic, dla których prace pro-
jektowe planuje Burmistrz 

n
W studio TVP 3 – po jednej stronie stołu urzędująca Burmistrz M. Machalska, po 
drugiej kandydaci: M. Nawrot i R. Ostafiński-Bodler. Za prowadzącym program, na 
ekranie – sekwencje ukazujące Luboń   fot. Władysław Szczepaniak

n
Małgorzata Machalska w telewizyjnej 
debacie TVP 3, 1 października br.   fot. 
Władysław Szczepaniak

cd.  
na str. 
35
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Lista nr 10 
Komitet Wyborczy
PRAWO  I  SPRAWIEDLIWOŚĆ
Ugrupowanie (partia polityczna) pierwszy raz wystawia kandyda-
tów do Rady Miasta Luboń. Lidera lokalnego brak.

Kandydaci Okręgu nr 2 (Lubonianka)

Wizytówki finansowane przez KW Prawo i Sprawiedliwość

HANNA MARIA BŁASZAK   lat 60nr
 2

KRYSTYNA CHMIELARZ   lat 78nr
 4

JERZY NOWAK   lat 49nr
 3

JANUSZ RYSZARD 
BIRECKI   lat 58nr

 5

Lista nr 14 
Komitet Wyborczy Wyborców
KOALICJA  MIESZKAŃCÓW  LUBONIA
Ugrupowanie opozycyjne do obecnej władzy samorządowej w Luboniu. Liderem – radny, 
kandydat na burmistrza z 2014 r. – Marek Samulczyk; wystawia kandydata na burmistrza – Monikę Nawrot.

Kandydaci Okręgu nr 2 (Lubonianka)

Wizytówki finansowane przez KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia

JAN ANTONI 
BŁASZCZAK
lat 67, ul. Gen. Sikorskiego
dr inż. nauk technicznych; na-
uczyciel akademicki
żonaty, dwóch synów

W Luboniu mieszkam od urodzenia. Zamierzam konsekwentnie 
realizować Państwa oczekiwania. Nie zawiodę Państwa zaufa-
nia. Stawiam na czyste, pełne zieleni Miasto i bezpieczeństwo 
Mieszkańców. Moim priorytetem jest ograniczenie uciążliwości 
hałasu autostrady, budowa dróg i chodników oraz utworzenie 
Centrum Inicjatyw Senioralnych i miejsca spotkań dla młodzieży.

MAŁGORZATA EWA 
NYĆKOWIAK
lat 54, pl. E. Bojanowskiego
wykształcenie średnie; Indywi-
dualna Praktyka Pielęgniarska
mężatka, dwie córki, czwórka wnucząt

Jako radna będę rzetelnie reprezentować i realizować Państwa 
potrzeby. Nie zawiodę Waszego zaufania. Stawiam na ożywie-
nie Wzgórza Papieskiego, stworzenie miejsca spotkań dla mło-
dzieży z darmowym Wi-Fi oraz pomoc dla seniorów – Miejska 
Złota Rączka.

nr
 2 ANDRZEJ 

CHYLIŃSKI
lat 60, ul. Kołłątaja
wykształcenie wyższe – magister 
wychowania fizycznego; nauczy-
ciel w SP 2 i własna działalność gospodarcza
żonaty, troje dzieci

Jestem wieloletnim nauczycielem wychowania fizycznego, trene-
rem drużyn młodzieżowych z dużym doświadczeniem w sporcie 
zawodowym i amatorskim. Pragnę swoją postawą propagować 
zdrowy i aktywny tryb życia i zająć się rozwojem zainteresowa-
nia kulturą fizyczną wśród młodzieży.

nr
 4LIDIA KATARZYNA 

BIAŁASIK
lat 47, ul. Jachtowa
wykształcenie wyższe – magi-
ster administracji; zastępca dy-
rektora w samorządowej jednostce budże-
towej województwa wielkopolskiego
dwóch synów

Kandyduję do Rady Miasta Lubonia, ponieważ chcę służyć 
Mieszkańcom oraz dokonywać zmian na lepsze. Jestem osobą 
bezpartyjną, z wieloletnim doświadczeniem pracy w samorzą-
dzie. Jako radna dołożę wszelkich starań do zagospodarowania 
skweru położonego przy CH „Pajo” i markecie „Biedronka”.

nr
 3

BOŻENA KAZIMIERA 
PACZKOWSKA-
-GAJDZIŃSKA
lat 75, ul. Żabikowska
wykształcenie średnie, aktywny senior
dwoje dorosłych dzieci i czworo wnucząt

Jestem bardzo aktywną i radosną seniorką, przewodniczącą Koła 
Emerytów, Rencistów i  Inwalidów w  Luboniu, wiceprezesem 
Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli, członkiem Chóru „Bard” 
i uczestnikiem Rady Seniorów. Interesuję się tym, co dzieje się 
w Luboniu, szczególnie w kwestiach związanych z seniorami.

nr
 5 ARTUR JULIUSZ 

WIŚNIEWSKI
lat 69, ul. Żabikowska
wykształcenie średnie, emeryt
troje dzieci

Od 50 lat mieszkam na osiedlu „Lubonianka”, a 41 lat praco-
wałem w „Luvenie”. Interesuję się tym, co dzieje się w Luboniu. 
W  Radzie Miasta chciałbym pracować w  komisji rewizyjnej. 
Chciałbym wybudować ścieżkę rowerową przy ulicach: Żabi-
kowskiej i Kościuszki.

nr
 7JAKUB MICHAŁ 

BORAWSKI
lat 36, ul. Źródlana
wykształcenie wyższe; Manager Produk-
tu i członek zarządu Wspólnoty Miesz-
kaniowej Mieszkańców Lokali przy ul Źródlanej 4
dwójka dzieci

W Luboniu mieszkam od 2009 r. Współpraca i dialog umożliwia 
sprostanie potrzebom naszej dzielnicy, która wymaga od radne-
go całkowitej determinacji i wsłuchania się w Państwa potrzeby. 
Szansami Lubonianki są tereny przy CH „Pajo”, udrożnienie 
przejazdu przy SP  2, niewykorzystane boiska przy Biedronce 
oraz inicjowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych.

nr
 6

BARBARA ZOFIA  
BROSZKIEWICZ-ŁOŚ    lat 78nr

 1
nr

 1

Obwód Głosowania nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40. Tu głosują mieszkańcy ulic: 
ADAMA MICKIEWICZA, CYPRIANA KAMILA NORWIDA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JANA 
KILIŃSKIEGO, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KORCZAKA, LEŚMIANA, PLAC ZENONA TWAR-
DOWSKIEGO, PRZEJAZD, TADEUSZA KOŚCIUSZKI od nr 1 do nr 79 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 
100 (parzyste), WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

Obwód Głosowania nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40. Tu głosują mieszkańcy ulicy: 
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

Obwód Głosowania nr 6 – Świetlica SM, ul. Żabikowska 62. Tu głosują mieszkańcy ulic: ŁĄCZNIK, 
OSIEDLOWA, ŚWIERCZEWSKA, UNIJNA, ŹRÓDLANA, ŻABIKOWSKA od nr 12 do końca (parzy-
ste) i od nr 39 do końca (nieparzyste)

(Wg danych Państwowej Komisji Wyborczej)

Okręg wyborczy nr 2 –  Lubonianka

nQQWybranych zostanie 5. radnych spośród 
25. zgłoszonych kandydatów.
nQQW lokalu wyborczym otrzymasz kartę do 
głosowania zadrukowaną na szarym tle.
nQQPamiętaj, postaw „X” tylko przy jednym 
wybranym przez siebie nazwisku!
nQQLokale obwodowej komisji wyborczej 
otwarte są od 7 do 21, bez przerwy.
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Lista nr 15 
Komitet Wyborczy Wyborców
FORUM  OBYWATELSKIE  LUBOŃ
Ugrupowanie związane z obecną władzą samorządową w Luboniu.  
Liderem – burmistrz Małgorzata Machalska

Kandydaci Okręgu nr 2 (Lubonianka)

Wizytówki finansowane przez KWW Forum Obywatelskie Luboń

TERESA  
ZYGMANOWSKA
lat 60 lat, Luboń
wykształcenie wyższe oraz stu-
dia podyplomowe, emeryto-
wana nauczycielka, wieloletni dyrek-
tor SP 2, obecnie praca na ½ etatu
mężatka, dwóch synów

Będę zabiegać o dalsze zagospodarowanie parku Papieskiego, 
zwiększanie terenów zielonych, poprawę infrastruktury SP  2 
i  Przedszkola nr  5, utworzenie miejsca do spotkań różnych 
grup społecznych. Ważne są dla mnie: poprawa jakości życia 
osób niepełnosprawnych oraz  bezpieczeństwo mieszkańców.

nr
 1

PATRYK 
BARTKOWIAK
lat 31, ul. Kopernika
wykształcenie wyższe, 
lekarz dentysta (dr n. med.)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RML (2010-2018). Moje 
doświadczenie skieruję na inwestycje przy udziale środków ze-
wnętrznych. Rewitalizacja Wzgórza Papieskiego, dobra kondycja 
chodników i dróg na terenie Lubonianki to przykłady zadań do 
realizacji w kolejnej kadencji.

nr
 2 VIOLETTA TOMCZAK

lat 53, ul. 11 Listopada
wykształcenie wyższe, studia z za-
kresu wychowania przedszkolne-
go i nauczania początkowego oraz 
Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą; 
nauczyciel wychowania przedszkolnego
mężatka, 2 dzieci, 2 wnucząt

Fundamentami prawidłowego rozwoju dzieci są właściwe opieka 
oraz edukacja. Priorytet – zaplanowanie budowy zespołu przed-
szkolno-żłobkowego w Luboniance, właściwe odżywianie dzieci, 
dalsze inwestowanie w park Papieski, infrastrukturę sportową, 
rekreacyjną i tereny zielone.

nr
 4ŁUKASZ  

BUDZYŃSKI
lat 47, ul. Słowackiego
wykształcenie wyższe AWF Wro-
cław, Edgware College Lon-
dyn, nauczyciel, prywatny inwestor
wdowiec, 2 córki

Zrównoważony Rozwój – Środowisko – Gospodarka. Jestem 
zwolennikiem idei zrównoważonego rozwoju miasta, w opar-
ciu o racjonalne zarządzanie majątkiem publicznym. Uważam, 
że należy zadbać o  środowisko i  estetykę. Szczególnie ważna 
jest dla mnie poprawa infrastruktury Lubonianki i Żabikowa.

nr
 3

HALINA  
GOŚCIEWSKA
lat 60 lat, ul. Sikorskiego
wykształcenie średnie, emerytka, se-
kretarz Rady Nadzorczej SM „Luboń”

Bardzo ważne dla mnie są: bezpieczeństwo i  wygoda życia 
mieszkańców, bezpieczne place zabaw i  monitoring, bezkoli-
zyjne przejścia np. na Wzgórze Papieskie, problemy seniorów 
i osób niepełnosprawnych, bezpłatny sprzęt rehabilitacyjny dla 
osób o niskich dochodach, miejsca spotkań oraz estetyka Miasta.

nr
 5 MICHAŁ SZWACKI

lat 36, ul. Żabikowska
wykształcenie wyższe, magister hi-
storii specjalności pedagogicznej 
i samorządowo-ekonomicznej, na-
uczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 2
żonaty, córka

Jako radny aktywnie pracowałem w Komisji Sfery Społecznej, 
Organizacyjno-Prawnej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Byłem opiekunem Młodzieżowej Rady 
Miasta. Najbardziej zależy mi na modernizacji i  rozbudowie 
placówek edukacyjnych, szczególnie przedszkola, a także miejsc 
rekreacji i wypoczynku.

nr
 7JAKUB JELINSKI

lat 21, ul. Leszczynowa
wykształcenie średnie, student  
automatyki i robotyki Politechniki  
Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym

Podczas moich kadencji w Młodzieżowej Radzie Miasta nauczy-
łem się, w jakim sposób Miasto może pomagać i sprzyjać Miesz-
kańcom. Więcej miejsc parkingowych, odnowione place zabaw, 
stworzenie miejsc spacerów, to tylko niektóre z potrzeb w Lubo-
niance, które z Państwa wsparciem, razem możemy zrealizować.

nr
 6

Lista nr 16 
Komitet Wyborczy Wyborców
ROBERT OSTAFIŃSKI-BODLER
Ugrupowanie nowe, bez przedstawiciela w obecnej władzy samorządowej  
Lubonia. Liderem jest kandydat na burmistrza – dr Robert Ostafiński-Bodler
Kandydaci Okręgu nr 2 (Lubonianka)

Wizytówki finansowane przez KWW Robert Ostafiński-Bodler

KONRAD 
DOMINIAK
lat 35
wykształcenie wyższe; specjalizacja  
– Administracja Publiczna

Na Luboń spoglądam okiem młodego rodzica. To jedyna gmi-
na w okolicy, w której dzieci za dojazd komunikacją miejską do 
szkoły muszą płacić. Jeśli zostanę radnym, przygotuję projekt 
uchwały wprowadzający zmiany w tym zakresie.
Konrad Dominiak – Jeśli oczekujesz zmian.

nr
 1

KRYSTYNA 
KORCZ
lat 48, ul. Sikorskiego
wykwalifikowana krawco-
wa, pracownik Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Luboniu
mężatka, trójka dzieci

Bezpartyjna. Chciałabym, by powstał kryty basen, zagospodaro-
wanie terenów zielonych, bezpłatna komunikacja dla młodzieży 
szkolnej i osób starszych.

nr
 2 BŁAŻEJ 

KOKORNACZYK
lat 52

Od 24 lat prowadzę zakład szewski. To moja pasja jak i wyuczo-
ny zawód. Codzienne rozmowy z mieszkańcami pozwalają mi 
poznać ich problemy. Nieutwardzone drogi, ciągły hałas genero-
wany przez samoloty F-16 to kwestie, które zmotywowały mnie 
do startu w wyborach.

nr
 4WOJCIECH CZERWIŃSKI

lat 43, ul. Sikorskiego
magister inżynier (absolwent Politech-
niki Poznańskiej), do 2009 r. kierownik 
Działu Technicznego obsługującego 
Radę Miasta Poznania i Urząd Miasta 
Poznania, specjalista projektów optymalizują-
cych powstawanie kosztów w instytucjach samo-
rządowych; obecnie własna działalność gospo-
darcza – Liberalux, projektowanie oświetlenia

Służąc Państwu jako radny, a także ojciec 6 dzieci chcę uczynić 
nasz Luboń miastem przyjaznym dla wszystkich rodzin, czy to 
małych, czy to dużych, w wieku senioralnym i dopiero rozpo-
czynających wspólną przygodę.

nr
 3

MARIOLA SIDWA
lat 39
mgr prawa i administracji
mama 4-latka

Ambitna i  wrażliwa, otwarta na głosy wyborców i  krzywdę 
ludzką. Gotowa wspierać i  realizować każde działanie w  celu 
polepszenia warunków życia w Luboniu.
Kandydat na „5”.

nr
 5 PIOTR PAWEŁ 

ANTONIEWSKI
lat 57
technik budowlany

W Luboniu mieszkam od 1965 r. Chciałbym, aby moje miasto 
było bezpieczne, z dużą ilością zieleni i ławeczek. Chcę zadbać 
przede wszystkim o: poprawę dróg i ich drożność, rozwój sportu 
szkolnego i powstanie miejsca pochówku dla zwierząt.

nr
 6 Od redakcji:

Trzeba działać  
jak człowiek myślący,  

trzeba myśleć  
jak człowiek czynu.

(H. Bergson)
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Lista nr 10 
Komitet Wyborczy
PRAWO  I  SPRAWIEDLIWOŚĆ
Ugrupowanie (partia polityczna) pierwszy raz wystawia kandyda-
tów do Rady Miasta Luboń. Lidera lokalnego brak.

Kandydaci Okręgu nr 3 (Stary Luboń + NCL)

Wizytówki finansowane przez KW Prawo i Sprawiedliwość

MAŁGORZATA  
BŁASZKIEWICZ
lat 45, ul. Rivoliego
wykształcenie wyższe – artysta pla-
styk (Schola Posnaniensis – Wyższa 
Szkoła Sztuki Stosowanej w Pozna-
niu); średnie – technik budownictwa, drogi i mo-
sty kołowe, zawód wykonywany: plastyk – czło-
nek Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa
mężatka, trójka dzieci

Mieszkam w Luboniu od urodzenia. Od lat angażuję się w pra-
ce społeczne na rzecz miasta i Parafii Rzymskokatolickiej św. 
Jana Bosko, za które w 2016 r. otrzymałam nominację „Siewca 
Roku 2015”, w kategorii „Kultura”. Jako animator i współtwórca 
nieformalnej grupy „Fanaberie”, nadałam Luboniowi odrobinę 
kolorowej ekstrawagancji, mającej na celu promocję miasta.
Dzięki działalności społecznej, dostrzegam potrzebę integra-
cji mieszkańców. Uważam, że w intensywnie rozwijającym się 
Nowym Centrum Lubonia, brakuje oddziału Ośrodka Kultury. 
Chciałabym, żeby w naszym mieście powstawały tereny rekreacyj-
ne nie tylko dla małych dzieci, ale także dla młodzieży i senio-
rów. Zależy mi na dalszym rozwoju obszarów nadwarciańskich.

nr
 2

RENATA ELŻBIETA  
ZAWIRSKA-WOJTASIK   lat 68nr

 4

DOROTA AGNIESZKA  
PAWAŁOWSKA   lat 44nr

 1

ANDRZEJ  
PAWŁOWSKI
lat 70, emeryt z HCP, 
mistrz w zawodzie
żonaty, 1 córka

Mam bogate doświadczenie w działalności społecznej, aktualnie 
przewodniczący Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidar-
ność” w HCP. Roztropny, rzetelny i konsekwentny w działaniu. 
Swoje doświadczenie życiowe chciałbym spożytkować na rzecz 
Mieszkańców i ku rozwojowi Miasta Luboń.

nr
 3

LISTA NR 10, okręg 3, pozycja 6

ROMAN HAREMZA
lat 68, bezpartyjny kandydat do Rady Miasta, urodzony w Luboniu
Od 1980 roku członek i działacz NSZZ Solidarność  w za-
kładzie pracy (rzecznik pracowników)
 Absolwent UAM (chemia) oraz Politechniki Poznańskiej (inżynieria zarzą-
dzania środowiskiem pracy; bhp, ochrony środowiska i prawa pracy)
Dwoje dzieci, troje wnuków

-  Współtwórca Samorządowego Komitetu Obywatelskiego w Luboniu i Stowarzyszenia „Ludzi Dobrej Woli”
-  Radny w latach 90.
-  Inicjator: budowy domów komunalnych, bezpłatnych przejazdów dzieci do szkół na terenie Lubonia, ulgi podatkowej dla osób roz-

poczynających działalność gospodarczą w mieście oraz otwarcia taniej jadłodajni dla ubogich

7 celów i działań dla mieszkańców miasta:
Wiarygodność, uczciwość
1. Budowa i naprawy bieżące dróg lokalnych, ścieżek rowerowych
2. Rozbudowa infrastruktury (w tym powiększenie parkingu przy dworcu PKP)
3. Poprawa stanu bezpieczeństwa (monitoring)
4. Budowa boisk do gry i rekreacji (w Nowym Centrum Lubonia)
5. Pomoc w termoizolacji budynków (audyt termowizyjny budynków sponsorowany przez miasto)
6. Czyste, ekologiczne miasto (w tym rewitalizacja Strumienia Junikowskiego, sadzenie drzew)
7. Jawność, jakość działań władzy, miejski budżet obywatelski, przekaz internetowy (wizyjny) z obrad sesji miasta
Szanowny Wyborco! Proszę o przesłanie ewentualnych swoich uwag, propozycji na adres: haremza@interia.eu
Dziękuję naszym babciom i dziadkom w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę za przechowanie i przekazanie w rodzinach 
wartości; chrześcijańskich i patriotycznych.

nr
 5

Obwód Głosowania nr 7 – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Armii Poznań 27. Tu głosują mieszkańcy ulic: 3 MAJA 
od nr 1 do nr 29 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20 (parzyste), ALEKSANDRA PUSZKINA, ARMII POZNAŃ od 
nr 1 do nr 25 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 42 (parzyste), DĘBIECKA, DOŻYNKOWA, FRYDERYKA CHOPINA, 
IGNACEGO KRASICKIEGO, JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, JANA IGNACEGO PADEREWSKIEGO, JANA 
LEMAŃSKIEGO, KRAŃCOWA, KRÓTKA, KS. NOGALI, NIEPODLEGŁOŚCI, POWSTAŃCÓW WIELKOPOL-
SKICH, POŁUDNIOWA, PRZEMYSŁOWA, RIVOLIEGO, RZECZNA, WACŁAWA FAUSTMANNA

Obwód Głosowania nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40. Tu głosują mieszkańcy ulic: ANDERSE-
NA, ANDRZEJA MIZERKI, CHUDZICKIEGO, CZESŁAWA MIŁOSZA, FABRYCZNA, JANA BRZECHWY, JANA 
KOCHANOWSKIEGO, JÓZEFA THOMASA, KAROLA KURPIŃSKIEGO, KAROLA SZYMANOWSKIEGO, KA-
ZIMIERZA PUŁASKIEGO, KONARZEWSKIEGO, KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, MIKOŁAJA KOPERNIKA, 
PRUSA, STEFANA OKRZEI, STEFANA ŻEROMSKIEGO, WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, WŁADYSŁAWA 
REYMONTA, ZAKĄTEK, ŻABIKOWSKA od nr 11 do nr 37 (nieparzyste)

Obwód Głosowania nr 9 – Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42. Tu głosują mieszkańcy ulic: ALEJA JANA 
PAWŁA II, WSCHODNIA

Obwód Głosowania nr  10 – Liceum Ogólnokształcące, ul. Armii Poznań  27. Tu głosują mieszkańcy ulic: 
3 MAJA od nr 22 do końca (parzyste) i od nr 31 do końca (nieparzyste), ADAMA ASNYKA, ARMII POZNAŃ od 
nr 27 do nr 47 (nieparzyste) i od nr 44 do nr 72 (parzyste), AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO, CICHA, CYRYLA 
RATAJSKIEGO, DWORCOWA od nr 1 do nr 14 (wszystkie), GABRIELA NARUTOWICZA, JACHTOWA, JANA 
MATEJKI, JULIANA TUWIMA, KOŚCIELNA, KS. STREICHA, MARII KONOPNICKIEJ, NAD STRUMYKIEM, 
NAD WARTĄ, PIOTRA SKARGI, PLAC MEDALISTÓW, SPADZISTA, STEFANA BATOREGO, STRUMYKOWA, 
SŁONECZNA, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, ZIEMNIACZANA, ŻEGLARSKA

(Wg danych Państwowej Komisji Wyborczej)

Okręg wyborczy nr 3 – Luboń

nQWybranych zostanie 6. 
radnych spośród 28. 
zgłoszonych kandydatów.

nQW lokalu wyborczym 
otrzymasz kartę do głosowania 
zadrukowaną na szarym tle.

nQPamiętaj postaw „X” tylko 
przy jednym wybranym przez 
siebie nazwisku!

nQLokale obwodowej komisji 
wyborczej otwarte są od 7 do 
21, bez przerwy.
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Lista nr 15 
KWW FORUM  
OBYWATELSKIE   
LUBOŃ
Kandydaci Okręgu nr 3 (Stary Luboń + NCL)

Wizytówki finansowane przez  KWW Forum Obywatelskie Luboń

PAWEŁ ANTONI  
WOLNIEWICZ
lat 59 lat, ul. Chopina
mgr socjologii UAM  
w Poznaniu, dziennikarz 
 „Wieści Lubońskich”
żonaty, dwoje dzieci

Wspólnie budujmy naszą Małą Ojczyznę. Ubiegając się o man-
dat radnego, chcę być rzecznikiem mieszkańców naszego miasta 
i nadal Państwu służyć. Będę konsekwentnie zabiegał o realizację 
wszelkich inicjatyw służących dobru lubonian – silny siłą naszej 
wspólnoty. Proszę o Państwa głos.

nr
 1 PIOTR  

IZYDORSKI
lat 36, ul. Wschodnia
wykształcenie wyższe magister-
skie, pracownik samorządowy
żonaty

Jako radny kończącej się kadencji mogłem skutecznie realizo-
wać zamierzone cele. Budowa ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II, 
o którą starałem się od lat, są tego najlepszym przykładem. Będę 
nadal zabiegał o poprawę jakości ulic, chodników i kanalizacji, 
tworzenie terenów zielonych i placów zabaw.

nr
 2

EWA  
PALUSZCZAK-GÓRNA
lat 42, ul. 3 Maja
wykształcenie średnie, specjali-
sta do spraw obsługi klienta
zamężna, dwójka dzieci

Ubiegając się o mandat radnej Miasta Luboń, widzę zapotrzebo-
wanie na rozwój infrastruktury dla dzieci. Pamiętając o zwierzę-
tach, zamierzam podjąć działania w celu budowy bezpiecznego 
wybiegu dla psów. Jako osoba pracująca w firmie komunalnej 
będę przykładać dużo uwagi do czystości miasta.

nr
 4KATARZYNA  

EKWIŃSKA
lat: 49, ul. Dąbrowskiego
wykształcenie średnie, informatyk,  
przedsiębiorca
czworo dzieci

Chciałabym kontynuować moją dotychczasową pracę w Radzie 
Miasta Luboń, celem dalszej rewitalizacji terenów nadwarciańskich 
oraz tworzenia nowych miejsc rekreacji i zieleni. Moim priory-
tetem jest wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych, a także 
budowa i rozbudowa ekranów akustycznych przy autostradzie A2.

nr
 3 JOLANTA  

HOŁOWIECKA
lat 43, al. Jana Pawła II
wykształcenie wyższe  
(UMK w Toruniu), pracownik  
administracji publicznej
mężatka, 1 dziecko

Chętnie angażuję  się w  projekty mające na celu aktywizację 
społeczności lokalnej. Dostrzegam potrzebę tworzenia terenów 
zielonych, miejsc rekreacji, rozwoju infrastruktury miejskiej oraz 
działań społecznych na rzecz młodego pokolenia i seniorów.

nr
 5

DAMIAN  
ZIELIŃSKI
lat 43, ul. Rivoliego
wykształcenie wyższe, przedsiębiorca
żonaty, dwoje dzieci

Ubiegam się o mandat radnego mojego miasta. Lubię pracować 
zespołowo i życzyłbym sobie współpracy pomiędzy jego miesz-
kańcami. Moje doświadczenie sprawiło, iż ludzie i ich potrzeby są 
dla mnie rzeczą bezwzględnie ważną. Dołożę wszelkich starań, aby 
moje miasto było czyste, zielone i interesujące dla każdego z nas.

nr
 7JAN STRUGAREK

lat 66, al. Jana Pawła II
wykształcenie wyższe, 
pielęgniarz operacyjny
żonaty, dwoje dzieci

Chciałbym zająć się procesem prawidłowego odwodnienia blo-
ków w NCL i jego okolicach. Dołożę wszelkich starań, aby w wy-
znaczonych miejscach powstały wielofunkcyjne boiska sportowe 
oraz aby planowana rozbudowa istniejącego systemu monitoringu 
miejskiego objęła swoim zasięgiem kluczowe miejsca w moim 
okręgu. Ważne jest dla mnie także inwestowanie w strefy zieleni.

nr
 6 MAGDALENA  

KLECZEWSKA
lat 37 lat, ul. Okrzei
wykształcenie wyższe ekonomiczne,  
ekonomista
mężatka, córka Dorota

Optymizm, otwartość na ludzi, wiedza ekonomiczna to moje 
zalety, które chcę wykorzystać w pracy na rzecz Miasta. Będę 
zabiegać o  budowę nawierzchni na nieutwardzonych ulicach 
w dolnym Luboniu i okolicy NCL, remonty chodników, budo-
wę nowych ścieżek rowerowych i przystani kajakowej. Podejmę 
działania w walce ze smogiem.

nr
 8

Lista nr 14 
KWW KOALICJA   
MIESZKAŃCÓW  
LUBONIA
Kandydaci Okręgu nr 3  
(Stary Luboń + NCL)

Wizytówki finansowane przez KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia

TADEUSZ MARIAN  
WALICZAK
lat 69, ul. Dożynkowa
rzemieślnik
żonaty, troje dzieci

Przez 35 lat prowadziłem własną firmę budowlaną i dzięki temu 
potrafię gospodarskim okiem patrzeć na nasze Miasto. Będąc 
radnym potrafiłem współpracować z wszystkimi radnymi i bur-
mistrzami, niezależnie od poglądów. Mam dużo entuzjazmu do 
pracy społecznej. Znam problemy naszego Miasta i dołożę wszel-
kich starań, by je rozwiązywać dla dobra wspólnego.

nr
 2

IWONA KATARZYNA  
KACZMAREK
lat 47, ul. Fabryczna
wykształcenie wyższe  
– magister ekonomii;  
szef personalny w firmie handlowej
mężatka, dwoje dzieci

Jestem od urodzenia mieszkanką Lubonia. Jako osoba kreatyw-
na i dynamiczna z zaangażowaniem realizuję wyznaczone cele. 
Będąc radną postaram się skutecznie zabiegać o finalizację Wa-
szych potrzeb i sugestii. Nacisk kładę na budowę ulic i chod-
ników, zagospodarowanie terenów zielonych oraz poprawę 
gospodarki komunalnej.

nr
 4TERESA  

SOCHA
lat 61, ul. Rivoliego
wykształcenie wyższe  
– magister ekonomii, emerytka

Od 1967 r. mieszkam w Luboniu. Obecnie jestem na emeryturze. 
37 lat przepracowałam w zawodzie, w tym przez 16 lat byłam 
Skarbnikiem Miasta Luboń. Jako radna będę dążyć, aby każdy 
grosz podatnika traktować z  szacunkiem oraz z  rozsądkiem 
i rozwagą go wydawać.

nr
 3 ADAM GABLER

lat 71, ul. 3 Maja
wykształcenie średnie, emeryt

Mieszkam w Luboniu. Posiadam 30 lat doświadczenia w pra-
cy społecznej na rzecz Mieszkańców. Jestem prezesem Stowa-
rzyszenia Ludzi Dobrej Woli. Będę tak, jak do tej pory, dbał 
i  pomagał seniorom, ponieważ chcę, aby nasze Miasto było 
wygodne i przyjazne.

nr
 5

MAŁGORZATA  
ANNA  
KONWIŃSKA
lat 29, ul. Wschodnia
wykształcenie wyższe – magister  
filologii angielskiej; nauczycielka angielskiego w SP 1,  
lektor na uczelniach wyższych

Jestem mieszkanką Lubonia. Jako radna będę skutecznie repre-
zentować Wasze pomysły i potrzeby. Będę Was słuchać, a Wasze 
sugestie będę wdrażać w tym Mieście. Zawsze będziecie mogli 
na mnie liczyć. Stawiam na lepszą jakość dróg. Zadbam o bez-
pieczeństwo oraz miejsca spędzania wolnego czasu.

nr
 7KRZYSZTOF PASTUSIAK

lat 27, ul. Piotra Skargi
wykształcenie wyższe – magister 
inżynier budowy maszyn; wła-
sna działalność gospodarcza
żonaty

Od urodzenia mieszkam w Luboniu. Doskonale znam to Mia-
sto. Jako radny postaram się o dodatkowe miejsca spotkań dla 
dorosłych i młodzieży. Chciałbym również pomagać seniorom 
poprzez organizację darmowego transportu, np. do lekarza.

nr
 6

MAREK  
SAMULCZYK
lat 65, ul. Marii Konopnickiej
wykształcenie średnie techniczne
żonaty, dwóch synów

Jestem Państwa sąsiadem, zawsze do dyspozycji. Problemy 
Mieszkańców są mi znane. Jako radny udowodniłem, że moje 
skuteczne działania zmieniły infrastrukturę drogową w Luboniu, 
utwardzono wiele dróg, z mojej inicjatywy powstaje nowy plac 
zabaw. Swoje doświadczenie łączę z pomysłami Mieszkańców. 
Nie zapomnę o seniorach i ludziach potrzebujących pomocy.

nr
 1

PATRYK  
DURA
lat 26, ul. Długa
wykształcenie wyższe prawnicze;  
prawnik
kawaler

Przez dwie kadencje pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego 
Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. Dlaczego zgłaszam swoją 
kandydaturę? Uważam, iż wiedza, którą nabyłem podczas dzia-
łań w MRM oraz wrodzona charyzma i ambicja czynią ze mnie 
człowieka przygotowanego do piastowania funkcji radnego.

nr
 8



10/2018

35

WLWYBORY SAMORZĄDOWE LUBOŃ

Lista nr 16 
KWW ROBERT  
OSTAFIŃSKI-BODLER

Kandydaci Okręgu nr 3 (Stary Luboń + NCL)

Wizytówki finansowane przez KWW Robert Ostafiński-Bodler

AGNIESZKA IZABELA  
JAŁOSZYŃSKA
lat 32
wykształcenie średnie,  
przedsiębiorca
1 dziecko (córka)

Szanowni Mieszkańcy Miasta Luboń, mieszkam tu od 6 lat, więc 
problemy naszego miasta nie są mi obce. Z  Luboniem wiążę 
swoją przyszłość. Ubiegając  się o  mandat radnej, dostrzegam 
konieczność rozwoju infrastruktury drogowej, utworzenia 
i rozbudowy miejsc rekreacji i odpoczynku. Podejmę działania 
w celu walki ze smogiem. Pragnę służyć naszemu miastu, dla-
tego liczę na Państwa głos.

nr
 1 MAREK BARTOSZ

60 lat, ul. Słoneczna
wykształcenie wyższe – mgr prawa

Od urodzenia jestem lubonianinem. Moje zada-
nia jako radnego to: racjonalny budżet, profesjonalna walka 
z hałasem F-16.
Będę zabiegał też o więcej terenów zielonych i rekreacyjnych, 
rozwój infrastruktury miejskiej, usługi opiekuńcze dla seniorów, 
dofinansowanie termomodernizacji budynków oraz sprawy naj-
bliższe dla mieszkańców.

nr
 2

MACIEJ MARCIN  
KUKURENDA
lat 34, ul. Strumykowa 26
wykształcenie średnie techniczne,  
drukarz

Chcę być blisko ludzi, rozmawiać o  lokalnych problemach 
i  proponować racjonalne sposoby ich rozwiązywania. Będąc 
radnym mógłbym realnie zaangażować się w poprawę jakości 
życia w naszym mieście, a w szczególności zadziałać na terenie 
„Starego Lubonia”. Biorąc pod lupę okręg, w którym startuję, 
nie sposób nie dostrzec potrzeb mieszkańców, począwszy od 
przedszkolaka do seniora.

nr
 4ELŻBIETA MARIA  

STANISZEWSKA
lat 46, ul. Niepodległości
wykształcenie wyższe magisterskie – 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
(kierunek: finanse i rachunkowość); główna księ-
gowa i prokurent w międzynarodowej korporacji

Jako radna chciałabym się przyjrzeć dokładnie finansom miasta. 
Zależy mi na poprawie stanu dróg i chodników. Będę zabiegać 
o powstanie nowych miejsc rekreacji, takich jak: place zabaw, 
siłownie zewnętrzne, skwery i parki.

nr
 3 MAGDALENA AGNIESZKA  

DOTKA
lat 50, 
wykształcenie ekonomiczne
mama trójki zdolnej młodzieży

Od urodzenia mieszkam w Luboniu. Aktywna społecznie, przez 
wiele lat działałam w Radzie Rodziców.
Jako radna będę zabiegać o  budowę pływalni miejskiej oraz 
darmową komunikację autobusową dla uczniów i  seniorów, 
poprawę stanu dróg, chodników i oświetlenia. Będę zaangażo-
wana w organizację kompleksowego wsparcia dla osób starszych, 
niepełnosprawnych i zależnych.

nr
 5

LIDIA KATARZYNA  
BENDLEWSKA
lat 47, ul. Niezłomnych
wykształcenie średnie techniczne;  
pracownik Niepublicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Luboniu
mężatka, 1 dziecko

Widzę i znam potrzeby naszego miasta. Jako radna chciałabym 
swoim działaniem przyczynić się do budowy sieci kanalizacyjnej 
dla obszarów, gdzie jej brakuje w Luboniu. Budowa dróg i chod-
ników powinna być priorytetem Rady Miasta.

nr
 6 ADRIAN RÓŻAŃSKI

lat 33, wykształcenie: inżynier inżynie-
rii środowiska (Uniwersytet Przyrodni-
czy), absolwent studiów podyplomowych 
na Politechnice Warszawskiej; inżynier-
-technolog w branży poligraficznej
żonaty

Od urodzenia mieszkam w Luboniu. Zależy mi na optymali-
zacji ruchu samochodowego oraz budowie dróg i chodników 
w mieście. Tracimy zdecydowanie za dużo czasu, stojąc w kor-
kach – czas to zmienić!
Ostatni na liście, a pierwszy do działania – proszę o Państwa głos.

nr
 7

– powiedziała Monika Nawrot. 
– Potrzebnych byłoby na ten 
cel minimum 50 mln zł. Dla-
tego M. Nawrot nie zapraszała 
mieszkańców, by składać im 

obietnice. Burmistrz odpierała zarzut, 
mówiąc, że proponowała rozwiązania, 
które pozwolą pozyskać środki na ich 
realizację. Dlatego chce także pozyskać 
tereny pod aktywizację gospodarczą. 
Ostafiński- Bodler uważa swój program 
za naprawczy, nie wyborczy, dotyczący 
tego wszystkiego, co złego dzieje  się 
w Luboniu. Bo takie są potrzeby miesz-
kańców. Chciałby też usunąć uciążliwość 
powodowaną przez samoloty wojskowe. 
Konieczna jest w  tym celu dyslokacja 
lotów nocnych. Uważa, że przejazdy dla 
młodzieży komunikacją miejską powin-
ny być bezpłatne. Dodał, że Burmistrz 
doprowadziła do 34-milionowego długu, 
który wkrótce urośnie do 41 milionów. 
Deficyt budżetowy wynosi 16 milionów. 
Burmistrz odpowiedziała, że zadłużenie 
to 24, a nie 34 mln zł, deficyt planowa-
ny nie musi być zrealizowany, podobnie 
jak zadłużenie w  Wieloletnim Planie 
Finansowym. To nie wymaga naprawy, 
bo gmina musi sprostać wymaganiom 
ustawy i nie ma możliwości planowania 
budżetu przerastającego ustawowy 
wskaźnik zadłużenia, a jego poziom jest 
dużo niższy niż w poprzednich latach. 
R. Ostafiński-Bodler nie dawał za wy-
graną i argumentował że 34 to jest 34 
a  nie mniej, burmistrz odpierała, że 
planowane zadłużenie to nie to samo, 

co istniejące. Ostafiński-Bodler wska-
zywał, że wydatki są większe niż docho-
dy (132 mln zł do 126 mln), a w przy-
szłym roku wzrosną do 140  mln. Ten 
zarzut odrzucała Burmistrz, mówiąc, że 
Luboń uzyskuje środki zewnętrzne, 
w poprzedniej kadencji ponad 20 mln.
Prowadzący zapytał, na ilu „swoich” 
radnych liczą konkurenci do fotela bur-
mistrza. M. Machalska powiedziała, że 
Luboń ma doświadczonych radnych, 
społeczników. Liczy także na pracę no-
wych kandydatów na swojej liście. R. 
Ostafiński-Bodler wyjaśnił, że na pro-
blemy prostych ludzi patrzy ich oczyma. 
Zgromadził na swojej liście kandydatów 
wywodzących się spoza kręgów dzisiej-
szej władzy. – W przeciwieństwie do 
konkurenta, moi kandydaci nie wycofu-
ją się z wyborów – ripostowała M. Ma-
chalska i dodała, że na liście M. Nawrot 
też są bardzo doświadczeni radni, w tym 
były przewodniczący Rady, ale jest też 
skarbnik, odwołana ze stanowiska. 
W odpowiedzi M. Nawrot zarzuciła, że 
po raz kolejny z listy Burmistrz startuje 
ta sama duża grupa radnych z  Lasku, 
którzy nic nie zrobili przez 12 lat. – 
Cztery lata spotykaliście się z mieszkań-
cami, by skonsultować plan na kolejne 
pięć lat. Prowadzący zacytował z forum 
internetowego zdanie o ulicy Parkowej, 
która od 50. lat czeka na budowę. – To 
jest ulica prywatna – odparła Burmistrz 
– Planujemy wykup, ale wszystkich tere-
nów nie uda się wykupić w ciągu jednej 
kadencji. Co do Lasku, to dopiero po-

przedni burmistrz doprowadził do ich 
skanalizowania, nie można budować dróg 
bez kanalizacji. Teraz są już projekty. 
Jeśli chodzi o ulicę Kurowskiego – doda-
ła – to kandydat Ostafiński-Bodler filmo-
wał ją do swojego spotu tydzień przed 
rozpoczęciem budowy.
Prowadzący zaproponował na koniec po 
„trzy słowa” charakteryzujące programy 
wyborcze kandydatów. Monika Nawrot 
za takie uznała przejęcie głównych cią-
gów komunikacyjnych przez powiat 
(ulice: Żabikowska, Sobieskiego, Kręta); 
Ostafiński-Bodler: drogi, ronda, szkołę 
z  basenem, dyslokację lotów nocnych 
F-16, darmową komunikację uczniów, 
zagospodarowanie terenów na Kocich 

Dołach; a urzędująca Burmistrz – rozwój 
infrastruktury szkolnej i programu „Bez-
piecznie do szkół”, bon żłobkowy, więcej 
miejsc w przedszkolach, drogi i chod-
niki, rozwój komunikacji miejskiej, za-
kup nowych autobusów, budowę przy-
stanku przy dworcu PKP, rozbudowę 
kolei metropolitalnej, więcej dla czyste-
go powietrza, gleby i  ziemi, poprzez 
program „Luboń antysmog”.
– Wyborcy zdecydują komu oddać miasto 
we władanie na kolejnych pięć lat – pod-
sumował prowadzący.

JN

Debatę możesz obejrzeć na: https://
poznan.tvp.pl/39276765/01102018   

cd.  
ze str. 
30

Pierwsze starcie

n
Monika Nawrot i Robert Ostafiński-Bodler w kontrze do urzędującej M. Machal-
skiej   fot. Władysław Szczepaniak

Od redakcji:

Chcesz mieć wpływ na władzę 

w Luboniu, wybierz swojego 

przedstawiciela!
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Lista nr 10 
Komitet Wyborczy
PRAWO  I  SPRAWIEDLIWOŚĆ
Ugrupowanie (partia polityczna) pierwszy raz wystawia kandyda-
tów do Rady Miasta Luboń. Lidera lokalnego brak.
Kandydaci Okręgu nr 4 (Lasek)

Wizytówki finansowane przez KW Prawo i Sprawiedliwość

MICHAŁ WOJTASIAK   lat 69

LONGINA KRAWCZYK
lat 79 
Działaczka społeczna wywodząca się z rodziny społeczników

Działałam od 1967 r. w Społecznym Komitecie Osiedlowym (SKO), którym zrzeszonych było 13 osób.
1. W pierwszej kolejności czynem społecznym zakładaliśmy wodę w Lasku Kocie Doły.
2. Następnie z mojej inicjatywy zbudowano sklep przy ul. Armii Poznań i Piotra Wawrzyniaka, który powstał 
dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców osiedla.
3. Następnym etapem było profilaktyczne wprowadzenie wózków na śmieci, które zdały egzamin w 100%. Później 
z tego powstał Kom-Lub. W dalszej kolejności postanowiliśmy pociągnąć gaz – i udało się.
4. W 1992 r. postanowiliśmy pociągnąć linię telefoniczną, też czynem społecznym.
5. Od 1980 r. do 1995 r. rozpoczęłam działać w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej (PKPS). Zaangażowałam się bardzo skutecznie, 
miałam wspaniałych sponsorów, ludzi o dobrych sercach. Dla PKPS zbierałam bardzo dużo pieniędzy, można podsumować – najwię-
cej. Jeszcze dziś, jeśli zwróci się do mnie rodzina, która potrzebuje pomocy, jestem gotowa pomóc.

Na naszym osiedlu Kocie Doły mamy duże braki. Jesteśmy zapomniani przez naszych Włodarzy i Miasto. Mieszkańcy pragną, aby po-
wstał sklep wielobranżowy z bankomatem. Sklep „Społem” można by przebranżowić na punkty usługowe, których na naszym osiedlu 
brakuje – np. apteka, fryzjer, ajencja pocztowa, ajencja PZU Życie (chcąc zapłacić polisę, jesteśmy zmuszeni dotrzeć na ul. Stęszewską, 
co dla starszych ludzi jest niezwykle trudne).
Media, które posiadamy, zrobiliśmy z trudem My – Mieszkańcy – i gdyby nie to, nic byśmy nie mieli! Jedyny sklep „Społem” i to kiep-
sko zaopatrzony.
    Kandydatka do Rady Miasta Luboń
    Longina Krawczyk
    miejsce nr 3
    lista nr 10 – Prawo i Sprawiedliwość

nr
 3

IZABELA LANGNER   lat 40nr
 4

GRZEGORZ WODECKI   lat 40nr
 2

EWA BARŁOSZAK   lat 55nr
 5

nr
 1

WYBORY SAMORZĄDOWE LUBOŃ

Obwód Głosowania nr 11 – Dzienny Dom „Senior-Wigor”, ul. Romana Maya 1b. Tu głosują mieszkańcy ulic: ARMII 
POZNAŃ od nr 49 do końca (nieparzyste) i od nr 74 do końca (parzyste), CHEMIKÓW, DOLNA, FRANCISZKA RA-
TAJCZAKA, KOLONIA PZNF, LEŚNA, ŁĄKOWA, MAGAZYNOWA, PIASKOWA, PIOTRA WAWRZYNIAKA, POD-
GÓRNA od nr 1 do nr 17 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 24a (parzyste), ROMANA MAYA, SPOKOJNA, STARORZECZNA, 
STAWNA, WANDY RUTKIEWICZ, WODNA

Obwód Głosowania nr 12 – Ośrodek Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 97. Tu głosują mieszkańcy ulic: AZALIOWA, 
BLUSZCZOWA, BRATKOWA, CHABROWA, DWORCOWA od nr 39 do końca (wszystkie), FIOŁKOWA, FREZJOWA, 
GRYCZANA, JANA III SOBIESKIEGO od nr 91a do końca (nieparzyste) i od nr 88a do końca (parzyste), JĘCZMIEN-
NA, KONWALIOWA, KRĘTA, KWIATOWA, LILIOWA, MAKOWA, MALWOWA, MODRAKOWA, NAGIETKOWA, 
NARCYZOWA, NOWA, OLIWKOWA, OWSIANA, PODGÓRNA 19 i od nr 26 do końca (parzyste), POLNA, PSZENNA, 
RUMIANKOWA, RYDLA od nr 11 do końca (nieparzyste) i od nr 16 do końca (parzyste), SPORNA, STOLARSKA, SŁO-
NECZNIKOWA, WARZYWNA, WĄSKA, WIEJSKA, WIERZBOWA, ŻYTNIA

Obwód Głosowania nr 13 – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10. Tu głosują mieszkańcy ulic: 1 MAJA, AKACJO-
WA, APOLINAREGO KUROWSKIEGO, CYKLAMENOWA, DOJAZDOWA, DWORCOWA od nr 15 do 38 (wszystkie), 
GRODZKA, GRZYBOWA, JANA III SOBIESKIEGO od nr 21 do nr 91 (nieparzyste) i od nr 20 do nr 88 (parzyste), JU-
RANDA, KALINOWA, KASZTANOWA, KASZTELAŃSKA, ŁĄCZNA, MALINOWA, OGRODOWA, PARKOWA, PLA-
TANOWA, RYDLA od nr 1 do nr 9 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 14 (parzyste), TOPOLOWA

Obwód Głosowania nr 14 – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Hugona Kołłątaja 1. Tu głosują mieszkańcy ulic: CZAJCZA, 
FABIANOWSKA, GÓRNA, JANA III SOBIESKIEGO od nr 1 do nr 19 (wszystkie), KAROLA BUCZKA, KOMORNICKA, 
KUJAWSKA, MACIEJKOWA, MAŁOPOLSKA, MOKRA, PODLASKA, POMORSKA, POZNAŃSKA, SIOSTRY FAUSTY-
NY, SKOŚNA, SKROMNA, SZRENIAWSKA, ŚWIĘTOKRZYSKA, TARGOWA, UROCZA, WIELKOPOLSKA, WIROW-
SKA, WYSOKA, ŻABIKOWSKA od nr 1 do nr 10 (wszystkie)

(Wg danych Państwowej Komisji Wyborczej)

nQWybranych zostanie 
5. radnych spośród 26. 
zgłoszonych 
kandydatów.

n W lokalu wyborczym 
otrzymasz kartę do 
głosowania 
zadrukowaną na 
szarym tle.

nQPamiętaj postaw „X” 
tylko przy jednym 
wybranym przez 
siebie nazwisku!
- Lokale obwodowej 
komisji wyborczej 
otwarte są od 7 do 21, 
bez przerwy.

Okręg wyborczy nr 4 – Lasek

Od redakcji:

Powołanie do wolności  
łączy się z obowiązkiem  
zrozumienia, że wolność  

to nie samowola, ale jest to  
zadanie stojące przed każdym 

człowiekiem, wymagające 
przemyśleń, rozwagi,  
umiejętności wyboru,  

decydowania.
(ks. Jerzy Popiełuszko)
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Lista nr 14 
Komitet Wyborczy Wyborców
KOALICJA  MIESZKAŃCÓW  LUBONIA
Ugrupowanie opozycyjne do obecnej władzy samorządowej w Luboniu. Liderem – radny, 
kandydat na burmistrza z 2014 r. – Marek Samulczyk; wystawia kandydata na burmistrza – Monikę Nawrot.
Kandydaci Okręgu nr 4 (Lasek)

Wizytówki finansowane przez KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia

MARIUSZ 
KAŹMIERCZAK
lat 48, ul. Sobieskiego
wykształcenie średnie techniczne; 
własna działalność gospodarcza
żonaty, dwójka dzieci

Posiadając wieloletnie doświadczenie w  prowadzeniu dobrze 
prosperującej firmy, wiem jak ważnymi elementami w biznesie 
są: rozwój, inwestycje, równowaga finansowa oraz skuteczne za-
rządzanie. Jako radny będę wdrażał te wartości do codziennego 
zarządzania naszym Miastem, ponieważ potrzebuje ono długo-
falowej strategii rozwoju i inwestycji z wykorzystaniem formuły 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

MAŁGORZATA BARBARA  
ANDRYSIAK
lat 38, ul. Sobieskiego
wykształcenie wyższe – mgr 
inż. budowy maszyn i zarządza-
nia, podyplomowe studia z marketingu 
usług; główny koordynator w jednej z po-
znańskich drukarni, grafik komputerowy

Luboń potrzebuje zmian, a będąc radną mogę mieć na nie realny 
wpływ. Moje cele to: budowa ulic Juranda, Topolowej, Dworcowej, 
Łącznej i Wysokiej oraz remont ul. Sobieskiego. Zadbam o se-
niorów i osoby niepełnosprawne oraz o życie kulturalne Miesz-
kańców Lubonia. Zawsze z oddaniem angażuję się w powierzone 
mi zadania i właśnie tak będę działać dla naszych Mieszkańców.

nr
 2 MONIKA  

IZABELA NAWROT
lat 38, ul. 1 Maja
wykształcenie wyższe – mgr 
inż. konstruktor konstrukcji bu-
dowlanych i inżynierskich, technik ar-
chitekt; pracownik samorządowy
mężatka, dwójka dzieci

Doskonale znam problemy Mieszkańców Lubonia i mam wiele pomy-
słów na to, jak je rozwiązać i poprawić sytuację w naszym Mieście. Lasek 
potrzebuje: rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4, utwardzenia wielu ulic 
i chodników oraz rozwoju terenów zielonych. Chciałabym też doprowadzić 
do uruchomienia fontanny w Parku Siewcy. Będę służyć Mieszkańcom 
swoją wiedzą i doświadczeniem.

nr
 4ADAM DANIEL  

NOWAKOWSKI
lat 37, ul. Apolinarego Kurowskiego
technik mechanik budowa 
maszyn; diagnosta w Okrę-
gowej Stacji Kontroli Pojazdów
żonaty, troje dzieci

W Luboniu mieszkam od 37 lat. Jako radny będę skutecznie po-
prawiał sytuację naszego Miasta. Wiele rzeczy wymaga uspraw-
nienia, inne trzeba całkowicie zmienić, aby życie w  Luboniu 
było łatwiejsze i bezpieczniejsze. Ważni są ludzie, a nie polityka. 
Bycie radnym to nie kariera, to służba. Należy słuchać potrzeb 
Mieszkańców i próbować im sprostać.

nr
 3

ELWIRA  
POPRAWKA
lat 47, ul. Rumiankowa
pracownik banku
mężatka, dwójka dzieci

Od 1993 roku mieszkam w Luboniu. Mam ambitne plany roz-
woju infrastruktury naszego Miasta. Chcę skutecznie rozwinąć 
miejsca spotkań dla młodzieży. Najważniejsi są ludzie, więc 
podaj dłoń – chcę Ci pomóc.

nr
 5 BOGDAN TARASIEWICZ

lat 59, ul. Urocza (Migalli)
wykształcenie średnie; pracow-
nik firmy energetycznej, in-
struktor ratownictwa przedme-
dycznego i ochrony przeciwpożarowej
żonaty, trójka dzieci

Jako radny będę skutecznie realizować postulaty Mieszkańców 
naszego okręgu. Priorytetem jest poprawa warunków życia i bezpie-
czeństwa. Będę kontynuować modernizację oraz budowę nowych 
dróg dojazdowych, brakujących odcinków kanalizacji oraz wód 
opadowych. Chcę zainstalować windę w Ośrodku Kultury, aby 
ułatwić dostęp do niego osobom starszym i niepełnosprawnym.

nr
 7AGATA  

BĄKOWSKA
lat 35, ul. Kolonia PZNF
wykształcenie zawodowe, fryzjerka
mężatka, dwóch synów

Jestem mieszkanką Lubonia od 15 lat. Jako radna będę słuchać 
Waszych potrzeb i głosów. Mam dwóch dorastających synów 
i zależy mi, aby dzieci i młodzież bezpiecznie spędzały czas wol-
ny. Będę dążyć do tego, aby uczniowie dojeżdżający z Lubonia 
do Poznania byli traktowani na równych prawach i  docierali 
bezpłatnie do szkół.

nr
 6

nr
 1

WYBORY SAMORZĄDOWE LUBOŃ

Lista nr 15 
Komitet Wyborczy Wyborców
FORUM  OBYWATELSKIE  LUBOŃ
Ugrupowanie związane z obecną władzą samorządową w Luboniu.  
Liderem – burmistrz Małgorzata Machalska

Kandydaci Okręgu nr 4 (Lasek)

Wizytówki finansowane przez KWW Forum Obywatelskie Luboń

DOROTA FRANEK
lat 53, ul. Sobieskiego
wykształcenie wyższe, nauczyciel
dwóch synów

Widzę potrzebę zrównoważonego rozwoju miasta. Budowa 
dróg i chodników to priorytety. Poprawa warunków nauczania 
w szkołach, tworzenie zielonych miejsc rekreacji i wypoczyn-
ku oraz budowa mieszkań socjalnych, to część z nich. Ponadto 
ważne sprawy to czyste powietrze, oraz poszerzenie lubońskiej 
oferty kulturalnej.

nr
 1

HIERONIM  
GAWELSKI
lat 52, ul. Polna
wykształcenie zawodowe, mistrz ta-
picer, współwłaściciel ANIREN s.c.
żonaty, dwoje dzieci

Ubiegam się ponownie o mandat radnego, ciesząc się z reali-
zacji budowy ul. Wiejskiej, Wierzbowej z  częścią Chabrowej, 
oświetlenia ul. Słonecznikowej i Modrakowej oraz rozbudowy 
placu zabaw przy ul. Chabrowej. Zamierzam przekonać władze 
i mieszkańców do budowy nowej drogi łączącej Polną lub Po-
znańską z ul. Sobieskiego.

nr
 2 KAROLINA  

WILCZYŃSKA-KĄKOL
lat 48, ul. Akacjowa
wykształcenie wyższe, nauczy-
ciel matematyki i informatyki
zamężna, 1 dziecko

Widzę potrzebę poprawy stanu ulic w Lasku, większość z nich 
wymaga utwardzenia. Za ważną inwestycję uważam popra-
wę nawierzchni ważnych ciągów komunikacyjnych Lubonia. 
Środowisko dzieci jest mi bliskie, dlatego chciałabym wspierać 
inicjatywy dotyczące młodych ludzi. Nie mniej ważne jest two-
rzenie polityki senioralnej.

nr
 4KATARZYNA 

FRĄCKOWIAK
lat 49, ul. Łąkowa
wykształcenie średnie, specjalista do 
spraw sprzedaży – branża budowlana
zamężna, troje dzieci

Moje cele to: kontynuacja dotychczasowych działań na rzecz bu-
dowy kanalizacji deszczowej w Lasku oraz poprawy infrastruktury 
drogowej, dokończenie prac na ścieżce wzdłuż Kocich Dołów, 
łącznie z jej oświetleniem, przywrócenie ruchu samochodowego 
na przejeździe kolejowym w pobliżu pomnika Siewcy.

nr
 3

ARKADIUSZ KAMIŃSKI
lat 49, ul. Łączna
wykształcenie wyższe – Pedagogika re-
socjalizacyjna i penitencjarna (WSPiA), 
Organizacja i zarządzanie w admini-
stracji publicznej (UE Poznań); zastępca kierow-
nika referatu Straży Miejskiej Miasta Poznania
żonaty, dwoje dzieci

Chciałbym zająć  się sprawami związanymi z  poprawą bezpieczeństwa 
poprzez uruchomienie monitoringu miejskiego. W większym zakresie 
wykorzystania urządzeń alarmowych do celów komunikacyjno-ostrze-
gawczych oraz wprowadzanie zmian zmierzających do poprawy bezpie-
czeństwa drogowego dla uczestników ruchu.

nr
 5 MAGDALENA  

WOŹNIAK
lat 35 ul. Mokra
wykształcenie wyższe, własna 
działalność gospodarcza, wła-
ściciel firmy zajmującej się ochroną środo-
wiska i pozyskiwaniem środków finanso-
wych na inwestycje celu publicznego

Mój ponowny wybór na radną to gwarancja rzetelnej i uczciwej 
pracy na rzecz Lubonia i  jego Mieszkańców. Moje priorytety:  
1. Rozwój infrastruktury drogowej – budowa ul. Nowej, Wysokiej, 
Buczka, Uroczej, remont nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego,  
2. Dbałość o bezpieczeństwo – rozbudowa monitoringu miejskiego.

nr
 7WIESŁAW CIECHOMSKI

lat 54, ul. Konwaliowa
wykształcenie wyższe, nauczyciel 
akademicki, profesor Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
autor i współautor książek oraz wielu arty-
kułów naukowych, w tym poświęconych pro-
blematyce marketingu terytorialnego
żonaty, córka Agnieszka

Od 17 lat moją małą ojczyzną jest Luboń. Miasto zmieniło się 
w tym czasie na lepsze. Potrzebujemy ciągle inwestycji w budowę 
dróg, walkę ze smogiem, opiekę nad osobami starszymi i inne 
egzystencjonalne cele. Ważna jest też współpraca wszystkich, 
którym na sercu leży dobro Miasta. Łączy nas Luboń.

nr
 6
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WYBORY SAMORZĄDOWE LUBOŃ

Lista nr 16 
Komitet Wyborczy Wyborców
ROBERT  OSTAFIŃSKI-BODLER
Ugrupowanie nowe, bez przedstawiciela w obecnej władzy samorządowej Lubo-
nia. Liderem jest kandydat na burmistrza – dr Robert Ostafiński-Bodler
Kandydaci Okręgu nr 4 (Lasek)

Wizytówki finansowane przez KWW Robert Ostafiński-Bodler

ROBERT JÓZEF  
KORCZ
lat 52, ul. Fiołkowa (Luboń – Lasek)

Bezpartyjny. Sprawy mieszkańców oraz ich pro-
blemy są mi bliskie.
Stawiam na:
- budowę dróg, chodników i oświetlenia
- powrót do szkół opieki lekarskiej i stomatologicznej
- zagospodarowanie Kocich Dołów
- trasę autobusów miejskich na ul. Polnej i Poznańskiej

nr
 1

ANNA NATALIA  
ZAJĄCZKOWSKA
lat 36
kierowca autobusu miejskiego
mama dwójki dzieci

Od urodzenia mieszkam w Luboniu. Modernizacja taboru au-
tobusów, ścieżki rowerowe, darmowa komunikacja miejska dla 
uczniów – to tylko niektóre rzeczy, o które chcę zadbać. Każdy 
z nas jest wyjątkowy, dlatego dołożę wszelkich starań, aby nasze 
miasto, było dla nas tak samo wyjątkowe, jak my.

nr
 2 JOANNA  

GORAJ-CHYTRY
lat 29, Lasek
mgr fizjoterapii

Uważam, że należy dążyć do zminimalizowania korków i utrud-
nień w  ruchu (przebudowa skrzyżowań, uspokajanie ruchu, 
współpraca z  podmiotami zewnętrznymi). Deklaruję zdecy-
dowaną walkę ze smogiem duszącym osiedla domów jedno-
rodzinnych, i  rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenach 
naturalnie predysponowanych. Dla dzieci i  seniorów musimy 
zadbać o bezpłatną komunikację autobusową.

nr
 4KRZYSZTOF NAPIERAŁA

lat 57, ul. Dojazdowa
technik budowy dróg i mostów, spe-
cjalista letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg oraz infrastruktury drogowej
żonaty, 3. synów

W związku z wykształceniem oraz doświadczeniem i wykony-
waną pracą w drogownictwie, moim celem jest widoczna po-
prawa stanu nawierzchni dróg oraz chodników. Nie zapomnę 
również o  rowerzystach codziennie dojeżdżających do pracy 
drogami pełnymi ubytków. Będę wnioskował o budowę nowych, 
bezpiecznych ścieżek rowerowych. Oferuję tylko to, na czym się 
znam w teorii i praktyce.

nr
 3

WŁODZIMIERZ  
MARIAN KOŚCIAK
lat 60
technik mechanik
żonaty, 2. synów

Jestem rodowitym lubonianinem. Zależy mi na zrównoważonym 
rozwoju Miasta, zwłaszcza terenów zapomnianych przez obecne 
i byłe władze oraz radnych (takich jak: Kolonia PZNF, Kocie Doły, 
Lasek, a ostatnio obszar ulicy Wirowskiej). Chciałbym, by powstał 
miejski park rekreacyjny w starym korycie Warty (Kocie Doły). 
Konieczna jest współpraca z gminą Komorniki w celu budowy 
realnej obwodnicy łączącej Lasek-Wiry-Komorniki-Żabikowo.

nr
 5 JACEK MICHAŁ 

PRZEDPEŁSKI
lat 21,Luboń, ul. Kalinowa
wykształcenie średnie;  
laborant budowlany

Widzę i znam potrzeby naszego miasta. W Radzie Miasta Lu-
boń chciałabym aktywnie pracować na rzecz budowy dróg 
i chodników. Zależy mi również na rozbudowie infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej w Lasku (place zabaw dla dzieci, siłow-
nie zewnętrzne, wybiegi dla psów). Popieram powstanie parku 
rekreacji przy Kocich Dołach.

nr
 7MAGDALENA  

KRYSTYNA BĄK
lat 25
wyksztalcenie średnie
mężatka, jedno dziecko

Interesuje się polityką oraz sportem i rekreacją. Będę dożyć do 
tego, aby w Luboniu żyło się lepiej, bezpieczniej i ciekawiej, nie 
tylko nam, ale także naszym dzieciom. Popieram budowę no-
wej szkoły z basenem oraz parku rekreacji przy Kocich Dołach.

nr
 6

Qn Ile z naszych podatków wydano na 
7 plansz ekspozycyjnych ustawionych 
zgodnie z rozporządzeniem Pani Bur-
mistrz na ulicach miasta, na wybory 
samorządowe?     (mieszkaniec)

Odp.: W związku z pytaniem o kosz-
ty zamontowania tablic na potrzeby 
umieszczania reklam wyborczych, 
chciałbym na początku zaznaczyć, że 
decyzja w sprawie wyznaczenia bez-
płatnych miejsc do wywieszania pla-
katów i  reklam wyborczych została 
podjęta w celu zadbania o porządek 
na terenie miasta w  okresie prowa-
dzenia kampanii wyborczej. Przy 
okazji  wcześniejszych wyborów 
mieszkańcy skarżyli  się na chaos 
i bałagan związany z nadmierną licz-
bą plakatów wyborczych. Plakaty 
porozwieszane na słupach oświetle-
niowych, barierkach i  innych miej-
scach utrudniały widoczność i  za-
śmiecały miasto. Dlatego też, idąc 
naprzeciw oczekiwaniom społecznym 
oraz w odpowiedzi na zadane pytanie 
uprzejmie informuje, iż 23 sierpnia 
2018 r. została zawarta umowa najmu 
wraz z montażem z firmą „Quadriga” 
Rusztowania spółka z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90. 
Na podstawie przedmiotowej umowy 
wykonawca dostarczył Miastu do 
używania 7 kompletów rusztowań. 
Wynagrodzenie za wykonanie umo-

wy to 41,082 zł brutto. Dodatkowo, 
została zawarta również 21 sierpnia 
2018 r. umowa z P.P.H.U. „Drzwimax 
Plus” Aneta Sawala ul. Tyrwacka 29/7 
w Poznaniu. Umowa dotyczy zakupu 
oraz usługi montażu i  demontażu 
płyt OSB na stelażach we wskazanych 
7 lokalizacjach na terenie Miasta 
Luboń.
Przy okazji każdych wyborów, ko-
mitety wyborcze mają prawo do 
korzystania, a  Burmistrz ma obo-
wiązek zapewnienia bezpłatnych 
miejsc publicznych na potrzeby 
prowadzenia kampanii. Ustawodaw-
ca w  art. 114 ustawy z  5 stycznia 
2011  r. Kodeksu wyborczego (Dz. 
U. z 2018 r. Nr 754 ze zm.) nakłada 
na Burmistrza obowiązek zapew-
nienia miejsc publicznych komite-
tom wyborczym.
Art .  114.  Wójt  niezwłocznie  po 
rozpoczęciu kampanii  wyborczej 
zapewni  na  obszarze  gminy od-
powiednią liczbę miejsc przezna-
czonych na bezpłatne umieszcza-
n i e  u r z ę d o w y c h  o b w i e s z c z e ń 
w y borczych i   plakatów wszyst-
kich komitetów wyborczych oraz 
poda wykaz tych miejsc do publicz-
nej wiadomości w  sposób zwycza-
jowo przyjęty oraz w  Biuletynie 
Informacji Publicznej.
Do tej pory, w Luboniu takie miejsca 
publiczne wyznaczano w pasie dróg 

Mieszkańcy pytają

Koszt plansz wyborczych
publicznych, gdzie komitety wyborcze 
mogły bezpłatnie umieszczać mate-
riały wyborcze, limitowane co do 
ilości na daną ulicę. Komitety nie 
ponosiły opłat za zajęcie pasa drogo-
wego, które dla reklam wynoszą (w 
zależności od kategorii drogi) od 1,5 
– 2 zł za 1 m2 reklamy dziennie. Przy-
kładowo: plakat o powierzchni 1 m2 
umieszczony na barierce, na ul. Ża-
bikowskiej, przez okres 1 miesiąca to 
kwota łączna – 60 zł. Liczba plakatów 
w  całym Mieście, w  trakcie dotych-
czasowych kampanii wyborczych 
przekraczała tysiąc egzemplarzy. 
Opłaty, których Miasto nie mogło 
pobierać od komitetów w  związku 
z kampanią, można każdorazowo sza-
cować na kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Zatem, zarówno dziś, jak i w poprzed-
nich latach, komitety wyborcze miały 
prawo do prowadzenia kampanii wy-
borczej korzystając z miejsc i pieniędzy 
publicznych. Tak jak wcześniej Miasto 
nie mogło uzyskiwać z tego tytułu do-
chodów za zajęcie pasa drogi, tak dziś, 
Miasto udostępnia tablice, które wyko-
nało na swój koszt. Oczywiście, można 
twierdzić, że dotychczasowe rozwiąza-
nie nie powodowało konieczności wy-
datkowania przez Miasto dodatkowych 
środków (drzewa, barierki, słupki itd. 
– przecież już stały), podczas gdy za 
wypożyczenie i  montaż tablic Miasto 
musi zapłacić. Jest to jednak koszt za-
pewnienia bezpieczeństwa i  ładu na 
naszych drogach.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Nie kandyduję
Szanowni Państwo!
Chciałbym poinformować, że po czte-
rech kadencjach aktywności w luboń-
skim samorządzie (2002-2018), nie 
będę startował w najbliższych wybo-
rach. Serdecznie dziękuję za zaufanie 
oraz okazywane wsparcie. Obecnie 
większość czasu spędzam w sąsied-
nim Poznaniu, stąd decyzja o nieubie-
ganiu się o kolejny mandat radnego 
Lubonia.
Pozdrawiam serdecznie oraz życzę 
dalszego rozwoju miasta!

Adam Dworaczyk

Uwaga!

21 października  

wybory  

do władz  

samorządowych miasta,  

powiatu  

i województwa.
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Burmistrz Miasta Luboń od 2014  r. Ma 
51  lat. Jest mężatką, mamą trójki dzieci: 
dorosłych – Jędrzeja, który od ponad roku 
jest księdzem, i studiującego Pawła, oraz 
Weroniki – licealistki. Mieszka w Luboniu 
od urodzenia (z d. Baranowska). Jej dom 
rodzinny (od pokoleń) znajduje się na ul. 
Wojska Polskiego, obecny adres: ul. Dłu-
ga 4 a. 
Jest absolwentką lubońskiej Szkoły Pod-
stawowej nr  2 oraz II  Liceum Ogólno-
kształcącego w Poznaniu. W 1991 r. ukoń-
czyła Wydział Prawa i  Administracji na 
UAM w Poznaniu, a w 1995 r. aplikację 
radcowską (Okręgowa Izba Radców Praw-
nych w Poznaniu). Prowadziła Kancelarię 
Radcy Prawnego specjalizującą się w pra-
wie gospodarczym. Wraz z objęciem sta-
nowiska burmistrza zamknęła kancelarię, 
wykreślając tę działalność. Wcześniej peł-
niła też funkcje w  radach nadzorczych 
i radach wierzycieli spółek.
W 1990 r., działając jako studentka w Sa-
morządowym Komitecie Obywatelskim, 
współtworzyła samorząd w Luboniu. W la-
tach 2010-2014 była radną Lubonia z listy 
Samorządowego Forum Obywatelskiego 
(SFO zmieniło w 2014 r. nazwę na Forum 
Obywatelskie Luboń, M. Machalska jest 
liderem tego ugrupowania). Będąc radną 
pełniła funkcje przewodniczącej Komisji 
Organizacyjno-Prawnej oraz członka Ko-
misji Komunalnej RML.
Jej pasją jest praca społeczna i bieganie. 
Działała w Radzie Ekonomicznej parafii 
pw. św. Barbary, w  której jako prawnik 
angażowała  się w  procesy inwestycyjne. 
Pracowała społecznie na rzecz lubońskich 
przedszkoli, do września 2014 r. była prze-
wodniczącą Rady Rodziców SP 2. Kiero-
wała Komitetem Budowy Ławeczki bł. 
Edmunda Bojanowskiego na placu Ed-
munda Bojanowskiego. Jest członkiem 
zarządu i wolontariuszem poznańskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Regetów”. Od ponad 30 lat 
organizuje wakacje dla niepełnosprawnych 
dzieci.
(Małgorzatę Machalską przedstawialiśmy 
też w „WL wybory 2014”, na str. 30)

KRÓTKI  „SPRAWDZIAN”   
ZE  ZNAJOMOŚCI  MIASTA

Qn Ile mamy rond w Luboniu?

Trzy.
(od redakcji – mamy 4 ronda: Żabikowskie, 
ul. Wschodnia, ul. Pułaskiego, przy CH 
Factory)

Qn Ile nazw ulic w  Luboniu zdekomu-
nizowano, w myśl ustawy z 1 kwietnia 
2016 r. o zakazie propagowania komu-
nizmu Proszę podać przykłady 3. starych 
i nowych nazw.

Około dwudziestu. Hibnera na Asnyka, 
Lemańskiego na, niestety, Lemańskiego, 
Rutkowskiego na Wandy Rutkiewicz.

(od redakcji – w Luboniu zdekomunizowa-
no 14 nazw ulic: 22 Lipca – Wisławy Szym-
borskiej, Mariana Buczka – Karola Buczka, 
Faustamana – Wacława Faustmana, Mał-
gorzaty Fornalskiej – Chabrowa, Włady-
sława Hibnera – Adma Asnyka, Kozińskie-
go – Stefana Batorego, Kurowskiego – Apo-
linarego Kurowskiego, Lemańskiego – Jana 
Lemańskiego, Jana Mazurka – Władysława 
Reymonta, Migalli – Urocza, Jana Panka 
– Wysoka, Henryka Rutkowskiego – Wan-
dy Rutkiewicz, Władysława Skóry – Cy-
priana Kamila Norwida, Walki Młodych 
– Platanowa)

Qn Co w Luboniu finansuje Powiat Po-
znański?

Działalność Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej i  dofinansowuje Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ).
(od redakcji – Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna, WTZ)

Qn Ile kosztuje bilet autobusowy z Lubo-
nia do Poznania?

Znam cenę rocznego biletu w ramach PEKA 
dla uczniów, to ponad 500  zł i  219  zł za 
10-miesięczny, ulgowy bilet na sam Luboń.
(od redakcji – normalny: 3  zł/10 minut, 
4,60 zł/40 min., 13,60 zł/24h)

Qn W tym roku przypada 100. rocznica 
odzyskania niepodległości przez Polskę, 
a w Wielkopolsce mija 100 lat od wybu-
chu jedynego zwycięskiego w historii Pol-
ski powstania – Wielkopolskiego. Jakie 
obiekty w Luboniu przypominają o tych 
wydarzeniach i czy to dostateczne uho-
norowanie?

Tylko nazwy ulic, 11 Listopada, Niepod-
ległości, Powstańców Wlkp. i tablica przy 
Krzyżu Millenijnym. To za mało. Powinien 
powstać porządny pomnik upamiętniają-
cy to wydarzenie.
(od redakcji – np. pamiątkowa tablica na 
głazie przy Krzyżu Millenijnym na ul. Po-
wstańców Wlkp.-Puszkina; ulice: Powstań-
ców Wlkp., 11 Listopada, Niepodległości)

Qn Proszę podać nazwiska mistrzów (wi-
cemistrzów) Polski z Lubonia, którzy zdo-
byli te tytuły w ostatnim czasie. W jakich 
dyscyplinach?

W tenisie stołowym Zuzanna Sułek i Pyśk, 
imienia nie pamiętam, oraz w speed bad-
mintonie.
(od redakcji: m.in. Sylwester Lorenz – LA; Patryk 
Pyśk i Zuzanna Sułek – tenis stołowy, Karolina 
Fabiś i Ewelina Jeziorna – bule; Tomasz Kacz-
marek – speed badminton; Dominika Lubińska 
– squash, Zuzanna Wojewódzka – szermierka)

Z  RÓŻNYCH  STRON

Qn Czego Luboń nie wykorzystał przy 
okazji wielkiej inwestycji PKP na linii 
Poznań-Wrocław i Poznań-Wolsztyn?

Przy okazji projektowania linii 59 i do Wolsz-
tyna władze Lubonia (w których wówczas 
jeszcze nie byłam) nie wykorzystały w latach 
2006-2008 możliwości wybudowania tune-
lu, bądź wiaduktu, na wysokości cmentarza 
komunalnego. Nie dopilnowano projektów 
odpowiednich zjazdów z ul. Armii Poznań, 
co spowodowało zamknięcie przejazdu przy 
ul. Romana Maja. Nie zaplanowano przy-
stanku kolejowego w Lasku, zintegrowanego 
z  komunikacją autobusową na wysokości 
Parku Siewcy i ul. Podgórnej. Nie wykorzy-
stano możliwości poszerzenia starego wia-
duktu przy ul. Powstańców Wielkopolskich, 
z bezpiecznym przejściem dla pieszych.

Qn W związku z  rządową likwidacją 
wieczystego użytkowania gruntów, sa-
morząd może ustanowić bonifikatę za 
spłatę jednorazową, zamiast 20-letniej, 
ratalnej. Czy i w jakim wymiarze, jako 
burmistrz, zamierza Pani wprowadzić 
takową w Luboniu?

Na pewno będziemy to rozważali.

Qn Przez to, że nie siedzi Pani za biur-
kiem, a sprawuje swój urząd będąc wśród 
lubonian dużo częściej niż poprzednicy, 
jest Pani dobrze postrzegana. Czy ten styl 
władzy nie przeszkadza w wypełnianiu 
merytorycznych obowiązków?

Nie przeszkadza, a nawet pomaga. Dużo 
łatwiej podejmować decyzje w  oparciu 
o opinie mieszkańców. Oni szybko wery-
fikują plany. Na przykład spotkania i oso-
biście zgłaszane uwagi, także pretensje, 
pomogły podjąć właściwe decyzje w spra-
wie działki z placem zabaw na ul. Kołłąta-
ja i zatrzymać dla miasta obydwa tereny 
(wraz z placem zabaw przy boisku Stelli). 
Także spotkania, na których konsultujemy 
z mieszkańcami budowy dróg, pomagają 
zebrać ich uwagi. Dzięki temu rzadko 
zgłaszają się później z pretensjami, gdy już 
rozpoczynają się prace. To pozwala spraw-
niej podejmować merytoryczne decyzje.

Qn Zarzuca się Pani, że rozbudowała Pani za 
swoich rządów administrację władzy wyko-
nawczej. Jako burmistrz stosunkowo małe-
go i biednego miasta (bez gminy) powołała 
Pani dwóch zastępców, swojego asystenta, 
rozbudowała komórkę ds. promocji. Dla 
byłego zastępcy Burmistrza Lubonia, który 
nie dostał się do Semiku Wojewódzkiego, 
utworzyła Pani stanowisko doradcy ds. wła-
snościowych, uznane w Luboniu za synekurę. 
Takie działania wielu uważa za nadmierne 
i nierozsądne dysponowanie budżetem. Jak 
Pani to skomentuje?

Tak uważają ci, którzy nie chcą zauważyć 
ilości zadań, jakie wykonują zatrudnieni 
w Urzędzie. Gdyby to dostrzegali, zmieni-
liby zdanie. Nie byłabym też w stanie prze-
jąć obowiązków któregoś z moich zastęp-
ców. Rozbudowaliśmy system informowa-
nia mieszkańców i potrzebna była osoba 
odpowiedzialna tylko za „Informator”. 
Wcześniej „Informator” przygotowywała 

osoba zatrudniona w  Ośrodku Kultury. 
Stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego 
jest potrzebne, bo ze względu na oczeki-
wanie stałego nadzoru nad spółkami miej-
skimi, nie byłabym w  stanie robić tego 
sama osobiście. Ta funkcja jest techniczna. 
Jest pośrednikiem miedzy mną a spółkami. 
Organizuje mój nadzór.

Qn Osoba, która była zastępcą burmistrza 
jest tyko pracownikiem technicznym?

Tak i  znakomicie  się sprawdza na tym 
stanowisku.

Qn Ale jest też w Radzie Nadzorczej jed-
nej ze spółek, w której były duże kłopoty.

Nie jest sędzią w swojej sprawie. Ocena 
pracy spółki jest w rękach zgromadzenia 
wspólników. To ja rozliczam osoby z za-
rządów.

Qn Jednak na podstawie opinii tego pra-
cownika technicznego.

Ta opinia nie jest decydująca. Decyzję 
podejmuję samodzielnie. Cenię natomiast 
doświadczenie i wiedzę tej osoby, zatrud-
nionej na pół etatu, zwłaszcza w sytuacjach 
trudnych. Więc nie zgadzam  się z  tym 
zarzutem.

Qn Czy zwiększyła się liczba zadań w po-
równaniu z poprzednią kadencją?

Na pewno tak, zarówno w dziale promocji 
miasta, jak i nadzoru nad spółkami.

Qn Mijająca kadencja charakteryzuje się 
kilkoma procesami sądowymi, o których 
niestety, pomimo Pani deklaracji, miesz-
kańcy ani prasa lokalna nie są informowa-
ni. Nie jest to demokratyczne i nie wpisu-
je się w jawność życia publicznego, która 
należała do podstawowych haseł Forum 
Obywatelskiego, z którego się Pani wywo-
dzi i któremu teraz lideruje. Dlaczego?

Procesów sądowych jest kilka. Toczą się 
z  udziałem miasta, które nie jest stroną 
w sporach – ani powodem, ani pozwanym. 
Jest zainteresowane rozstrzy-
gnięciami tych spraw. Opinia 
publiczna nie jest informo-
wana, bo procesy są w toku. 
Myślę tu o sprawie LOSiR-u.

cd.  
na str. 
40

Wywiad z Małgorzatą Machalską
kandydatką na Burmistrza Lubonia z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Forum Obywatelskie Luboń

n
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Ma 38 lat, jest absolwentką Wydziału 
Budownictwa na Politechnice Poznańskiej 
w  specjalności: konstrukcje budowlane 
i inżynierskie, gdzie uzyskała tytuł magi-
stra inżyniera konstruktora. Jest również 
technikiem-architektem. Pochodzi z oko-
lic Pyrzyc w Zachodnio-Pomorskim. Od 
ponad 20 lat mieszka w Luboniu przy ul. 
1  Maja. Mężatka, mama dwójki dzieci 
w wieku przedszkolnym.
Przez ponad 8 lat (2002-2010) pracowała 
w Wydziale Planowania, Rozwoju i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta Luboń, po-
czątkowo na stanowisku młodszego refe-
renta ds. budownictwa i zagospodarowania 
przestrzennego, kolejno podinspektora, 
a następnie inspektora. W 2010 r. w wyniku 
konkursu objęła funkcję kierownika Wy-
działu Inwestycji Urzędu Miasta Luboń, 
którą pełniła przez 3 lata, do 2013 roku. 
W tym czasie wraz z utworzonym przez 
siebie zespołem 4. współpracowników zre-
alizowała dla Miasta kilka inwestycji. Urząd 
Miasta Luboń był jej pierwszym miejscem 
pracy. Obecnie jest nadal zatrudniona 
w Urzędzie Miasta Luboń i po wykorzysta-
nych urlopach: macierzyńskich, wypoczyn-
kowych i chorobowym, od 6 grudnia ma 
przyznany urlop wychowawczy.
Jest członkiem Stowarzyszenia Kultury Fizycz-
nej „Sportowy Luboń”, które wraz mężem 
i grupą kilku innych osób zakładała. Organi-
zacja ta działa głównie w ramach ligi siatków-
ki (od 2007 r.), w której obecnie grają 33 ze-
społy z całego powiatu. Interesuje się fotogra-
fią, urządzaniem wnętrz i ogrodów.

KRÓTKI „SPRAWDZIAN” ZE ZNAJO-
MOŚCI MIASTA

Qn Ile mamy rond w Luboniu?

W Luboniu są 3 ronda.
(od redakcji – mamy 4 ronda: Żabikowskie, 
ul. Wschodnia, ul. Pułaskiego, przy CH 
Factory)

Qn Ile nazw ulic w Luboniu zdekomunizo-
wano, w myśl ustawy z 1 kwietnia 2016 r. 
o zakazie propagowania komunizmu Proszę 
podać przykłady 3. starych i nowych nazw.

Tych ulic było 18, dokładnie nie pamiętam. 
Nazwy zmieniły np. ul. Jana Panka, dziś 
Wysoka; Migalli, obecnie Urocza czy Wal-
ki Młodych, teraz Platanowa.
(od redakcji – w Luboniu zdekomunizowano 
14 nazw ulic: 22 Lipca – Wisławy Szymbor-
skiej, Mariana Buczka – Karola Buczka, 
Faustamana – Wacława Faustmana, Mał-
gorzaty Fornalskiej – Chabrowa, Władysła-
wa Hibnera – Adma Asnyka, Kozińskiego 
– Stefana Batorego, Kurowskiego – Apolina-
rego Kurowskiego, Lemańskiego – Jana Le-
mańskiego, Jana Mazurka – Władysława 
Reymonta, Migalli – Urocza, Jana Panka – 
Wysoka, Henryka Rutkowskiego – Wandy 
Rutkiewicz, Władysława Skóry – Cypriana 
Kamila Norwida, Walki Młodych – Plata-
nowa)

Qn Co w  Luboniu finansuje powiat po-
znański?

Na pewno Poradnię Psychologiczno-Peda-
gogiczną, częściowo finansowany był też 
Dzienny Dom „Senior-Wigor” (nie wiem, 
czy tak jest w dalszym ciągu).
(od redakcji – Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej)

Qn Ile kosztuje bilet autobusowy z Lubo-
nia do Poznania?

Nie jeżdżę autobusem i przyznam szczerze, 
że nie wiem. Ale wiem, ile kosztuje miasto 

Wywiad z Moniką Nawrot
kandydatką na Burmistrza Miasta Luboń z KWW Koalicja 
Mieszkańców Lubonia

transport publiczny – blisko 4  mln  zł – 
i uważam, że docelowo powinien być bez-
płatny dla mieszkańców poruszających się 
na obszarze naszego miasta.
(od redakcji – normalny: 3  zł/10 minut, 
4,60 zł/40 min., 13,60 zł/24h)

Qn W tym roku przypada 100. rocznica 
odzyskania niepodległości przez Polskę, 
a w Wielkopolsce mija 100 lat od wybuchu 
jedynego zwycięskiego w historii Polski po-
wstania – Wielkopolskiego. Jakie obiekty 
w Luboniu przypominają o tych wydarze-
niach i czy to dostateczne uhonorowanie?

W naszym mieście mamy pomnik upamięt-
niający Powstańców Wielkopolskich przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich. Czytałam 
też ostatnio, że kręcony jest film, m.in. na 
terenie Lubonia, związany z tym pamiętnym 
wydarzeniem.
(od redakcji – np. pamiątkowa tablica na 
głazie przy Krzyżu Millenijnym na ul. Po-
wstańców Wlkp.-Puszkina; ulice: Powstańców 
Wlkp., 11 Listopada, Niepodległości)

Qn Proszę podać nazwiska mistrzów (wi-
cemistrzów) Polski z Lubonia, którzy zdo-
byli te tytuły w ostatnim czasie. W jakich 
dyscyplinach?

Sukcesy odnosimy w tenisie stołowy i bad-
mintonie. Niestety, nie potrafię podać na-
zwisk.
(od redakcji: m.in. Sylwester Lorenz – LA; Patryk 
Pyśk i Zuzanna Sułek – tenis stołowy, Karolina 
Fabiś i Ewelina Jeziorna – bule; Tomasz Kaczma-
rek – speed badminton; Dominika Lubińska – 
squash, Zuzanna Wojewódzka – szermierka)

Z  RÓŻNYCH  STRON

Qn Czego Luboń nie wykorzystał przy okazji 
wielkiej inwestycji PKP na linii Poznań-
-Wrocław i Poznań-Wolsztyn?

Nie doprowadzono do budowy drugiego 
wiaduktu i kolejnych dwóch pasów ruchu 
na drodze wojewódzkiej nr 430. Ponadto 
nie został przebudowany wiadukt kolejowy 
przy ul. Krętej. Największa porażka to za-
mknięcie dla pojazdów przejazdu kolejo-
wego na wysokości ul. Ogrodowej i  R. 
Maya. Zamiast dwóch przejazdów (przy 
Zakładach Chemicznych i Ziemniaczanych) 
powinien powstać tunel lub wiadukt na tym 
na odcinku. Wydaje mi się, że budowa 
dodatkowego przejścia na ul. Powstańców 
Wlkp., o którym mówi pani Burmistrz, jest 
w tym momencie nierealna. Nie wierzę, że 
ktoś będzie teraz inwestował, chyba że 
Miasto zdecyduje się przeznaczyć na ten cel 
duże pieniądze. Wydaje mi się ponadto, że 
byłby problem z wydaniem zgody na reali-
zację takiego przejścia, ze względu na dużą 
prędkość ruchu drogowego na tym odcin-
ku. Mogliśmy też powalczyć o przystanek 
kolejowy na wysokości ul. Podgórnej. To 
też, według mnie, stracona szansa.

Qn W związku z rządową likwidacją wie-
czystego użytkowania gruntów, samorząd 
może ustanowić bonifikatę za spłatę jed-
norazową, zamiast 20-letniej, ratalnej. Czy 
i w jakim wymiarze, jako burmistrz, zamie-
rza Pani wprowadzić takową w Luboniu?

Nie zastanawiałam się jeszcze nad tym za-
gadnieniem. Myślę, że te bonifikaty nale-

n
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Qn A sprawa związana ze Szkołą 
Podstawową nr 3?

To jest sprawa karna i rządzi się 
innymi prawami niż cywilne. Nie będę na 
ten temat udzielała informacji.

Qn „Wieści Lubońskie” ujawniły duże 
nieprawidłowości przy adaptacji owal-
nej części LOSiR-u. Na własną prośbę 
otrzymała Pani zestaw dowodów na to, 
że w ramach adaptacji w 2013 r. policzono 
inwestycje wykonane już 5 lat wcześniej 
(miasto zapłaciło za nie dwukrotnie, co 
wynika z kosztorysu powykonawczego). 
Jak ta wiedza została przez Panią, jako 
burmistrza, wykorzystana?

Te wszystkie dane otrzymał zarząd spółki, 
złożono zawiadomienie do prokuratury, 
a ta odmówiła wszczęcia śledztwa.

Qn Szefem Rady Nadzorczej spółki, czy-
li posiadającym całą wiedzę, był Rafał 
Marek. Miał więc lepsze rozeznanie niż 
prasa.

Tego nie wiem. Proszę zapytać jego sa-
mego.

Qn Rozmawiałem z  Rafałem Markiem 
i doskonale o tym wiedział, od 2014 roku.

Nie wiem, czy wiedział.

Qn Czyli zostawiamy tę sprawę, tak bę-
dzie wygodniej?

Nie wiem czy wygodniej, ja nie mam 
wiedzy na ten temat.

Qn Gdyby się zagłębić w akta tej spra-
wy i  przeczytać je ze zrozumieniem, 
to wystarczy.

Tak i złożono zawiadomienie do prokura-
tury, która nie dopatrzyła się powodu do 
wszczęcia postępowania.

Qn Czy w momencie, kiedy zostanie Pan 
burmistrzem, jest możliwe, by zastępcą 
był kontrkandydat? Takie rozwiązanie, 
z pożytkiem dla społeczności, stosuje się 
z powodzeniem w innych gminach, ma-
nifestując brak podziałów politycznych 
i chęć pracy dla dobra wspólnego.

Teoretycznie zawsze jest to możliwe. Ale 
w konkretnym przypadku Lubonia widzę, 
kim są kontrkandydaci i nie wyobrażam 
sobie, żebym mogła z nimi współpracować. 
Nie miałabym zaufania do tych osób.

Qn Jakie, Pani zdaniem, będą wyniki wy-
borów w Luboniu? (kto zostanie burmi-
strzem, które ugrupowanie uzyska ile 
mandatów)?

Nie startowałabym, gdybym nie wierzy-
ła, że wygram. Myślę, że w  pierwszej 

turze. Zdobędziemy mini-
mum 12 mandatów, po trzy 
w każdym okręgu. Nie chcę 
szacować, ile mandatów zdo-
będą konkurenci. Przy po-

n
 fot. Piotr P. Ruszkowski
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żą się ludziom, którzy tam mieszkali i dba-
li o te budynki. Będąc burmistrzem rozwa-
żałabym z kolei obniżenie, choć o połowę, 
opłaty planistycznej, która u nas jest mak-
symalna (na poziomie 30%) i często powo-
duje u właścicieli działek wstrzymanie de-
cyzji o podziałach gruntów i ich sprzedaży. 
Takie rozwiązania są stosowane w innych 
gminach, co przynosi obu stronom korzy-
ści.

Qn Atutem Pani jako kandydata na bur-
mistrza jest to, że jest Pani specjalistą 
w sprawach technicznych – projektowych, 
inwestycyjnych. We władzach wykonaw-
czych w tej chwili nie ma takiej osoby (są 
prawnicy i ludzie reprezentujący dziedzi-
ny nietechniczne). Czy to powód, że Pani 
zdecydowała się kandydować?

Długo zastanawiałam się nad propozycją 
kandydowania na Burmistrza, otrzymaną 
od KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia. 
Do podjęcia tej decyzji skłoniło mnie m.in. 
to, w  jaki sposób obecna pani Burmistrz 
podsumowała swoją kończącą się kadencję 
i  rozpoczęła kampanię wyborczą. Moim 
zdaniem, 4 lata jej kadencji to stracony czas, 
szanse i pieniądze. Zatrudniono wiele do-
datkowych osób do pracy w Urzędzie Mia-
sta i nie tylko, zwiększyły się wydatki prze-
znaczone na administrację, bez wymiernych 
korzyści dla miasta. Główną przyczyną, dla 
której zdecydowałam się kandydować, było 
jednak spotkanie władz miasta (burmistrza, 
wiceburmistrza i radnych Forum Obywa-
telskiego Luboń) z mieszkańcami ul. Ku-
rowskiego i Dworcowej, w którym uczest-
niczyłam. Mieliśmy zdecydować, czy chod-
niki mają być po obu stronach jezdni, czy 
tylko po jednej, czy droga ma być dwukie-
runkowa, czy ma mieć ścieżkę rowerową 
itd. Nie mogłam uwierzyć w  to, co tam 
usłyszałam. Ustalano z mieszkańcami kie-
runek jazdy na ulicy Kurowskiego (na od-
cinku od Rydla do Dworcowej), gdy w tym 
czasie trwała już budowa pierwszego od-
cinka (od ul. Sobieskiego do ul. Rydla). To 
przecież jakaś niedorzeczność. Zupełne 
odwrócenie kolejności. Należy najpierw 
przygotować układ komunikacyjny dla 
większego obszaru, przemyśleć, a dopiero 
potem pytać lubonian, czy przedstawiona 

im koncepcja nie budzi zastrzeżeń, np. 
problemów z wjazdem. Ponadto obiecano 
mieszkańcom tych ulic, że pobocza drogi 
zostaną zagospodarowane na miejsca par-
kingowe, mimo że każdy z nich ma mieć 
takie miejsce na posesji. Mieszkańcy są 
zadowoleni, ale dlaczego przy bardziej ru-
chliwych ulicach z punktami usługowymi 
(np. ul. Sobieskiego), gdzie faktycznie miej-
sca parkingowe by  się przydały, sadzi  się 
kwiaty i wysypuje korę, a tu się je obiecuje? 
Władze miejskie obiecują też m.in. budowę 
ulicy Dworcowej i wielu innych ulic. We-
dług moich obliczeń kwota, którą należa-
łoby przeznaczyć, by wywiązać się ze zło-
żonych mieszkańcom obietnic, to ok. 45 
mln zł. Nie wiem, skąd wezmą pieniądze 
na te wszystkie inwestycje. Przeczytałam 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy-
gotowanej na lata 2018-2027, że jeśli chodzi 
o drogi, fundusze kończą się na roku 2020. 
Po analizie wyszło mi, że za środki, które 
pozostały do rozdysponowania (6,5 mln zł) 
będzie można wybudować maksymalnie 
2,5 km drogi.
Ale wracając do sedna. Kiedy chciałam 
wyrazić swoje zdanie podczas tego spo-
tkania, zostałam potraktowana jak intruz. 
Zastępca burmistrza, pan Michał Popław-
ski, odebrał mi prawo głosu. Dodam 
jeszcze, że takie spotkania, podczas któ-
rych składano mieszkańcom różne obiet-
nice, odbywały  się w  kilku częściach 
Lubonia i dotyczyły różnych ulic. Miesz-
kańcy próbowali dopytywać o  terminy 
realizacji tych ulic, nikt z władz nie po-
trafił odpowiedzieć na te pytania. Projek-
ty drogowe zlecane są na potęgę. Gdzie 
są fundusze na realizacje tych projekto-
wanych dróg?
Wszystkich zainteresowanych tematem 
zachęcam do przyjrzenia się umowom Biu-
ra Majątku Komunalnego (ich spis można 
znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej). 
Osobiście jestem przerażona dzieleniem 
zamówień publicznych i zlecaniem mnó-
stwa projektów i robót pojedynczym pod-
miotom. Trudno mi powiedzieć, czy ktoś 
ma w tym jakiś interes... Np. zastępca Dy-
rektora Biura Majątku Komunalnego, pan 
Krzysztof Knopczyński, jednocześnie pod-
pisuje umowy z Biurem Majątku Komunal-
nego i  nadzoruje realizację inwestycji za 

dodatkowe pieniądze? Czy realizuje też 
projekty na zlecenie BMK? Pytanie, czy 
zajmuje się tym w czasie pełnienia obowiąz-
ków dyrektora i  czy sam sobie zleca tę 
pracę, czy też może robi to jego zwierzch-
niczka.

Qn Zarejestrowała się Pani jako kandydat 
na burmistrza raptem 26 dni przed wy-
borami (w ostatnim ustawowo terminie 
– 26.09). Dotąd nie była Pani osobą pu-
bliczną. Wyborcy mają zbyt krótki czas, 
by Panią poznać, zrozumieć i ocenić pro-
gram. Dlaczego nie ujawniła się Pani od-
powiednio wcześniej, by w spokojnej, me-
rytorycznej dyskusji o problemach miasta, 
dać się poznać w wielu aspektach lubońskiej 
rzeczywistości?

Wydaje mi się, że wielu mieszkańców 
dobrze mnie już zna, tyle, że jeszcze pod 
panieńskim nazwiskiem Trybała. Myślę, 
że ujawniłam się w odpowiednim czasie, 
a przynajmniej w ustawowym. Kampania 
wyborcza właśnie trwa. Odbyły  się już 
dwie pierwsze debaty – telewizyjne zaini-
cjowane przez nasz komitet KWW Ko-
alicja Mieszkańców Lubonia. Do dyskusji 
z  udziałem lubonian zaprosiliśmy też 
obecną panią Burmistrz i  bardzo nam 
zależy na obecności wszystkich kandyda-
tów. Na bieżąco rozmawiam z mieszkań-
cami naszego miasta.
Qn Czy w momencie, kiedy zostanie Pani 

burmistrzem, jest możliwe, by zastępcą 
był kontrkandydat? Takie rozwiązanie, 
z pożytkiem dla społeczności, stosuje się 
z powodzeniem w innych gminach, ma-
nifestując brak podziałów politycznych 
i chęć pracy dla dobra wspólnego.

Gdybym została burmistrzem, zorganizo-
wałabym konkurs na swojego zastępcę lub 
zastępców. Jeśli wygrałby go kontrkandydat, 
zostałby wiceburmistrzem. Myślę, że jeżeli 
chodzi o nadzór nad sprawami komunal-
nymi, mogłabym poradzić sobie sama, 
natomiast potrzebowałabym wsparcia 
w  kwestiach związanych np. z  oświatą, 
kulturą. Zależy mi na przywróceniu kon-
kursów w Urzędzie Miasta w celu rekruta-
cji poszczególnych pracowników. Niepokoi 
mnie panujący obecnie nepotyzm, mnoże-

nie stanowisk pracy i zdarza się, że kontro-
lowany jest kontrolującym.

Qn Jakie, Pani zdaniem, będą wyniki wybo-
rów w Luboniu? (kto zostanie burmistrzem, 
które ugrupowanie uzyska ile mandatów)?

Liczę na to, że moje ugrupowanie wygra, 
i że zostanę burmistrzem.

Qn Jakiego pytania się Pani spodziewała, 
a nie zadaliśmy go? Co chciałaby Pani po-
wiedzieć wyborcom?

Jak oceniam mijającą kadencję? Źle. Kon-
sekwencją dotychczasowych złych decy-
zji inwestycyjnych w Luboniu jest brak 
warunków sprzyjających rozwojowi firm 
w naszym mieście. Od różnych inwesto-
rów słyszałam, że mimo wolnej przestrze-
ni, ze względu na problemy komunika-
cyjne, nie zdecydują  się na ulokowanie 
przedsiębiorstw w  Luboniu z  powodu 
braku odpowiedniej infrastruktury. Siłą 
rzeczy pozbawiamy  się więc podatków 
od tych podmiotów, które mogłyby zasi-
lić lokalny budżet.
Zarzuca mi się, że moje hasła wyborcze to 
lista życzeń. Może to tak wygląda dla osób, 
które nie wiedzą, jak je zrealizować. Dla 
mnie jest to ambitny cel, ale wiem, jak go 
wykonać. Zdaję sobie sprawę, że nie da się 
wszystkiego zrobić od razu. 
Może się okazać, że na niektóre 
rzeczy potrzeba będzie więcej 
niż 5 lat, ale to są cele jak naj-
bardziej realne.

n
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przednich wyborach przesza-
cowałam.

Qn Czy chciałaby pani rządzić 
mając 100% swoich radnych?

Na pewno nie straciłabym czujności. Tak, 
chciałabym, bo wszyscy moi kandydaci są 
dobrzy

Qn A inni są źli?

Nie znam ich osobiście tak dobrze jak 
moich.

Qn Jakiego pytania się Pani spodziewała, 
a nie zadaliśmy go? Co chciałaby Pani 
powiedzieć wyborcom?

Nie potrafię wymienić konkretnego pyta-
nia. Wyborcom dziękuję za te cztery lata, 
za konsultacje, za to, że pomimo trudnych 
niekiedy rozmów, nigdy mnie nie obraża-
no, także wtedy, gdy się ze mną nie zga-
dzano. I  jako dobrą zapowiedź na przy-
szłość, chciałabym podzielić się wiadomo-

ścią. Zarząd Województwa Wielkopolskie-
go podjął decyzję o przyznaniu dofinan-
sowania kolejnemu projektowi Lubonia 
na rozwój transportu, w  tym na zakup 
następnych 4. autobusów i budowę zatok 
autobusowych. Projekt ma wartość ponad 
5 000 000 zł.

Qn Jakie pytania chciałaby Pani zadać 
kontrkandydatom?

Pytanie do Moniki Nawrot: Na ile szacu-
je Pani koszty realizacji wszystkich in-
westycji, które założyła Pani do wykona-
nia na tę kadencję?

Pytanie do Roberta Ostafińskiego-Bodle-
ra: Dlaczego kandyduje Pan w Luboniu 
i kto za Panem stoi?

PYTANIA  OD  KONTRKANDYDATÓW

Qn Pytanie od Roberta Ostafińskiego-Bo-
dlera: Czy nie jest Pani przykro, że Pani 
miasto, z którym się Pani tak bardzo utoż-
samia, jest w takim stanie, w jakim jest? 

Czy nie czuje się Pani odpowiedzialna 
za ten stan, nie według aspiracji, potrzeb 
bytowych, ale jako ktoś, kto ma przekazać 
pewną legację następcom i społeczeństwu? 
Czy gdyby społeczeństwo było Pani po-
ciechami, takie dokładnie dziedzictwo, 
wkład chciałaby Pani przekazać swoim 
dziedzicom?

To nie jest kwestia odczuwania przykro-
ści. Jestem zatroskana problemami Lu-
bonia. Nie chciałabym przekazywać 
potomnym takiej rzeczywistości. Chcia-
łabym przekazać miasto, w  którym 
wszystkie drogi byłyby utwardzone, 
mielibyśmy proste chodniki, miasto 
pięknych, dostępnych terenów zielonych 
i  świetnie skomunikowane. Za miasto 
czuję się odpowiedzialna, ale nie w sen-
sie winna, bo od kiedy mam wpływ na 
to, by polepszyć ten stan, robię wszystko, 
co w  mojej mocy. Może trzeba zrobić 
więcej.

Qn Pytanie od Moniki Nawrot: W jaki 
sposób i z jakich środków zamierza Pani 

sfinansować realizację wszystkich zleco-
nych projektów inwestycyjnych?

Zlecone, jak i gotowe projekty inwestycyj-
ne będą realizowane zarówno ze środków 
unijnych – dotyczy to planowanej budowy 
odcinka ul. Wschodniej do ul. Okrzei 
(dofinansowanie w kwocie 1 300 000 zł), 
ze środków krajowych – zamierzamy skła-
dać projekty w  ramach uruchamianego 
Funduszu Dróg Samorządowych, jak i ze 
środków własnych Miasta.
Dotychczas na wszystkie projekty, gotowe 
do realizacji, pozyskaliśmy finansowanie, 
czy to ze środków zewnętrznych, czy z bu-
dżetu Miasta.

Dziękujemy za rozmowę.
Wywiad przygotowali i przeprowadzali:  

Piotr P. Ruszkowski i Hanna Siatka
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Rozmowa odbyła się 5.10.218 r. w Urzę-
dzie Miasta Luboń, w gabinecie burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej – miejscu wy-
branym przez kandydatkę.
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PRZEDSTAWIENIE  POSTACI
Ma 48 lat, urodził się w 1970 r. w Pra-
dze, nazwiska nosi po matce i ojczy-
mie. Z  Czech wrócił do Polski – do 
Wałbrzycha – gdzie  się wychował 
i kończył liceum. Następnie studiował 
w Poznaniu, jest absolwentem Wydzia-
łu Prawa i Administracji UAM. Po 5 
latach od zakończenia studiów zrobił 
doktorat i aplikację radcowską. Teraz 
przygotowuje rozprawę habilitacyjną 
w  Katedrze Prawa Cywilnego Proce-
sowego UAM – „Działalność stałych 
polubownych sądów konsumenckich 
w  RP”. Jest wykładowcą w  Wyższej 
Szkole Umiejętności Społecznych i Lo-
gistyki w  Poznaniu z  zakresu prawa 
spółek handlowych, prawa cywilnego 
i  transportu drogowego. W  latach 
2002-2011 był adiunktem Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu w Kate-
drze Prawa Gospodarczego. Obecnie 
jest radcą prawnym koncernu Schne-
ider Electric Elda SA. W latach 2003-
2011 pracował w Luboniu na podob-
nym stanowisku w firmie „Kos-Dom”, 
mieszkał wówczas przy ul. Brzozowej. 
Obecnie mieszka w Swarzędzu-Zala-
sewie.
Przez 4 lata (2011-2014), za kadencji 
burmistrz Anny Tomickiej, był sekreta-
rzem gminy Swarzędz oraz koordynato-
rem kontroli zarządczej.

Jest kapitanem rezerwy, czynnym człon-
kiem Narodowych Sił Rezerwy. Przez 
5 lat był żołnierzem zawodowym. W la-
tach 1997-2002 pełnił funkcję oficera 
Wydziału Prawnego Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego.
Autor kilku książek o  charakterze na-
ukowym i historycznym:
Qn „Sądy wojskowe w Polskich Siłach Zbroj-

nych i ich kompetencje w sprawach kar-
nych w latach 1914-2002”, wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2002, stron 507,
Qn epos rycersko-sarmacki pt. „Hetman, 

czyli dni glorii i viktorii Rzeczpospolitej 
Szlacheckiej z lat 1603-1621 we dwuna-
stu księgach” napisany na wzór „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza, wydany 
w 2005 r. przez Stowarzyszenie „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu” w Luboniu,
Qn inne publikacje historyczne, m.in. utwór 

sceniczny „Sarmaci w Padwie” wydany 
w 2006 r. również przez SPiM.
Ma hobby związane z przodkami – jest 
zakochany w  antycznych rekonstruk-
cjach rzymskich. Od 2007 r. bierze udział 
w  różnych imprezach, takich jak np. 
Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli. 
Wcielał się też w świętego Marcina, wjeż-
dżając na koniu do Poznania.
(O Robercie Ostafińskim-Bodlerze pisa-
liśmy też w „WL” 06-2018 na str. 15.)

KRÓTKI  „SPRAWDZIAN”  ZE  ZNA-
JOMOŚCI  MIASTA

Qn Ile mamy rond w Luboniu?

W sumie jest ich cztery – trzy w centrum 
Lubonia oraz jedno na obrzeżach, w oko-
licach Factory.

(od redakcji – mamy 4 ronda: Żabikow-
skie, ul. Wschodnia, ul. Pułaskiego, przy 
CH Factory)

Qn Ile nazw ulic w Luboniu zdekomu-
nizowano, w myśl ustawy z 1 kwietnia 
2016 r. o zakazie propagowania komu-
nizm? Proszę podać przykłady 3. sta-
rych i nowych nazw.

Nie znam żadnego przykładu. Nie in-
teresuję się i nie zajmuję w ogóle taki-
mi tematami. Uważam, że ta kwestia, 
podobnie jak w  Czechach, powinna 
była być podniesiona od razu podczas 
transformacji ustrojowej. Dekomuni-
zacja nazw ulic dwie, trzy dekady póź-
niej jest, według mnie, zupełnym nie-
porozumieniem. Owszem, niektóre 
nazwiska mogłyby drażnić, ale Stalin 
czy Dzierżyński od dawna już nie pa-
tronują miejscom w  przestrzeniach 
publicznych. W  Swarzędzu, w  tym 
kontekście, dyskutuje  się nad Dą-
browszczakami. Dla jednych są oni 
komunistycznymi zbrodniarzami, dla 
innych bohaterami w  walce z  faszy-
zmem. Nie ulega wątpliwości, że te 
postaci są po prostu częścią naszej 
historii, niezależnie, czy nam  się to 
podoba, czy też nie.
(od redakcji – w Luboniu zdekomunizo-
wano 14 nazw ulic: 22 Lipca – Wisławy 
Szymborskiej, Mariana Buczka – Karola 
Buczka, Faustamana – Wacława Faust-
mana, Małgorzaty Fornalskiej – Chabro-
wa, Władysława Hibnera – Adma Asny-
ka, Kozińskiego – Stefana Batorego, Ku-
rowskiego – Apolinarego Kurowskiego, 
Lemańskiego – Jana Lemańskiego, Jana 
Mazurka – Władysława Reymonta, Mi-
galli – Urocza, Jana Panka – Wysoka, 
Henryka Rutkowskiego – Wandy Rutkie-
wicz, Władysława Skóry – Cypriana 
Kamila Norwida, Walki Młodych – Pla-
tanowa)

Qn Co w Luboniu finansuje powiat po-
znański?

Liceum Ogólnokształcące.
(od redakcji – Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna, Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej)

Qn Ile kosztuje bilet autobusowy z Lu-
bonia do Poznania?

Miesięczny, ulgowy (dla dziecka) kosz-
tuje 24 zł. Jestem „hurtownikiem”, moja 
wiedza w tym przypadku sprowadza się 
więc do kosztu miesięcznego.
(od redakcji – normalny: 3 zł/10 minut, 
4,60 zł/40 min., 13,60 zł/24h)

Qn W tym roku przypada 100. roczni-
ca odzyskania niepodległości przez 
Polskę, a w Wielkopolsce mija 100 
lat od wybuchu jedynego zwycię-
skiego w historii Polski powstania 
– Wielkopolskiego. Jakie obiekty 
w  Luboniu przypominają o  tych 
wydarzeniach i  czy to dostatecz-
ne uhonorowanie?

Wywiad z Robertem Ostafińskim-Bodlerem
kandydatem na Burmistrza Lubonia z KWW Robert Ostafiński-Bodler

Przy ul. ks. Streicha znajduje  się po-
mnik upamiętniający to wydarzenie. 
Jego forma jest jednak bardzo prosta 
– sprowadza się do kamienia i tablicy. 
Ja zdecydowanie wolę obiekty odzwier-
ciedlające jakąś ideę, tak jak w przy-
padku Pomnika Siewcy. Sam kamień 
i tablica, moim zdaniem, nie są dosta-
tecznym uhonorowaniem 100. roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Myślę, że dobrym pomysłem 
byłoby dotarcie do danych lubonian 
związanych z Powstaniem i postawie-
nie im pomnika. Przykładowo mogła-
by to być rzeźba ukazująca grupę żoł-
nierzy. U podstawy obiektu należałoby 
wymienić nazwiska zasłużonych osób. 
Trudno mi powiedzieć, ile ich było. 
Aby żadnej z nich nie pominąć, reali-
zację takiego pomnika należałoby po-
przedzić kwerendą w archiwum. 
(od redakcji – np. pamiątkowa tablica na 
głazie przy Krzyżu Millenijnym na ul. 
Powstańców Wlkp.-Puszkina; ulice: Po-
wstańców Wlkp., 11 Listopada, Niepod-
ległości)

Qn Proszę podać nazwiska mistrzów 
(wicemistrzów) Polski z Lubonia, któ-
rzy zdobyli te tytuły w ostatnim czasie. 
W jakich dyscyplinach?

Kojarzę, że dotyczyło to piłki nożnej, 
natomiast nie potrafię wymienić kon-
kretnych nazwisk.
(od redakcji: m.in. Sylwester Lorenz – LA; 
Patryk Pyśk i Zuzanna Sułek – tenis 
stołowy, Karolina Fabiś i Ewelina Jezior-
na – bule; Tomasz Kaczmarek – speed 
badminton; Dominika Lubińska – squash, 
Zuzanna Wojewódzka – szermierka)

Z  RÓŻNYCH  STRON

Qn Czego Luboń nie wykorzystał przy 
okazji wielkiej inwestycji PKP na linii 
Poznań-Wrocław i Poznań-Wolsztyn?

Wspomnę tu o kilku kwestiach. Pierw-
szą jest stacja w Lasku, drugą, ważniej-
szą – przejazd kolejowy przy ul. Ogro-
dowej. Ponadto zainwestowano ogrom-
ne środki finansowe w budowę przej-
ścia podziemnego. Tymczasem za 
porównywalne, jeśli nie mniejsze 
pieniądze, można by w miejscu reali-
zowanej inwestycji wykonać dużo wy-
godniejsze rozwiązanie. Przedłużyć ul. 
Podgórną, zrobić tunel pod torami na 
trasie Poznań-Wrocław i wyjazd na ul. 
Armii Poznań. W ten sposób mieliby-
śmy wygodną komunikację z  częścią 
Lubonia, do której dostęp utrudnia 
zakorkowana droga 430.

Qn W związku z  rządową likwidacją 
wieczystego użytkowania gruntów, sa-
morząd może ustanowić bonifikatę za 
spłatę jednorazową, zamiast 20-letniej, 
ratalnej. Czy i w jakim wymiarze, jako 
burmistrz, zamierza Pan wprowadzić 
takową w Luboniu?

Takie kwestie będą każdorazowo roz-
strzygane po konsultacjach społecznych. 
Zadecydują o nich Rada Miasta i miesz-
kańcy. Nie może być tak, że burmistrz 
narzuca im swoją wizję. Moja decyzja 
musi wynikać z budżetu i być skorelo-
wana z potrzebami lubonian oraz rad-
nych.

Qn Mówi Pan o niewykorzystanych szan-
sach zdobycia funduszy unijnych przez 
Luboń. „Zdobędę dużo więcej pieniędzy 
na inwestycje” – tak można by streścić 
hasło Pana kampanii wyborczej. Proszę 
podać konkretne przykłady, na co i jakie 
pieniądze uzyska Pan jako burmistrz?

Myślę, że mój program jest czytelny. O ile 
pozostali kandydaci mówią o dość abs-
trakcyjnych hasłach, to moje są przypo-
rządkowane konkretnym inwestycjom, 
których od dawna chcą mieszkańcy. 
Przede wszystkim będą to drogi. Mamy 
ponad 64, których nawierzchnię stano-
wią żwir lub piasek. To aż 1/3 wszystkich 
lubońskich ulic, więc problem nie jest 
marginalny. Zatem pierwszą rzeczą, na 
której skoncentruje się moja działalność 
będzie pozyskanie funduszy ze wszyst-
kich możliwych źródeł na inwestycje w tę 
gałąź infrastruktury. Niedawno rząd 
przeznaczył 40 mln na drogi w Wielko-
polsce, Luboń nie dostał z tego nic. Dla 
mnie ta sytuacja jest niezrozumiała, tym 
bardziej, że w  naszym mieście niemal 
wszystkie drogi są drogami gminnymi, 
a  Luboń ma charakter tranzytowy – 
przez niego wiele osób przedostaje  się 
do sąsiednich miast. Oczywiście nie je-
stem w stanie obiecać, że w czasie ka-
dencji uda  się zmienić nawierzchnię 
wszystkich wspomnianych ulic. W ciągu 
jednego roku może zostać wyremonto-
wanych maksymalnie 5. O  kolejności 
inwestycji decydować będą liczba osób 
mieszkających przy danej ulicy i  rola 
drogi w  systemie komunikacyjnym – 
zaczniemy od tych najgęściej zaludnio-
nych i  strategicznych pod względem 
łączności.
Planuję też pozyskać środki na lubońskie 
ronda. Najpierw chcę przemodelować 
główne skrzyżowania, przykładowo na 
styku ulic: Żabikowskiej i Wojska Pol-
skiego, Żabikowskiej i Powstańców Wiel-

n
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kopolskich, Unijnej i Kościuszki. Zmia-
na systemu ruchu obyłaby się wyłącznie 
w oparciu o wymalowanie pasów, znaki 
drogowe i odpowiednią, migającą sygna-
lizację świetlną (rondo typu „pinezka”). 
Rezygnacja z  budowania ronda, jako 
obiektu urbanistycznego w formie wyspy, 
zredukuje koszty i przyspieszy realizację. 
Chcę też, aby w Luboniu znajdowała się 
szkoła z pływalnią. Podsumowując: zdo-
będę dokładnie tyle funduszy, ile będzie 
potrzeba na remont 5 dróg każdego roku, 
wykonanie przynajmniej 12 rond i po-
stawienie szkoły basenem, czyli ok. 
60 mln zł.

Qn Mówi się, że największym minusem 
Pańskiej kandydatury jest to, że nie jest 
Pan mieszkańcem Lubonia. Jak Pan obro-
ni ten zarzut?

Dawniej mieszkałem w Luboniu. Uwa-
żam jednak, że aby realnie patrzeć na 
możliwości danego miasta, powinniśmy 
mieć inny punkt odniesienia. Kiedy 
zmienia się perspektywa, ogląd sytuacji 
jest pełniejszy. W  Luboniu jakiś czas 
temu usankcjonował się układ establish-
mentu, stałej grupy osób, które żyją dla 
siebie samych i są przekonane o swojej 
niezbywalności na danych stanowiskach. 
Taka sytuacja nie jest zdrowa. Powoduje 
stagnację, brak motywacji do działania 
i  energii, by zrobić cokolwiek. Brakuje 
opozycji, osób z zewnątrz, które zamiast 
głaskać po głowie, wskażą na konkretne 
problemy i nowe sposoby ich rozwiąza-
nia. Przykłady innych miejscowości do-
wodzą, że wbrew temu, co mówi luboń-
ski establishment, wiele rzeczy da  się 
jednak zrealizować.

Qn Jak ocenia Pan administrację wła-
dzy wykonawczej w Luboniu i co w jej 
strukturach zmieni Pan, kiedy zostanie 
burmistrzem?

Jako koordynator kontroli zarządczej 
sporządzałem raporty w oparciu o tabe-
le kontroli na podstawie zadań i możli-
wości finansowych wszystkich wydziałów 
i jednostek organizacyjnych Gminy Swa-
rzędz. W  oparciu o  taki materiał oraz 
o propozycje, które składałem, burmistrz 
wyznaczał cele strategiczne i operacyjne 
dla całej gminy. Chciałbym w Luboniu 
wprowadzić ten sam mechanizm. Planu-
ję dostosowanie struktur władzy wyko-
nawczej do potrzeb inwestycji, zawartych 
w moich hasłach wyborczych i budżetu 
Lubonia. Jeśli okaże się, że te struktury 
są niewydolne, dokonam restrukturyza-
cji. Na tę chwilę uważam, że system 
nadzorczo-kierowniczy w Luboniu jest 
za bardzo rozbudowany i nieadekwatny 
do potrzeb i wyzwań tego miasta.

Qn W ostatniej kadencji wyszła na jaw 
afera związana z adaptacją owalnej czę-
ści hali LOSiR. Dowody, m.in. zdjęcia, 
jednoznacznie pokazują, że prace bu-
dowlane zostały przez miasto zapłacone 
dwukrotnie. Jak, jako burmistrz, wyko-
rzystałby Pan te doniesienia?

Zgodnie z artykułem 304 KPK (obowią-
zek zawiadomienia o  przestępstwie – 
przyp. red.), w  takiej sytuacji jesteśmy 
zobligowani złożyć doniesienie do pro-
kuratury. Z  tego, co wiem ta sprawa 
została już jednak sfinalizowana nie tyl-

ko aktem oskarżenia, ale i orzeczeniem. 
Jeśli chodzi o kwestie karne, to nie go-
spodarz miasta, a  władze państwowe, 
w szczególności prokuratura i sądy, roz-
strzygają w takich sprawach. Dla burmi-
strza natomiast niepokojącym sygnałem 
jest informacja o  bardzo poważnym 
zadłużeniu LOSiR-u, który w lipcu ubie-
głego roku dostał zastrzyk finansowy 
w postaci 500 tys. zł z budżetu Miasta. 
Członkowie Rady Nadzorczej LOSiR-u 
zajmują się jednocześnie nadzorem wła-
ścicielskim tego podmiotu. Dochodzi 
więc do niezdrowej sytuacji, w której te 
osoby kontrolują własne działania. Na-
leżałoby zatem przeprowadzić poważną 
restrukturyzację tej spółki, by odzyskała 
ona stabilność finansową i żeby jej dzia-
łania wychodziły na przeciw faktycznym 
potrzebom społecznym, a  nie służyły 
realizacji partykularnych interesów.

Qn Czy w momencie, kiedy zostanie Pan 
burmistrzem, jest możliwe, by zastępcą 
był kontrkandydat? Takie rozwiązanie, 
z pożytkiem dla społeczności, stosuje się 
z powodzeniem w innych gminach, ma-
nifestując brak podziałów politycznych 
i chęć pracy dla dobra wspólnego.

Nie rozpatruję tego w takich kategoriach. 
Mnie nie interesuje persona, tylko kom-
petencje osoby na danym stanowisku. 
W związku z powyższym już wyraźnie 
zasygnalizowałem, że u  mnie będzie 
dwóch wiceburmistrzów. Obowiązkiem 
jednego z nich będzie realizacja zadań 
wynikających z moich zobowiązań i po-
zyskiwanie na nie funduszy. Funkcję tę 
chcę powierzyć mojemu znajomemu, 
który był dyrektorem inwestycyjnym 
przy budowie autostrad w Polsce, przy 
czym reprezentował firmy skandynaw-
skie. Doświadczenie, które zdobywał 
zarówno w kraju, jak i za granicą, będzie 
mógł wykorzystać na rzecz lubońskich 
inwestycji. Jeśli chodzi o  drugiego za-
stępcę burmistrza, to obsadzenie tego 
wakatu będzie moim ukłonem nie poli-
tycznym, lecz środowiskowym. Myślę tu 
o  wiceburmistrzu do spraw edukacji. 
Chciałbym, aby na to stanowisko, 
w oparciu o wytyczone przeze mnie kry-
teria, nauczyciele lubońscy wytypowali 
dwóch kandydatów spośród siebie. Jed-
nego z  nich wybiorę po konsultacji 
z Radą Miasta. To nie jest rozwiązanie 
stosowane powszechnie, ale mam na-
dzieję, że słuszne. Pracownicy sektora 
edukacji są najlepiej zorientowani, jeśli 
chodzi o potrzeby szkół. Pięć placówek 
w  mieście, potrzeba budowy kolejnej 
szkoły, system zmianowy – to wyzwania, 
którym mój zastępca będzie musiał spro-
stać. Nie może być tak, że dowiaduję się 
od nauczycieli o problemach, o których 
oni boją  się mówić, żeby nie podpaść 
komuś usytuowanemu wyżej w hierar-
chii. Obawa przed narażeniem się doty-
czy całego systemu wewnętrznego w Lu-
boniu. Tę sytuację dobrze ilustruje spo-
sób realizacji trwającej właśnie kampanii 
wyborczej. Zgodnie z rozporządzeniem 
aktualnej pani Burmistrz, w przestrzeni 
miasta są wyznaczone miejsca, w których 
można zamieszczać plakaty wyborcze. 
Afisze promujące panią Burmistrz oraz 
kandydatów na radnych reprezentujących 
Forum Obywatelskie Luboń, ekspono-
wane są jednak poza tymi miejscami, 
w często bardziej atrakcyjnych lokaliza-

cjach. O ile osoby prywatne udostępnia-
ją przestrzeń na reklamę ugrupowaniu 
pani Małgorzaty Machalskiej, boją się jej 
użyczać konkurencyjnym obozom. Tego 
problemu nie ma np. w Swarzędzu, gdzie, 
była już, burmistrz Anna Tomicka była 
rozliczana przez różne środowiska pod-
czas sesji Rady Miasta, o czym świadczą 
protokoły sporządzane podczas tych 
spotkań. To mieszkańcy powinni decy-
dować o kwestiach dotyczących swojego 
miasta, a władza wykonawcza wsłuchi-
wać  się w  ich potrzeby i  rozwiązywać 
problemy. Nie można odwracać tego 
porządku. Sytuacja, kiedy mieszkańcy 
boją  się wypowiadać swoje racje, jest 
niezdrowa i ma niewiele wspólnego z de-
mokracją, a  przypomina czasy PRL-u. 
Władza bez kontroli, bez zewnętrznego 
nacisku, ukierunkowującego jej działa-
nia, staje się wszechwładzą.

Qn Kogo wybrałby Pan na przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej, gdyby został 
Pan burmistrzem?

Jako republikanin, demokrata z przeko-
nania, nie śmiałbym proponować niko-
go na to stanowisko. Uważam, że ta 
kwestia należy do kompetencji Rady 
Miasta, która powinna być suwerenna 
względem burmistrza. Będę ją zachęcał, 
by sama stanowiła o  swojej strukturze 
wewnętrznej i permanentnie tworzył jej 
odpowiednie warunki do debaty.

Qn Jakie, Pana zdaniem, będą wyniki 
wyborów w Luboniu? (kto zostanie bur-
mistrzem, które ugrupowanie uzyska 
ile mandatów)?

Powiem tak: nie jestem czarodziejem 
i nie potrafię przewidywać, wolę rozma-
wiać o faktach. Mam jednak nadzieję, że 
społeczeństwo, przytłoczone panującą 
od lat stagnacją i chętne, by współuczest-
niczyć w tworzeniu lepszych warunków 
do życia, zdecyduje się coś zmienić, że 
wybór mieszkańców Lubonia będzie 
odzwierciedleniem ich potrzeb. Jednym 
z większych nieszczęść demokracji jest 
bowiem niska frekwencja w wyborach. 
Myślę, że korki na drogach, przepełnio-
ne szkoły, 1/3 lubońskich dróg w złym 
stanie technicznym i argument obecnej 
władzy: „nic  się z  tym nie da zrobić”, 
stanowią dostateczną motywację, by 
pójść i zagłosować. Pamiętam, jak w jed-
nym z wywiadów pani burmistrz Mał-
gorzata Machalska powiedziała, że już 
za 50 lat lubońskie drogi będą miały 
nowe nawierzchnie. Jeśli realizowałaby 
swój program z taką samą intensywno-
ścią, jak do tej pory i  uważała to za 
sukces, faktycznie musielibyśmy czekać 
jeszcze pół wieku na utwardzone ulice. 
Wtedy z kolei te, które teraz remonto-
wane są małymi odcinkami, już nowe 
nie będą...

Qn Jakiego pytania się Pan spodziewał, 
a  nie zadaliśmy go? Co chciałby Pan 
powiedzieć wyborcom?

Chciałbym jeszcze poruszyć kwestię, 
powstającej w Luboniu, prywatnej szko-
ły katolickiej. Tworzy ją pan Mateusz 
Mikołajczak – prezes zarządu fundacji 
„Siewca”, będący jednocześnie wicebur-
mistrzem ds. oświatowych. Łączenie tych 
funkcji powoduje konflikt interesów. 

Chęć zapełnienia szkoły prywatnej 
uczniami będzie kolidowała z rzeczywi-
stą potrzebą społeczną, jaką jest budowa 
nowej publicznej placówki edukacyjnej.
Kolejną kwestią jest problem planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta. 
W tej chwili burmistrz nie ma wpływu 
na znaczną część terenów Lubonia. 
W Swarzędzu, w większości przypadków, 
zwierzchnik władz miejskich wydaje 
decyzję o warunkach zabudowy, której 
musi  się podporządkować deweloper. 
W gestii tego ostatniego jest np. budowa 
dróg wewnętrznych i  zbiorczej. Drogę 
dojazdową, zgodnie z przepisami, miasto 
wykupuje, ale wykonuje ją deweloper, 
co redukuje koszty jej realizacji trzy-, 
czterokrotnie. Do ulic wewnętrznych 
miasto z kolei nie musi dokładać pienię-
dzy, remontować, sprzątać ich ani oświe-
tlać. Utrzymują je sami mieszkańcy, 
którzy są z tej sytuacji zadowoleni. Środ-
ki, które przeznaczają na ten cel są zni-
kome (np. ok. 16 – 23  zł miesięcznie, 
łącznie z  funduszem remontowym), 
a  czują  się bezpiecznie mieszkając na 
małych, zamkniętych i strzeżonych osie-
dlach.

Poruszę też sprawę budowy przedszkola 
przy ul. Sobieskiego. W lipcu br. prze-
znaczono na nią 6 mln 700 tys. zł z bu-
dżetu Miasta. To zadziwiająca decyzja 
w sytuacji, kiedy w Luboniu funkcjonu-
je aż 17 przedszkoli, a tylko 3 żłobki. Nie 
wspomnę już o złym stanie technicznym 
dróg i braku rond w miejscach, w któ-
rych by się przydały. Tego rodzaju inwe-
stycje powinny zostać potraktowane 
priorytetowo przy dysponowaniu miej-
skimi pieniędzmi. Jeśli z jakichś powo-
dów zdecydowano jednak o  budowie 
kolejnego przedszkola, to za wspomnia-
ną kwotę można by ich postawić 4, a na-
wet 5, w  różnych częściach Lubonia. 
W  przypadku Swarzędza jest tak, że 
w związku z istnieniem przedszkoli, mia-
sto nie ponosi żadnych kosztów. Jeśli 
chodzi o żłobki, powstał tam specjalny 
fundusz, po 500 zł na dziecko w ramach 
budżetu miejskiego. Rozwiązanie to 
zwolniło miasto z  konieczności pono-
szenia kosztów nabycia i  utrzymania 
gruntu oraz wynagrodzeń dla kadr. Po-
nadto poskutkowało ono utworzeniem 
całego szeregu tego rodzaju 
placówek, między którymi 
panuje zdrowa konkurencja. 
Rodzice mają zatem w czym 
wybierać, szukając odpowied-
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Wcześniej w „Wieściach” nie było informacji 
o tym, że pani Monika Nawrot kandyduje. 
Dowiedziałem się o tym wczoraj. Zdziwiłem 
się, bo znam ją z dotychczasowej pracy dla 
Urzędu. Proszę o to, aby kandydatka odpo-
wiedziała na poniższe pytanie:

Mieszkam na ul. Polnej i  miałem okazję 
poznać Panią i  innych pracowników Wy-
działu Inwestycji Urzędu, gdy dowodził 
Wami Burmistrz Marian Walny. Pani była 
wtedy kierownikiem Wydziału Inwestycji, 
który nadzorował budowę tzw. obwodnicy 
Lubonia, czyli ciągu ulic Poznańskiej, Polnej 
i Krętej. Fuszerki tej inwestycji są widoczne 
do dziś. To pod Pani nadzorem przerywano 
i wznawiano prace (w „Wieściach” są artykuły 
na ten temat), a mieszkańcy nie mogli się 
doczekać zakończenia tej budowy. To wte-
dy wybuchła afera „płotowa” kiedy Miasto 
zleciło rozbiórkę płotów za kosmiczne pie-
niądze. Śmialiśmy  się wtedy, z  sąsiadami, 
że zrobilibyśmy to za 10% tej ceny. Sprawę 
krytykowali ówcześni radni Dariusz Walczak 
i Magdalena Nyckowiak-Filusz, która w ar-
tykule w „Wieściach” z 2012 roku napisała 
o kwotach, za które rozebrano te płoty. Z ar-
tykułu wynika, że Wydział Inwestycji (Mia-
sto) pod Pani nadzorem zapłaciło choćby: 
350 zł za wyjęcie jednej bramy z zawiasów, 

czy stawkę 750 zł za zwinięcie 18 m2 siatki 
ogrodzeniowej, a za wywiezienie złomu (ro-
zebranych bram i płotów) dopłacono firmie 
17 tys. zł za transport, nie odliczając kwoty, 
jaką uzyskano w skupie za złom. Nawet dziś, 
po kilku latach, te ceny są astronomiczne. 
Jako mieszkaniec naszego Miasta, chciałem 
zapytać Panią, czyli osobę, która przez kil-
kanaście lat była urzędnikiem w lubońskim 
magistracie, co oznacza Pani hasło: „Czas 
na skuteczne działanie”? Czy gdy była Pani 
urzędnikiem, nie mogła Pani działać? Czy 
nie troszczyła się Pani o miejskie pieniądze 
zlecając powyższe prace? Czy nadzorując 
przedłużające się inwestycje w mieście? Tyle 
ulic jeszcze trzeba wybudować, a  tu taka 
rozrzutność. Przyznaje, jestem absolutnie 
zaskoczony Pani kandydaturą.
Proszę kandydatkę o odpowiedź.

Edmund

Odpowiedź
Szanowny Panie Edmundzie,
Obecnie nie mam dostępu do dokumentów, 
na podstawie których mogłabym przygo-
tować dla Pana szczegółową informację. 
Pamiętam jedynie kontrowersje w tej spra-
wie i fakt, że rozbiórki były wstrzymywane 
przez mieszkańców, ponieważ nie otrzy-
mali oni wówczas jeszcze odszkodowań za 
swoje nieruchomości, a  wy-
konawca groził przerwaniem 
robót. Ta sytuacja dla Miasta 
mogła zakończyć  się utratą 
dofinansowania ze środków 
UE na kwotę ponad 5 mln zł 

 WYBORY SAMORZĄDOWE LUBOŃ

List do redakcji

Płoty wracają

niego żłobka dla dziecka. 
Myślę, że to pomysł godny 
naśladowania.
W Luboniu mamy też spo-
łeczność złożoną z potomków 

osadników przybyłych z okolic Bamber-
gu. Ona funkcjonuje zepchnięta na mar-
gines za czasów komuny i do teraz trochę 
wstydząca się swoich korzeni. Uczestni-
cząc niedawno w „Bibie w Lasku”, byłem 
pod wrażeniem tych osób w ich strojach 
ludowych. Zastanawiając się, w  jakim 
stopniu utożsamiają  się one ze swoją 
zaszłością, wpadłem na pomysł, żeby 
samorząd lokalny wsparł tę grupę etnicz-
ną i  stworzył warunki sprzyjające roz-
wojowi ich kultury. Chciałbym zapropo-
nować w tym zakresie współpracę mia-
stom frankońskim i niderlandzkim, a do 
państwa związkowego zwrócić się z ideą 
utworzenia i finansowania właśnie szko-
ły z  basenem, która by kultywowała 
tradycje Bambrów. Byłaby to placówka 
z wiodącym językiem niemieckim. Cho-
dziłyby do niej wszystkie chętne dzieci, 
które mogłyby poznać kulturę i  język 
niemiecki, przydatny na rynku pracy.
Jest jeszcze jedna sprawa, o której warto 
wspomnieć. Mam tu na myśli problem 
hałasów lotniczych w Luboniu, którym się 
trzeba zająć. Istnieją przecież instrumenty 
związane ze stworzeniem warunków do 
powstania strefy ograniczonego użytko-
wania w związku z dochodzeniem odszko-
dowań. Wiem, jak to wygląda, gdyż byłem 
oficerem Wydziału Prawnego Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego i współpraco-
wałem z bazą lotniczą. Pisałem wówczas 
odpowiedzi na pozwy osób, które doma-
gały się odszkodowań. W związku z tym, 
mam świadomość, że obecna sytuacja 
zmierza do tego, by sprawiać na mieszkań-
cach wrażenie, iż mogą zawalczyć o swoje 
prawa. W rzeczywistości jest to granie na 
zwłokę, gdyż niebawem czas wyznaczony 
na wypłacenie odszkodowań się skończy. 
Wiem ponadto, że pertraktacje z dowódcą 
bazy w  sprawie hałasów lotniczych nie 
mają żadnego sensu. W  wojsku panuje 
układ hierarchiczny i żołnierz jest zobli-
gowany do wykonywania rozkazów swo-
jego zwierzchnika. W tej sprawie należa-
łoby się zwrócić bezpośrednio do Ministra 
Obrony Narodowej. Wiadomo, że nie 
można spowodować, żeby baza została 
przeniesiona, a  samoloty przestały latać 
nad Luboniem. Proponowałbym jednak 
rozwiązanie kompromisowe – dyslokację 
lotów nocnych. Zamiast o godz. 2, samo-
loty mogłyby przecież opuszczać bazę 
o godz. 10, kiedy większość lubonian jest 
w szkole lub w pracy, a hałas o tej porze 
jest mniej uciążliwy niż w  środku nocy, 
i przemieścić się na lotnisko zapasowe, np. 
w Łasku. Tam wykonywałyby swoje zada-
nia i następnego dnia wracały do Krzesin. 
Do wcielenia w życie tego pomysłu po-
trzebna jest uchwała Rady Miasta poparta 
podpisami mieszkańców Lubonia, a do-
datkowo nawet innych gmin, którą poseł 
przedstawi ministrowi.

Qn Jakie pytania chciałby Pan zadać 
kontrkandydatkom?

Pytanie do Małgorzaty Machalskiej: 
Czy nie jest Pani przykro, że Pani 

miasto, z którym się Pani tak bardzo 
utożsamia, jest w takim stanie, w ja-
kim jest? Czy nie czuje się Pani od-
powiedzialna za ten stan, nie według 
aspiracji, potrzeb bytowych, ale jako 
ktoś, kto ma przekazać pewną legację 
następcom i społeczeństwu? Czy gdy-
by społeczeństwo było Pani pocie-
chami, takie dokładnie dziedzictwo, 
wkład, chciałaby Pani przekazać swo-
im dziedzicom?

Qn Pytanie do Moniki Nawrot: Czy jako 
mieszkanka Lubonia jest Pani zadowo-
lona z warunków, które stworzyła Pani 
władza ostatnich dwóch dekad?

PYTANIA   
OD  KONTRKANDYDATEK

Pytanie od Małgorzaty Machalskiej: Dla-
czego kandyduje Pan w Luboniu i kto 
za Panem stoi?

Przerażające pytanie. Nie dotyczy ono 
problemów mieszkańców Lubonia 
z komunikacją, z drogami, z przełado-
wanymi szkołami, brakiem miejsc 
w  żłobkach, hałasami lotniczymi czy 
długami Miasta i  wielomilionowym 
deficytem budżetowym. To pytanie 
pokazuje sposób myślenia ukierunko-
wany na układ. Tymczasem ja właśnie 
chcę, by Luboń otrząsnął się ze stagna-
cji i układów. Kto za mną stoi? Miesz-
kańcy Lubonia mający dość włodarzy, 
którzy przez uwikłanie w personalne 
układy nie są wstanie rozwiązać pod-
stawowych problemów miasta. Ponad 
dekadę temu to właśnie w  Luboniu 
znalazłem pracę, dom i wiarę w ludzi. 
Sporo zawdzięczam temu miastu. Tak, 
coś jestem winien Luboniowi i zamie-
rzam ten dług wdzięczności spłacić.

Qn Pytanie od Moniki Nawrot: Czy roz-
mawiał Pan już z Ministerstwem Obrony 
Narodowej na temat dyslokacji lotów 
nocnych? Czy, zdaniem MON-u, wpro-
wadzenie takich zmian jest możliwe?

Jestem oficerem Wojska Polskiego 
w stopniu kapitana. Okresowo służę 
w  Narodowych Siłach Rezerwy, ale 
moja służba i szarża lokują mnie da-
leko od cywilnego szefa resortu 
Obrony Narodowej. Nie mając obec-
nie upoważnienia do działania 
w imieniu mieszkańców Lubonia, nie 
prowadzę rozmów z  MON. Będąc 
burmistrzem, wsparty uchwałą Rady 
Miasta i kilkudziesięcioma tysiącami 
podpisów mieszkańców Lubonia oraz 
okolic, poprzez naszych posłów, wy-
korzystując przyszłoroczne wybory 
do parlamentu, przeprowadzimy ra-
zem dyslokację lotów nocnych.

Dziękujemy za rozmowę.
Wywiad przygotowali i przeprowadzali:  

Piotr P. Ruszkowski i Hanna Siatka

Wywiad z Robertem  
Ostafińskim-Bodlerem
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Rozmowa odbyła się 4.10.218 r. w re-
dakcji „Wieści Lubońskich” – miejscu 
wybranym przez kandydata.
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Chciałabym powiedzieć wyborcom, że je-
stem fachowcem, osobą rzetelną, odpowie-
dzialną, znam Luboń i problemy mieszkań-
ców. Proszę o Państwa zaufanie i o oddanie 
na mnie głosu.

Qn Jakie pytania chciałaby Pani zadać 
kontrkandydatom?

Pytanie do pani Małgorzaty Machalskiej: 
W jaki sposób i z jakich środków zamierza 
Pani sfinansować realizację wszystkich 
zleconych projektów inwestycyjnych?

Pytanie do pana Roberta Ostafińskiego-
-Bodlera: Czy rozmawiał już Pan z Mini-
sterstwem Obrony Narodowej na temat 
dyslokacji lotów nocnych? Czy zdaniem 
MON-u wprowadzenie takich zmian jest 
możliwe?

PYTANIA OD KONTRKANDYDATÓW

Qn Pytanie od Roberta Ostafińskiego-Bo-
dlera: Czy jako mieszkanka Lubonia jest 
Pani zadowolona z warunków, które stwo-
rzyła Pani władza ostatnich dwóch dekad?

Nie jestem z tych warunków zadowolona. 
Myślę, że dwie dekady temu nikt nie przewi-
dywał, że Luboń tak szybko zostanie zabudo-
wany i  że z  takimi problemami przyjdzie 
nam się zmierzyć. Plany zagospodarowania 
przestrzennego, np. NCL, zakładały całkowi-
tą zabudowę tej części miasta znacznie później, 
na rok 2037. W tych prognozach popełniono 
wiele błędów. Problem wynikający z przelud-
nienia jest odczuwalny nie tylko przez miesz-
kańców Lubonia, ale również przez osoby 
przejeżdżające przez Luboń i stojące w wielkich 
korkach w celu dotarcia do okolicznych miej-
scowości. Jeśli w tej chwili nie zareagujemy, 
nie rozpoczniemy działań w kierunku budo-
wy np. tzw. Trasy Południowej czy mostu przez 
Wartę, to nie wyobrażam sobie życia w Lubo-
niu za kilka lat.

Kolejne problemy to: zatłoczona 
droga wojewódzka (ul. Armii 
Poznań) i  brak pasów skrętu 
przy przejeździe kolejowym na 
wysokości ul. Fabrycznej sprawia, że jest to 
odcinek skrajnie niebezpieczny, jeśli chodzi 
o  ruch drogowy. Innym takim miejscem 
jest skrzyżowanie 5-ramienne na drodze 
z Komornik. Należałoby tam wprowadzić 
zmianę organizacji ruchu, np. tworząc ron-
do. Ale czy to na pewno powinno być za-
danie miasta, a nie Powiatu?

Qn Pytanie od Małgorzaty Machalskiej: Na 
ile szacuje Pani koszty realizacji wszystkich 
inwestycji, które założyła Pani do wyko-
nania na tę kadencję?

Nie mam szczegółowych szacunków, na-
tomiast planowane przeze mnie inwesty-
cje w większości opierają się na pozyska-
niu dotacji. Swoje działania zacznę od 
próby przekazania wszystkich głównych 
dróg powiatowi. W  tej chwili jesteśmy 
jedyną gminą w powiecie, która nie ma 
żadnej takiej drogi, a są takie w naszym 
powiecie, które posiadają takowe nawet 
w  lesie. Ten ruch powinien zostać już 
dawno wykonany. Spowoduje on obniże-
nie kosztów utrzymania dróg przez Mia-
sto. Zrobię też wszystko, żeby zwiększyć 
dochody własne Lubonia. Są tereny (np. 
ul. Polna, Poznańska, Kręta, Nowiny), 
które mogłyby zostać zagospodarowane 
przez inwestorów. Płacone przez nich 
podatki zasiliłyby miejski budżet.

Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad przygotowali i przeprowadzali:  
Piotr P. Ruszkowski i Hanna Siatka

Rozmowa odbyła się 5.10.2018 r. w domu 
Moniki Nawrot – miejscu wybranym 
przez kandydatkę.

Wywiad z Moniką Nawrot
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W programie „Otwarte studio” w telewizji 
WTK prowadzonym 3 października przez 
Sonię Kobylańską Jóźwik, wystąpili wszy-
scy troje kandydaci na Burmistrza Lubo-
nia. To dłuższe niż w telewizji publicznej 
spotkanie z kandydatami, z możliwością 
telefonicznego udziału telewidzów, było 
bardziej szczegółowe, ale nie przyniosło 
przełomowych argumentów w przedwy-
borczej debacie.
Kandydaci powtórzyli swoje opinie do-
tyczące zarówno oceny dotychczasowego 
funkcjonowania miasta, jak i planów na 
przyszłość. Zwłaszcza takich zamierzeń, 
które są wyborczymi obietnicami, ma-
jącymi skłonić wyborców do oddania 
głosu na któregoś z trzech kandydatów.
Małgorzata Machalska zapytana o zreali-
zowane obietnice z poprzednich wyborów 
powiedziała, że spełniła niemal wszystkie 
z nich. W szczególności dotyczące pozy-
skiwania środków na inwestycje. To 13 
mln zł na realizację węzła przesiadkowe-
go przy dworcu PKP, ogółem ponad 20 
mln zł środków zewnętrznych. Obecnie 
są budowane trzy drogi, a kilkanaście jest 
projektowanych. Przygotowano plany na 
najbliższe dwa lata i jest na nie zagwa-
rantowane finansowanie.
Prowadząca zapytała kontrkandydatów, 
czego burmistrz nie zrealizowała i co oni 
zamierzają wykonać?
Zdaniem Moniki Nawrot, zabrakło tem-
pa w inwestycjach i dopiero teraz, przed 
wyborami, jest widoczne przyspiesze-
nie. Straciliśmy jako miasto wiele szans 
rozwiązania problemów. Na przykład 
zamknięty przejazd kolejowy naprzeciw 
ul. Ogrodowej, zakorkowana ulica Armii 
Poznań. Burmistrz powinna zrewidować 
pozwolenie na przebudowę trasy kolejowej 
E59. Robert Ostafiński-Bodler powtórzył 
argumenty o lubońskich bezdrożach(1/3), 
braku rond, których powinno być 12 lub 
13, i miejsc w żłobkach, przeładowaniu 
szkół, zwłaszcza nr 3 i 4 oraz nierozwią-
zanym problemie hałasu powodowanego 
przez lotnictwo wojskowe.
Pytanie od mieszkanki o imieniu Marze-
na było na tyle niewyraźnie słyszalne, że 
odstąpiono od odpowiedzi na nie.

Prowadząca drążyła temat kłopotów orga-
nizacyjnych lubońskich szkół, zwłaszcza 
dotyczących pracy na zmiany. Małgorzata 
Machalska powiedziała, że dwuzmiano-
wość była i niestety jest problem w ca-
łej Polsce. Bardzo trudno ją zmienić, 
zwłaszcza w obliczu dwóch reform na-
stępujących w krótkim czasie. Zbyt póź-
no kończą się lekcje zwłaszcza w Szkole 
nr 4, która będzie rozbudowana. W po-
zostałych placówkach zajęcia kończą się 
około godz. 16, co jest do zaakceptowa-

nia. W Szkole nr 2, dzięki przeniesieniu 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
udało się uzyskać trzy sale, to poprawi 
znacznie warunki pracy.
Te działania zdaniem kontrkandydatów 
nie są wystarczające. Należy przymie-
rzyć się do budowy nowej szkoły, mówi 
Monika Nawrot. Między ul. Ogrodowa 
a Fabryczną – dodał Robert Ostafiński-
-Bodler – i koniecznie z basenem. Obecna 
burmistrz ripostowała, że miasta nie stać 
na budowę basenu samodzielnie. Potrzebny 
byłby prywatny partner inwestor, a żeby 

Drugie starcie
Lubońskie wybory w WTK

Do Roberta Ostafińskiego-Bodlera
Zachęcony przez Państwa artykuł 
w  „Wieściach”, chcę zadać pytanie 
kandydatowi. Napisał Pan, w swojej 
reklamie wyborczej, że w  latach 
2003-2011 odpowiadał Pan za obsłu-

gę prawną firmy deweloperskiej z Lu-
bonia. Tak się składa, że jestem jed-
nym z klientów tej firmy w Luboniu. 
Mieszkam na ulicy Kołłątaja w sze-
regowcu wybudowanym przez Pana 
firmę. Zostaliśmy skrzywdzeni i  do 

Pytania do kandydatów    

W sprawie Kołłątaja teraz mamy problem z  kanalizacją 
swoich posesji. Czy Pan prowadził 
też tę sprawę? Czy będzie Pan przy-
chylny deweloperom? Czy łączą Pana 
nadal związki z tą firmą?

nazwisko znane redakcji

Odpowiedź
Dla spółki „Kos-Dom” z  Lubonia 
pracowałem w latach 2003 -2011 i od 

siedmiu lat nie prowadzę już jej 
spraw prawnych. W takim zakresie, 
w  jakim Burmistrz Lubonia może 
być pomocny mieszkańcom ul. Koł-
łątaja w  rozwiązaniu problemu ka-
nalizacji – w  przypadku Państwa 
wyboru mojej osoby – zobowiązu-
ję się do wszelkiej niezbędnej i sku-
tecznej pomocy.

Robert Ostafiński-Bodler

go zainteresować, musiałby mieć gwaran-
cje zysku. To wymagałoby konkurowa-
nia z  obiektami w  Poznaniu, Tarnowie 
Podgórnym i Kórniku i pociągałoby za 
sobą ogromne koszty inwestycji. Basenu 
nie obiecam – mówi M. Machalska – bo 
to są nierealne obietnice, wobec potrzeb 
drogowych.
Mieszkanka zwróciła uwagę, że Burmistrz 
mówiąc, że lekcje kończą się o godz. 16, 
zapomina, że zaczynają się o 7. Na spo-
tkaniu z  rodzicami obiecała zaś, że za-
trudni osoby przeprowadzające dzieci 
przez ulicę. Rodzice są zawiedzeni, bo 
nigdy ich nie widzieli.
Burmistrz potwierdziła godzinę rozpo-
czynania lekcji, nie pamiętała natomiast 

obietnicy zatrudnienia osób dbających 
o  bezpieczeństwo dzieci przy Szkole 
nr  1. Jeśli jest tak potrzeba, to będzie 
rozważona.
Co gmina może zrobić dla osób starszych 
– zapytała prowadząca. Burmistrz odpo-
wiedziała, że już robi wiele. Od 2015  r. 
działa dzienny dom seniorów. W budżecie 
obywatelskim znalazły się dla nich zajęcia. 
Dzięki szerokim kontaktom pozyskano in-
formację, że jest oferta sprzedaży budynku 
po banku PKO na ul. Sikorskiego i  tam 
będzie centrum inicjatyw samorządowych, 
międzypokoleniowych. Znajdą tam swoje 
miejsce i seniorzy i młodzież, także har-
cerska. Monika Nawrot uważa, że do tego 
projektu gmina powinna zaangażować 
starostwo powiatowe. Szkoda, że stracono 
szansę na kupienie budynku przy ulicach 
Zielonej i Granicznej. Tam powinno być 
takie centrum. Nadzór budowlany wydał 
nakaz rozbiórki, który można jeszcze cof-
nąć. Burmistrz odpowiedziała, że zamierza 
adaptować pomieszczenia po PKO, które 
są do tego gotowe. Natomiast działka przy 
ul. Zielonej jest w zarządzie Poznania, ma 

4000  m2 i  będzie droga. Adaptacja tego 
pofabrycznego budynku byłaby kosztow-
niejsza, niż postawienie nowego. Decyzja 
o rozbiórce miała na celu ułatwienie sprze-
daży obiektu i  działki przez komornika, 
bo nie ma na nią chętnych. Kandydat R. 
Ostafiński-Bodler wskazał na propozycję, 
jaką swego czasu składał bank PKO, któ-
ry chciał obiekt wydzierżawić. To byłoby 
bardziej opłacalne. A środki przeznaczyć 
na inne konieczne inwestycje.
Telewidz zapytał Monikę Nawrot, w jaki 
sposób chce uzyskać środki na budowę 
ulic i jak uruchomić przejazd na wyso-
kości ul. 1  Maja? Kandydatka powie-
działa, że zamierza to sprawdzić, bo 
z  jej wiedzy wynika, że prawo zobo-

wiązuje do tego PKP. Co 
do środków na drogi, to 
chciałaby je uzyskać poprzez 
przekazanie głównych ulic 
miejskich w zarząd powia-
tu, bo Luboń nie ma ani 
jednej drogi powiatowej. 
Burmistrz Machalska wie, 
jak uruchomić przejazd przy 
ul. Romana Maja, bo już to 
uzgodniła z PKP. Być może 
uda się środki pozyskać od 
marszałka.
Kontrowersje wzbudził też 
poziom zadłużenia miasta. 
Burmistrz wskazała na róż-
nice między zadłużeniem 
planowanym a realnym oraz 
na wskaźnik zadłużenia na 
jednego mieszkańca. Ten wy-
nosi 889 zł i jest nieznacznie 
wyższy od średniej w Wiel-
kopolsce (850 zł). Ponadto 
zwróciła uwagę, że nie tyle 
jest ważna wysokość długu, 
co możliwość jego spłaty, 
a  ta jest zagwarantowana 

przychodami.
Mieszkanka telefonicznie zapytała, czy 
można coś zrobić z  przeciążającymi 
uczniów plecakami i  tornistrami. Bur-
mistrz obiecała skonsultowanie problemu 
z dyrektorami szkół, w celu umożliwie-
nia pozostawiania części podręczników 
w szkolnych szafkach.
Na zakończenie Monika Nawrot apelo-
wała do wszystkich oczekujących zmian 
w Luboniu o głosowanie na nią i jej kan-
dydatów. Robert Ostafiński-Bodler po-
wrócił do wymienionych już wcześniej 
punktów swojego programu. Małgorzata 
Machalska potwierdziła raz jeszcze, że 
dotrzymała obietnic i nie obiecuje tego, 
co niemożliwe. Padła też deklaracja zor-
ganizowania w ostatnim tygodniu przed 
wyborami wspólnej debaty kandydatów 
na burmistrza z mieszkańcami Lubonia.

JN

Zainteresowanych debatą w  WTK 
z  3  października odsyłamy do:  
https://wtk.pl/news/41478-kto-na-burmi-
strza-lubonia

n
Kadr z debaty kandydatów na Burmistrza Luboń w telewizji WTK   fot. Jerzy Nowacki

(z tego, co pamiętam). Uważam, 
że Burmistrz podjął wówczas 
trudną, jednakże słuszną decy-
zję. Niestety, nie zawsze mając 
do czynienia z  zamówieniami 
publicznymi, możemy postą-

pić jak z domowym budżetem – wyprosić 
z  domu jednego fachowca, gdy jesteśmy 
z niego niezadowoleni, i wziąć szybko ko-
goś tańszego/lepszego. Podobnie jest przy 
zlecanych robotach budowlanych – nie mo-
gliśmy wówczas wykorzystać rozebranych 
betonowych elementów płotów, chodników 

i innego gruzu (jak sugerowano w artykule 
w „Wieściach” z 2012 r.), i użyć tego jako 
podbudowy pod drogę. Kto wówczas od-
powiadałby za jakość tej drogi? Pisze Pan, 
że z  sąsiadami zrobiłby to za 10%. Suge-
ruję założyć firmę i wystartować w jakimś 
przetargu i realizować zadania za 10% ich 
wartości, wówczas i  Pan i  Miasto będzie 
bardzo zadowolone.
Pozdrawiam

Monika Nawrot
kandydatka na Burmi-

strza Miasta Luboń

cd.  
ze str. 
44
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Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce 
zamieszkania

Nazwa Komitetu 
Wyborczego

1 SZMYT Dariusz Antoni 61 Luboń
2 JEZIERSKI Andrzej Jarosław 59 Chomęcice
3 FRĄCKOWIAK Izabela 39 Szreniawa
4 GIESE Marek Krzysztof 61 Luboń
5 KOCIEMBA Wojciech 58 Puszczykowo
6 STANGIERSKA Maria Anna 50 Komorniki
7 CHODOROWSKA Izabella Katarzyna 43 Luboń
1 WOŹNIAK Justyna Maria 53 Plewiska
2 WERBLIŃSKI Jakub 59 Łęczyca
3 JĘDRKOWIAK Mateusz 32 Głuchowo
4 PINCZAK Aleksandra 31 Komorniki
5 KACZMAREK Maciej Tomasz 49 Komorniki
6 BETKOWSKA Małgorzata 46 Mosina
7 PIĄTKOWSKI Piotr 33 Stęszew

1 WIELOCH Mirosław Andrzej 57 Komorniki
2 LASKOWSKI Andrzej 76 Puszczykowo
3 FIEDLER Marzena 57 Puszczykowo
4 SENDECKA Violetta Maria 61 Luboń
5 POLEROWICZ-KELMA Katarzyna 44 Luboń
6 MIELĘCKI Maciej 53 Komorniki
7 JANKOWSKI Zbigniew Stanisław 71 Luboń
1 SZYMKOWIAK Arleta Waleria 55 Rosnówko
2 KROMOLICKI Tomasz 43 Puszczykowo
3 PAWŁOWSKI Tomasz Jerzy 52 Puszczykowo
4 MAJCHRZAK Jarosław Grzegorz 47 Luboń
5 KRZEMIŃSKA Maria Jolanta 56 Komorniki
6 RUSZKOWSKI Piotr Paweł 61 Luboń
1 ZALEWSKI Piotr Karol 61 Puszczykowo
2 SKRZYPCZAK Irena Maria 68 Luboń
3 STEMPLEWSKA Anna Irena 37 Komorniki
4 SOBIŁO Andrzej Piotr 63 Luboń
5 FRĄSZCZAK Anna Maria 43 Luboń
6 LAPIS Włodzimierz Antoni 52 Komorniki
7 GRZEŚKOWIAK Wojciech Mieczysław 56 Łęczyca

1 NOWAKOWSKI Marek 61 Puszczykowo
2 JAŁOWIEC Elżbieta Bogumiła 58 Mosina
3 PERA Anna Maria 37 Dąbrowa

Kandydaci do Rady Powiatu Poznańskiego - Okręg nr 5

KWW
NIEZALEŻNI DLA 

POWIATU

 KWW 
POROZUMIENIE 
DLA POWIATU 

1

2

KWW 
BEZPARTYJNI 
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KW 
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LUDOWE

KOALICYJNY KW
PLATFORMA 

OBYWATELSKA
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KW
PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ

4

10

12

13

W wyborach do Rady Powiatu 
Poznańskiego, Luboń wraz z Pusz-
czykowem i  gminą Komorniki 
stanowi Okręg wyborczy nr 5.

Wybranych zostanie 5 radnych 
spośród 37 kandydatów (przed 
czterema laty 45), zgłoszonych 
przez 6 komitetów wyborczych 
(przed czterema laty 5).

W lokalu wyborczym otrzymasz 
kartę do głosowania w  kolorze 
żółtym.
Pamiętaj, postaw „X” tylko przy 
jednym wybranym nazwisku!

Wśród kandydatów jest 11 osób 
z  Lubonia (przed czterema laty 
było 19), na wszystkich listach, 
prócz PSL (lista nr 2) i Porozu-
mienia dla Powiatu (lista nr 13). 
Na listach, które zamieszczamy 
obok w tabeli, nazwiska lubonian 
zostały wytłuszczone.

Wybory  
do Rady 
Powiatu

IZABELLA CHODOROWSKA
Politolog, dziennikarz, a także absolwentka Podyplomowego  
Studium Zarządzania Małą Firmą na AE w Poznaniu.  
Od ponad 10 lat redaktor naczelny gazety internetowej e-lubon.pl.  
Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół w Luboniu 
(dawna SP 3), wiceprezes klubu piłki nożnej Pogrom Luboń. 
Jako radna powiatowa pragnę przede wszystkim służyć Mieszkańcom swoim 
zaangażowaniem w ich sprawy i realizować te projekty, które będą możliwe do 
wykonania. Nie będę Państwu obiecywać cudów wyborczych, ale mogę obiecać 
jedno, a mianowicie rzetelną pracę dla dobra naszego powiatu. Zapraszam na 
moją stronę internetową www.chodorowska.pl
 Pozdrawiam

Izabella Chodorowska

Płatne ogłoszenia wyborcze niektórych kandydatów do Rady Powiatu patrz też na str. 14-17

Zajęte, wydzielone sektory tablic wyznaczo-
nych do prezentacji kandydatów na radnych, 
uniemożliwiają osobom z pewną wrażliwo-
ścią oraz kulturą dokonania dostatecznej 
autoprezentacji. Sytuacja ta skłoniła mnie do 
przesłania kilku zdań rekomendacji Piotrowi 
Ruszkowskiemu, którego zachęcałem do kan-
dydowania do Rady Powiatu Poznańskiego.

Znam go od lat 80. kiedy wraz ze mną współ-
tworzył Samorządowy Komitet Obywatelski 
(SKO) w Luboniu. Ma w swoim dorobku wie-
le dokonań, które uważam za ważne i godne 
podkreślenia, a które chciałbym przypomnieć. 
Qn Inicjator i współtwórca prasy lokalnej – od 

1989 r.: „Biuletyn SKO” i „Przegląd Luboński”, 
drukowany w jego domu przy ul. Spadzistej, 
na powielaczu offsetowym sprowadzonym 
potajemnie dla SKO z Francji,
Qn Opracował samodzielnie pierwszą mapę 

miasta Luboń, którą następnie wydał wraz 
z lokalną książką telefoniczną.
Qn Radny Rady Miasta Luboń w I kadencji 

samorządu (1990-1994), był moim zastęp-
cą – Przewodniczącego Rady Miasta Luboń, 
funkcję tę godnie i  sumiennie sprawował, 
w 1994 roku wycofał się na 8 lat z polityki 
lokalnej, oddając się organizacji niezależnej 
prasy w Luboniu.
Qn Powrócił do lokalnego samorządu, aktywnie 

działają w IV i V kadencji (2002-2010), uzy-
skując mocne poparcie mieszkańców Lubonia.

Współtwórca Niezależnego Miesięcznika 
Mieszkańców „Wieści Lubońskich” – czasopi-
sma samorządowego o charakterze obywatel-
skim, którego jest redaktorem naczelnym od 
1992 r. Rangi tego opiniotwórczego, poczyt-
nego, nagradzanego czasopisma nie muszę 
przypominać. Kierowany przez niego tytuł 
otrzymał m.in.: wyróżnienie Stowarzyszenia 
Gmin Regionu Wielkopolski; nagrodę główną 
w kategorii miesięczników przyznaną przez 
fundację IDEE z Warszawy dla niezależnej 
prasy lokalnej; także certyfikat Konsumenc-
kiego Konkursu Jakości Usług – „Najlepsze 
w Polsce”.
Qn Pod moim kierownictwem wykazał  się 

m.in. dużym zmysłem organizacyjnym jako 
współtwórca Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego „Forum Lubońskie” – wydawcy 
„Wieści Lubońskich”, pełniąc społeczne funkcje 
członka zarządu i dyrektora biura.
Qn Zafascynowany lokalną historią zainicjo-

wał i dotąd redaguje „Roczniki Historyczne 
Lubonia”.
Qn Współautor, redaktor oraz autor okładek, 

kilkunastu tytułów książkowych wydanych 
m.in. przez Stowarzyszenie „Forum Lubońskie”.
Qn Odkrywca, autor lub współautor kilkuset 

biogramów osób związanych z  Luboniem 
i  okolicą: katyńczyków, hallerczyków, po-
wstańców, żołnierzy kampanii wrześniowej 
1939  r., członków Narodowej Organizacji 
Bojowej i innych.

Qn Kierownik lub główny wykonawca kilkuna-
stu projektów o charakterze samorządowym, 
które wspólnie realizowaliśmy.
Qn Współfundator repliki zniszczonej pod-

czas wojny tablicy upamiętniającej męczeńską 
śmierć ks. Stanisława Streicha.
Qn Współpomysłodawca i członek komitetu 

budowy pomnika III tysiąclecia, jaki w 2001 r. 
stanął na rogu ul. Powstańców Wlkp. i Pusz-
kina, oraz projektant tablicy upamiętniają-
cej Powstańców Wielkopolskich 1918 roku.
Qn Zaangażowany w  tworzenie 14,5  km, 

malowniczej trasy dydaktyczno-rowerowej 
z  Lubonia do Puszczykówka wzdłuż rzeki 
Warty, którą wspólnie budowaliśmy.

Osobiście nie znam bardziej godnego kan-
dydata na radnego Rady Powiatu Poznań-
skiego z  30-tysięcznego miasta Luboń. To 

samorządowiec z  dużym doświadczeniem, 
sprawdzony autorytet lokalny w wielu kwe-
stiach, pracowicie prowadzi od prawie 30 
lat niezależną, opiniotwórczą prasę lokalną, 
zaangażowany w gromadzenie i dokumento-
wanie historii – lokalnych korzeni, tożsamości 
i polskości, orędownik jawności życia publicz-
nego, gorąco pracujący na rzecz budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Rekomenduję 
i polecam jego powrót do samorządu, tym 
razem do szczebla powiatowego.

prof. dr hab. Krzysztof Moliński
członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego  

im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
założyciel i wieloletni prezes  

(obecnie honorowy)  
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego  

„Forum Lubońskie”

List do redakcji

Moja rekomendacja



10/2018

47

WYBORY SAMORZĄDOWE SEJMIK WOJEWÓDZKI

W wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego powiat 
poznański wraz z powiatami: śremskim, średzkim, gnieźnieńskim 
i wrzesińskim stanowi Okręg wyborczy nr 3.

Wybranych zostanie 8 radnych Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego (przed czterema laty – 7) spośród 89 kandydatów (przed 
czterema laty – 137) zgłoszonych przez 11 komitetów wyborczych 
(przed czterema laty 12).

W lokalu wyborczym otrzymasz kartę do głosowania w kolorze 
niebieskim. Pamiętaj, postaw „X” tylko przy jednym wybranym 
nazwisku!

Wśród kandydatów jest 1 osoba z Lubonia (przed czterema laty – 
5), na liście nr  6 – KW RAZEM (w tabeli zamieszczonej poniżej, 
nazwisko zostało wytłuszczone).

Wybory do Sejmiku Województwa
Li
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Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce 
zamieszkania Komitet

1

1 LECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik

KWW  
BEZPARTYJNI 

SAMORZĄDOWCY

2 MARUSIK Joanna Krystyna 39 Środa Wlkp.
3 MARCINIAK Mirosław Marcin 42 Śrem
4 KAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 58 Plewiska
5 TWARDOWSKI Bartosz Łukasz 33 Tarnowo Podgórne
6 KOWALEWSKA Halina Danuta 77 Tulce
7 HLAWACIK Andrzej 65 Przeźmierowo

8 RENDA Anna Łucja 61 Zalasewo

2

1 JANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo

KW  
POLSKIE 

STRONNICTWO 
LUDOWE

2 KAŹMIERCZAK Mirosława 
Katarzyna 63 Środa Wlkp.

3 BAUMGART Marek Piotr 48 Kobylnica
4 BRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44 Poznań
5 STĘPA Teodor 56 Sroczewo
6 WINIARSKI Janusz Michał 57 Niechanowo
7 MAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 65 Biechowo
8 BERLIK Monika 39 Napoleonowo
9 BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 67 Poznań

10 MANIKOWSKA-KRAWIEC  
Grażyna Maria 54 Stęszewko

3

1 KRAWCZYK Marcin Jan 36 Poznań

KW  
PARTIA ZIELONI

2 DUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 46 Wiry
3 JASTRZĘBSKI Radosław 39 Poznań
4 KIEJDROWSKA Karolina Joanna 43 Swarzędz
5 DROŻYŃSKI Artur Marek 44 Poznań

6 BIELAK Magdalena Kinga 42 Czerwonak

4

1 GOLA Marek 48 Zaniemyśl

KOALICYJNY KW  
PLATFORMA 

.NOWOCZESNA  
KOALICJA 

OBYWATELSKA

2 WITUSKI Maciej Maria 56 Poznań
3 DZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne
4 URBANEK Hieronim Michał 59 Śrem
5 WALIGÓRA Stanisław Melchior 56 Słomowo
6 MURAWA Dawid Paweł 43 Poznań
7 PRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo
8 KRUCZEK Czesław Witold 56 Gniezno
9 KUBIAK Barbara 63 Środa Wlkp.

10 WOJTASIAK Regina Teresa 57 Kostrzyn

5

1 TOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo

KOALICYJNY KW  
SLD LEWICA RAZEM

2 KUBICKA-SZTUL Krystyna 65 Środa Wlkp.
3 DĘBICKI Tadeusz 73 Markowice

4 WOJCIECHOWSKA  
Magdalena Adrianna 42 Swarzędz

5 DANKOWSKI Bronisław Kazimierz 74 Września
6 JAGIELSKA Anna Henryka 48 Dopiewiec
7 PĘKALA Maria Stanisława 66 Śrem
8 KAMIŃSKI Michał Jakub 37 Swarzędz
9 STANOWSKA Anna 49 Owieczki

10 KORALEWSKA Monika 41 Suchy Las
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Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce 
zamieszkania Komitet

6

1 KASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 36 Gniezno

KW PARTII RAZEM

2 KRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń
3 ŻAKOWSKA Marta 34 Poznań
4 BARTKOWIAK Paweł 35 Gniezno
5 FRANKOWSKA Marta 36 Poznań

6 KALETA Bartłomiej Konstanty 27 Koziegłowy

7

1 JÓŹWIAK Maciej 34 Środa Wlkp.

KW  
RUCH NARODOWY RP

2 SZABLEWSKA Joanna Maria 32 Rumianek
3 MOTYL Monika Liliana 55 Swarzędz
4 JANKOWIAK Grzegorz 32 Środa Wlkp.
5 CZECH Radosław Błażej 23 Zberki
6 STASZAK Dawid 23 Trzebisławki
7 ANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 37 Lisówki

8 ŁOBOCKI Janusz Marian 42 Środa Wlkp.

8

1 PIASECKI Mirosław 40 Luciny

KWW  
KUKIZ’15

2 SREBRO Michał 47 Poznań
3 PRZEKAZA Sławomir Krzysztof 35 Gutowo Małe
4 KOCHAN Monika 30 Kórnik
5 DŁUGOSZ Rafał Tomasz 47 Poznań
6 JABŁOŃSKA Natalia 45 Poznań
7 KOTŁOWSKA Katarzyna Anna 43 Poznań
8 ROSZAK Sylwia 36 Swarzędz
9 WENZEL Anita Katarzyna 46 Poznań

10 KOŁACZYK Robert 52 Poznań

9

1 SZKLARSKI Radosław 24 Puszczykowo

KWW  
WOLNOŚĆ W 

SAMORZĄDZIE

2 OSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 18 Mosina
3 MICHALAK Artur Wojciech 37 Goślinowo
4 ADAMIAK Milena 24 Ćmachowo

5 SZKLARSKA Weronika 18 Puszczykowo

10

1 STRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań

KW  
PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ

2 DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo
3 KOPEĆ Magdalena 54 Podstolice
4 GRABOWSKI Łukasz 32 Małachowo
5 KUBIAK Agnieszka Beata 48 Konin
6 HINC Sławomir Michał 43 Poznań
7 PIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 42 Gniezno
8 PIECZYKOLAN Alicja 59 Śrem
9 CICHOŃSKA Alicja Maria 60 Września

10 HORLA Mirosław Kazimierz 74 Łowęcin

11

1 SMEKTAŁA Stanisław Marek 61 Mielno

KW  
WOLNI I SOLIDARNI

2 WŁODARCZAK Marian Stanisław 71 Lubiatowo
3 DOROSZUK Agnieszka Joanna 28 Czapury
4 BRODA Piotr Paweł 43 Poznań
5 KĘDZIA Aneta Agnieszka 36 Dłoń

6 JĘSIEK Elżbieta 40 Konary

dane wg PKW z 8.10.2018 r.

Kandydaci do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Okręg nr 3
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POLITYKA LOKALNA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, 
Szkoła Podstawowa nr  1, ul. Po-
niatowskiego 16

Komisja Wyborcza ds. Przeprowadze-
nia Głosowania: Beata Bieganowska 
(zgłoszona przez KWW Niezależni dla 
Powiatu; zam. Luboń, Halina Maria 
Gomuła (KKW SLD Lewica Razem; 
Luboń), Wojciech Jan Jasiński (KW 
Prawo i Sprawiedliwość; Poznań), Lidia 
Kęsy (KWW Forum Obywatelskie Lu-
boń; Luboń), Magdalena Labijak 
(KWW Poznaniacy; Luboń), Ewa Do-
rota Nowakowska (KWW Robert Osta-
fiński- Bodler; Luboń), Małgorzata 
Patz (KKW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska; Luboń), Maciej 
Raźniak (KWW Bezpartyjni Samorzą-
dowcy; Luboń), Maria Żarnowiecka 
(KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia; 
Luboń)

Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wy-
ników Głosowania: Paweł Jan Daszkie-
wicz – uzupełnienie składu (KW Pra-
wo i  Sprawiedliwość; zam. Luboń), 
Urszula Frąckowiak – uzupełnienie 
składu (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; Luboń), Przemysław Marian 
Glabus (KWW Poznaniacy; Luboń), 
Agnieszka Zofia Jankowska, (KWW 
Koalicja Mieszkańców Lubonia; Lu-
boń), Sylwia Maria Kęsy (KWW Forum 
Obywatelskie Luboń; Luboń), Róża 
Maria Matalewska – uzupełnienie skła-
du (KWW Koalicja Mieszkańców Lu-
bonia; Luboń), Karolina Weronika 
Niemy (KW Prawo i Sprawiedliwość; 
Poznań), Anna Marta Przybylak 
(KWW Robert Ostafiński-Bodler; Lu-
boń), Krystyna Sobkowiak (KKW Plat-
forma.Nowoczesna Koalicja Obywa-
telska; Luboń)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, 
Szkoła Podstawowa nr  1, ul. Po-
niatowskiego 16

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Krystyna Franciszka Augusty-
niak-Przybył (KKW SLD Lewica Ra-
zem; zam. Luboń), Jolanta Lucyna 
Bednarczyk (KWW Forum Obywatel-
skie Luboń; Luboń), Joanna Elżbieta 
Bździel (KKW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska, Luboń), Natalia 
Anna Jazdończyk – uzupełnienie skła-
du (KWW Niezależni dla Powiatu; 
Luboń), Marta Alicja Pawlak (KWW 
Koalicja Mieszkańców Lubonia; Lu-
boń), Małgorzata Janina Ratajczak – 
(KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska; Luboń), Magdalena So-
liwoda (KWW Niezależni dla Powiatu; 
Luboń), Bogna Małgorzata Szałamacha 
– uzupełnienie składu (KWW Forum 
Obywatelskie Luboń; Luboń), Piotr 
Teszner (KWW Poznaniacy; Luboń)

Komisja ds. Ustalenia Wyników Gło-
sowania: Tomasz Edward Borko (KW 
Prawo i Sprawiedliwość; zam. Luboń), 
Kamila Zofia Borowicz, (KWW Pozna-
niacy; Luboń), Patrycja Grotek (KWW 
Koalicja Mieszkańców Lubonia; Lu-

boń), Paweł Zbigniew Kowalski (KKW 
Platforma.Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska; Luboń), Piotr Paweł Kusy 
(KWW Niezależni dla Powiatu; Lu-
boń), Beata Iwona Przybylak (KWW 
Robert Ostafiński-Bodler; Luboń), 
Marian Serba (KKW SLD Lewica Ra-
zem; Luboń), Julia Anna Smelka – 
uzupełnienie składu (KWW Forum 
Obywatelskie Luboń; Luboń), Irena 
Żurczak (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; Luboń)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, 
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Koł-
łątaja 1

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Katarzyna Stefania Bździel 
(KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska; zam. Luboń), Damian 
Cwojdziński (KWW Robert Ostafiński-
-Bodler; Luboń), Magdalena Drozd 
(KWW Niezależni dla Powiatu; Lu-
boń), Sylwia Grzesiak (KWW Koalicja 
Mieszkańców Lubonia; Luboń), Urszu-
la Nadolczak (KW Prawo i Sprawiedli-
wość; Luboń), Jerzy Stefan Owczarzak 
(KWW Bezpartyjni Samorządowcy; 
Luboń), Ewa Polowa (KWW Pozna-
niacy; Luboń), Dorota Smolarek 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
Luboń), Krzysztof Andrzej Troszczyń-
ski – uzupełnienie składu (KWW Fo-
rum Obywatelskie Luboń; Luboń)

Komisja ds. Ustalenia Wyników Gło-
sowania: Agnieszka Grażyna Adamska 
(KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia; 
zam. Luboń), Ewa Bartkowiak (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Ewa Daniela Jakubowska (KWW Nie-
zależni dla Powiatu; Luboń), Katarzy-
na Kędziora (KWW Bezpartyjni Sa-
morządowcy; Luboń), Jerzy Kazimierz 
Kołodziej (KKW Platforma.Nowocze-
sna Koalicja Obywatelska; Luboń), 
Ewelina Podolska (KKW SLD Lewica 
Razem; Luboń), Agnieszka Ratajczak 
(KWW Poznaniacy; Luboń), Danuta 
Maria Rojewska, (KWW Robert Osta-
fiński-Bodler; Luboń), Natalia Trosz-
czyńska – uzupełnienie składu (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, 
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabi-
kowska 40

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Joanna Katarzyna Antoniak 
(KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska; zam. Luboń), Monika 
Romualda Błaszczyk – uzupełnienie 
składu (KWW Koalicja Mieszkańców 
Lubonia; Luboń), Bartłomiej Grzesiak 
(KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia; 
Luboń), Michał Łaciński – uzupełnie-
nie składu (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; Luboń), Adam Roman Nadol-
czak (KW Prawo i  Sprawiedliwość; 
Luboń), Dominika Piotrowska (KWW 
Niezależni dla Powiatu; Luboń), Kry-
styna Dominika Polus (KWW Pozna-
niacy; Luboń), Grzegorz Miłosz Trze-
ciak – uzupełnienie składu (KW Prawo 

i  Sprawiedliwość; Luboń), Patrycja 
Joanna Wilczek (KWW Forum Oby-
watelskie Luboń; Luboń)

Komisja ds. Ustalenia Wyników Gło-
sowania: Barbara Antoniak (KKW 
Platforma.Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska; zam. Luboń), Dorota Mag-
dalena Grządzielewska (KWW Koali-
cja Mieszkańców Lubonia; Luboń), 
Barbara Kaźmierczak (KWW Nieza-
leżni dla Powiatu; Luboń), Karolina 
Łopatka – uzupełnienie składu (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Ilona Anna Nyga (KWW Forum Oby-
watelskie Luboń; Luboń), Aurelia Te-
resa Plencler – uzupełnienie składu 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
Luboń), Izabela Barbara Różewska 
(KWW Robert Ostafiński-Bodler; Lu-
boń), Anna Maria Szajek (KKW SLD 
Lewica Razem; Luboń, Marcin Stani-
sław Szkoda (KWW Poznaniacy; Lu-
boń)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, 
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabi-
kowska 40

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Joanna Wiesława Bartkowiak 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
zam. Luboń), Weronika Dobroś (KWW 
Robert Ostafiński-Bodler; Luboń), 
Emilia Glabus (KWW Poznaniacy; 
Luboń), Jarosław Gomuła (KKW SLD 
Lewica Razem; Luboń), Sławomir Ry-
szard Grzesiak (KWW Koalicja Miesz-
kańców Lubonia; Luboń), Bartosz 
Maciej Kubala – uzupełnienie składu 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
Luboń), Natalia Joanna Maj – uzupeł-
nienie składu (KWW Forum Obywa-
telskie Luboń; Luboń), Wojciech Patz 
(KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska; Luboń), Jakub Piotr Sta-
chowiak (KWW Niezależni dla Powia-
tu; Luboń)

Komisja ds. Ustalenia Wyników Gło-
sowania: Tomasz Adamski (KWW 
Koalicja Mieszkańców Lubonia; zam. 
Luboń), Magdalena Barej (KWW Ro-
bert Ostafiński-Bodler; Luboń), Ro-
mana Maria Gadzińska (KW Prawo 
i  Sprawiedliwość; Luboń), Diana Jo-
lanta Krasowiak (KWW Niezależni dla 
Powiatu; Luboń), Adrian Młynek 
(KWW Poznaniacy; Luboń), Patrycja 
Piechota – uzupełnienie składu (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Sławomir Antoni Spilsgart (KKW Plat-
forma.Nowoczesna Koalicja Obywa-
telska; Luboń), Łukasz Aleksander 
Stachowiak (KWW Forum Obywatel-
skie Luboń; Luboń), Marta Szymko-
wiak – uzupełnienie składu (KWW 
Koalicja Mieszkańców Lubonia; Lu-
boń)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, 
Świetlica SM, ul. Żabikowska 62

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Maciej Michał Kędziora (KKW 
Platforma.Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska; zam. Luboń), Magdalena 

Kulińska (KWW Koalicja Mieszkańców 
Lubonia; Wiry), Marek Łukasz Maj – 
uzupełnienie składu (KWW Forum 
Obywatelskie Luboń; Luboń), Oliwia 
Marta Miłek – uzupełnienie składu 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
Luboń), Aneta Teresa Skóra (KWW 
Niezależni dla Powiatu; Luboń), Joan-
na Stachowiak (KWW Forum Obywa-
telskie Luboń; Luboń, Renata Win-
czewska (KWW Robert Ostafiński-
-Bodler; Luboń), Joanna Katarzyna 
Wysota-Gryciuk (KW Prawo i  Spra-
wiedliwość; Luboń), Małgorzata Żur-
czak (KWW Poznaniacy; Luboń)

Komisja ds. Ustalenia Wyników Gło-
sowania: Maria Ancukiewicz – uzu-
pełnienie składu (KWW Forum Oby-
watelskie Luboń; zam. Środa Wielko-
polska), Antonina Antkowiak (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Anna Babijów (KWW Koalicja Miesz-
kańców Lubonia; Luboń), Katarzyna 
Danuta Domagała (KW Prawo i Spra-
wiedliwość; Luboń), Leszek Jan Mi-
chalak (KWW Robert Ostafiński-Bo-
dler; Luboń), Marcin Pieszak – uzu-
pełnienie składu (KWW Koalicja 
Mieszkańców Lubonia; Luboń), Łukasz 
Paweł Stachowiak (KWW Niezależni 
dla Powiatu; Luboń), Elżbieta Iwona 
Stefaniak (KKW Platforma.Nowocze-
sna Koalicja Obywatelska; Luboń), 
Maria Joanna Wieczorek – uzupełnie-
nie składu (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; Luboń)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, 
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Armii 
Poznań 27

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Elżbieta Bober (KKW SLD Le-
wica Razem; zam. Luboń), Lidia Godek 
(KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska; Luboń), Wiktoria Kuliń-
ska (KWW Koalicja Mieszkańców Lu-
bonia; Wiry), Cezary Marek Linowski 
(KW Prawo i Sprawiedliwość; Luboń), 
Dominik Olejniczak – uzupełnienie 
składu (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; Luboń), Monika Anna Pilar-
czyk-Androsiuk (KWW Forum Oby-
watelskie Luboń; Luboń), Justyna 
Agnieszka Rogal (KWW Robert Osta-
fiński-Bodler; Luboń), Anna Maria 
Romel (KWW Niezależni dla Powiatu; 
Luboń), Daria Barbara Simon-Pawlak 
(KWW Poznaniacy; Luboń)

Komisja ds. Ustalenia Wyników Gło-
sowania: Krzysztof Piotr Bręczewski 
(KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska; zam. Luboń), Danuta 
Helena Glabus (KWW Niezależni dla 
Powiatu; Luboń), Patrycja Kaseja – 
uzupełnienie składu (KWW Forum 
Obywatelskie Luboń; Luboń), Magda-
lena Katarzyna Krzyżańska (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Dawid Książkiewicz – uzupełnienie 
składu (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; Luboń), Izabela Maria Matu-
sewicz (KWW Koalicja Mieszkańców 
Lubonia; Luboń), Joanna Maria Simon 
(KWW Poznaniacy; Luboń), Renata 
Sosińska (KKW SLD Lewica Razem; 
Luboń), Justyna Szymankiewicz – uzu-
pełnienie składu (KWW Forum Oby-
watelskie Luboń; Luboń)

Składy komisji wyborczych
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Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, 
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabi-
kowska 40

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Adrianna Weronika Baranow-
ska (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; zam. Luboń), Agata Bogucka 
(KWW Niezależni dla Powiatu; Lu-
boń), Zofia Borowicz (KWW Pozna-
niacy; Luboń), Leszek Stanisław Bój-
ko – uzupełnienie składu (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Elżbieta Czarnecka (KW Prawo 
i  Sprawiedliwość; Luboń), Joanna 
Violetta Malicka – uzupełnienie skła-
du (KWW Forum Obywatelskie Lu-
boń; Luboń), Maria Stefania Nowa-
kowska (KKW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska; Luboń), Da-
nuta Maria Piestrzyńska (KWW Ko-
alicja Mieszkańców Lubonia; Luboń, 
Grażyna Waligóra (KWW Robert 
Ostafiński-Bodler; Luboń)

Komisja ds. Ustalenia Wyników Gło-
sowania: Wanda Maria Burzyńska 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
zam. Luboń), Arleta Elżbieta Diug 
(KWW Niezależni dla Powiatu; Lu-
boń), Regina Górniaczyk (KKW Plat-
forma.Nowoczesna Koalicja Obywa-
telska; Luboń), Maciej Grzesiak – uzu-
pełnienie składu (KWW Forum Oby-
watelskie Luboń; Luboń), Radosław 
Krzysztof Klappa (KW Prawo i Spra-
wiedliwość; Luboń), 
Donata Maria Stiller (KWW Robert 
Ostafiński-Bodler; Luboń), Magdalena 
Wieczorek – uzupełnienie składu 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
Luboń), Renata Magdalena Woźniak 
(KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia; 
Luboń), Filip Dariusz Wróbel (KWW 
Poznaniacy; Luboń)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Grzegorz Kaczmarek (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; zam. Lu-
boń), Urszula Kasprzak (KWW Koali-
cja Mieszkańców Lubonia; Luboń), 
Krzysztof Kasztelan (KWW Poznania-
cy; Luboń), Karolina Adrianna Macie-
jewska (KWW Niezależni dla Powiatu: 
Luboń), Magdalena Różańska – uzu-
pełnienie składu (KWW Forum Oby-
watelskie Luboń; Luboń), Władysław 
Strózik (KWW Robert Ostafiński-Bo-
dler; Wiry), Dorota Szajkowska-Dene-
ka (KKW Platforma.Nowoczesna Ko-
alicja Obywatelska; Luboń), Beata 
Magdalena Winiecka-Witt – uzupeł-
nienie składu (KWW Forum Obywa-
telskie Luboń; Luboń), Eżbieta Ziele-
wicz-Głowicka (KW Prawo i Sprawie-
dliwość; Komorniki)

Komisja ds. Ustalenia Wyników Gło-
sowania: Dagmara Anna Biernacka 
(KW Prawo i  Sprawiedliwość; zam. 
Luboń), Magdalena Beata Demel-Wie-
czorek (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; Luboń), Angelika Duczyńska 
(KWW Robert Ostafiński-Bodler; Lu-
boń), Kornelia Zofia Głowacka (KWW 
Bezpartyjni Samorządowcy; Luboń), 
Agnieszka Krystyna Hundak (KWW 

Niezależni dla Powiatu; Luboń), Ane-
ta Grażyna Jankowska-Łukomska 
(KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia; 
Luboń), Marianna Walentyna Łbik 
(KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska; Luboń), Małgorzata 
Agnieszka Matalewska – uzupełnienie 
składu (KWW Koalicja Mieszkańców 
Lubonia; Luboń), Lidia Monika Potoc-
ka – uzupełnienie składu (KWW Fo-
rum Obywatelskie Luboń; Luboń)

Obwodowa Komisja Wyborcza 
Nr 10, Liceum Ogólnokształcące, 
ul. Armii Poznań 27

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Elżbieta Dauer (KKW Platfor-
ma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska; 
zam. Luboń), Patrycja Jałowiec (KWW 
Koalicja Mieszkańców Lubonia; Lu-
boń), Antonina Kwiatkowska (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Karolina Anna Neumann (KW Prawo 
i Sprawiedliwość; Luboń), Monika Ma-
ria Pawlicka – uzupełnienie składu 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
Luboń), Agnieszka Schmidtke – uzu-
pełnienie składu (KWW Forum Oby-
watelskie Luboń; Luboń), Izabela Si-
mon (KWW Poznaniacy; Luboń), 
Sandra Anna Szymankiewicz (KWW 
Niezależni dla Powiatu; Luboń), Do-
rota Świątek (KWW Robert Ostafiński-
-Bodler; Luboń)

Komisja ds. Ustalenia Wyników Gło-
sowania: Agnieszka Marzena Kasztelan 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
zam. Luboń), Adrianna Kaźmierczak 
– uzupełnienie składu (KWW Forum 
Obywatelskie Luboń; Luboń), Magda-
lena Korcz (KWW Robert Ostafiński-
-Bodler; Luboń), Zuzanna Dominika 
Kornat – uzupełnienie składu (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Agnieszka Sosińska (KKW SLD Lewi-
ca Razem; Luboń), Kamila Wiśniewska 
– uzupełnienie składu (KWW Robert 
Ostafiński-Bodler; Luboń), Justyna 
Maria Wojciechowska (KW Prawo 
i  Sprawiedliwość; Luboń), Monika 
Woźniak (KWW Niezależni dla Powia-
tu; Komorniki), Anna Maria Żarno-
wiecka (KKW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska; Luboń)

Obwodowa Komisja Wyborcza 
Nr 11, Dzienny Dom „Senior-Wigor”, 
ul. Romana Maya 1b

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Joanna Stefania Glabus (KKW 
SLD Lewica Razem; zam. Luboń), 
Małgorzata Goździewska (KWW Ko-
alicja Mieszkańców Lubonia; Luboń), 
Agnieszka Maria Grześkowiak (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Poznań), 
Anna Maria Kordylewska (KW Prawo 
i  Sprawiedliwość; Poznań), Karina 
Mańczak (KWW Robert Ostafiński-
-Bodler; Luboń), Renata Teresa No-
wak – uzupełnienie składu (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Mariola Anna Różańska (KWW Po-
znaniacy; Luboń), Hieronim Wabi-
szewski (KKW Platforma.Nowocze-
sna Koalicja Obywatelska; Luboń), 
Mateusz Wysocki – uzupełnienie 
składu (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; Luboń)

Komisja ds. Ustalenia Wyników Gło-
sowania: Patrycja Anna Bręczewska 
(KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska; zam. Luboń), Michał 
Domagała (KW Prawo i  Sprawiedli-
wość; Luboń), Mirosław Józef Goź-
dziewski (KWW Koalicja Mieszkańców 
Lubonia; Luboń), Aneta Maria Grze-
siak – uzupełnienie składu (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Marcin Książek – uzupełnienie składu 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
Luboń), Karolina Anna Tórz (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Sandra Maria Tulińska (KWW Nieza-
leżni dla Powiatu; Luboń), Danuta 
Anna Wieloch – uzupełnienie składu 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
Luboń), Maria Grażyna Zabawa (KKW 
SLD Lewica Razem; Luboń)

Obwodowa Komisja Wyborcza 
Nr 12, Ośrodek Kultury, ul. Sobie-
skiego 97

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Katarzyna Chudzińska (KWW 
Koalicja Mieszkańców Lubonia; zam. 
Luboń), Magdalena Anna Dolata 
(KWW Poznaniacy; Luboń), Iwona 
Elżbieta Jankowiak (KKW Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska; 
Luboń), Natalia Jurga (KWW Nieza-
leżni dla Powiatu; Luboń), Oliwia 
Maria Krüger (KWW Forum Obywa-
telskie Luboń; Luboń), Maria Teresa 
Muras (KKW SLD Lewica Razem; 
Luboń), Małgorzata Nawrocka – uzu-
pełnienie składu (KWW Forum Oby-
watelskie Luboń; Luboń), Magdalena 
Monika Ścisłowska-Wiatr (KW Pra-
wo i Sprawiedliwość; Luboń), Pauli-
na Zgoła (KWW Robert Ostafiński-
-Bodler; Luboń)

Komisja ds.  Ustalenia Wyników 
Głosowania: Kamil Biadała (KKW 
Plat forma.Nowoczesna Koal ic ja 
Obywatelska; zam. Luboń), Marek 
Borowski (KKW SLD Lewica Ra-
zem; Luboń), Sylwia Urszula Bożek 
(KW Prawo i  Sprawiedliwość; Lu-
boń), Justyna Dajewska (KWW Ko-
alicja Mieszkańców Lubonia; Lu-
boń),  Kajetan Michał  Głowacki 
(KWW Bezpartyjni Samorządowcy; 
Luboń), Karolina Monika Gorze-
lańczyk (KWW Robert Ostafiński-
-Bodler; Luboń), Natalia Kaźmier-
czak – uzupełnienie składu (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Lu-
boń), Aleksandra Kowańska (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Lu-
boń), Katarzyna Różańska (KWW 
Niezależni dla Powiatu; Luboń)

Obwodowa Komisja Wyborcza 
Nr 13, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 
1 Maja 10

Komisja ds. Przeprowadzenia Głoso-
wania: Kamila Adamczyk (KWW 
Robert Ostafiński-Bodler; zam. Lu-
boń), Jolanta Adamska (KKW Plat-
forma.Nowoczesna Koalicja Obywa-
telska, Luboń), Nicole Joanna Kraw-
czyk (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń, Luboń), Renata Barbara 
Krüger – uzupełnienie składu (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; Luboń), 
Damian Olejniczak – uzupełnienie 

składu (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; Luboń),  Ignacy Pawlak 
(KWW Niezależni dla Powiatu; Lu-
boń), Barbara Maria Stachowiak – 
uzupełnienie składu (KWW Forum 
Obywatelskie Luboń; Luboń), Moni-
ka Szulc (KWW Koalicja Mieszkań-
ców Lubonia; Luboń), Joanna Sylwia 
Wojciechowska (KKW SLD Lewica 
Razem; Luboń)

Komisja ds.  Ustalenia Wyników 
Głosowania: Aneta Teresa Bręczew-
ska (KKW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska; zam. Luboń), 
Patrycja Gorzelańczyk (KWW Ro-
bert Ostaf iński-Bodler ;  Luboń), 
Paulina Korytowska – uzupełnienie 
składu (KWW Koalicja Mieszkań-
ców Lubonia; Luboń), Monika Anna 
Kozłowska (KWW Niezależni dla 
Powiatu; Luboń), Agnieszka Anna 
Radzimirska-Kamyczek (KW Prawo 
i Sprawiedliwość; Luboń), Ewa Do-
rota Rembacz – uzupełnienie skła-
du (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; Luboń), Barbara Szajek – 
uzupełnienie składu (KWW Forum 
Obywatelskie Luboń; Luboń), Iwo-
na Zofia Wieczorek (KWW Forum 
Obywatelskie Luboń; Luboń), An-
drzej Zawadzki (KWW Poznaniacy, 
zam. Luboń)

Obwodowa Komisja Wyborcza 
Nr 14, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. 
Kołłątaja 1

Komisja ds. Przeprowadzenia Gło-
sowania: Adrian Adamczyk (KWW 
Robert Ostafiński-Bodler; zam. Lu-
boń), Violetta Bójko (KWW Forum 
Obywatelskie Luboń; Luboń), Ka-
rina Frąckowiak – uzupełnienie 
składu (KWW Forum Obywatelskie 
Luboń; zam. Luboń),  Katarzyna 
Anna Gawlik-Chwalińska (KWW 
Niezależni dla Powiatu; Wiry), To-
masz Jendrasik (KW Prawo i Spra-
wiedliwość; Poznań), Adam Piotr 
Pęczyński – uzupełnienie składu 
(KWW Forum Obywatelskie: Lu-
boń), Henryk Przewoźniak (KWW 
Koalic ja Mieszkańców Lubonia; 
Luboń), Joanna Teresa Przygocka 
(KKW Platforma.Nowoczesna Ko-
alicja Obywatelska; Poznań), Kata-
rzyna Ratajczak (KWW Bezpartyj-
ni Samorządowcy; Luboń)

Komisja ds. Ustalenia Wyników Gło-
sowania: Renata Banachowicz (KWW 
Forum Obywatelskie Luboń; zam. 
Luboń), Anna Maria Gortat (KWW 
Poznaniacy; Luboń), Zuzanna Julia 
Kaczmarek – uzupełnienie składu 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
Luboń), Aleksandra Maria Lewan-
dowska (KWW Niezależni dla Po-
wiatu; Luboń), Monika Owsianna 
(KWW Bezpartyjni Samorządowcy; 
Luboń), Izabela Idalia Pancer – 
(KWW Forum Obywatelskie Luboń; 
Luboń), Maciej Sławomir Spilsgart 
(KKW Platforma.Nowoczesna Koali-
cja Obywatelska; Luboń), Anna 
Szczepaniak (KW Prawo i  Sprawie-
dliwość; Luboń), Agata Szulc (KWW 
Koalicja Mieszkańców Lubonia; Lu-
boń)
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Sinansowano ze środków KWW Forum Obywatelskie Luboń
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Podstawowym dochodem własnym Lu-
bonia jest udział w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz podatek 
od nieruchomości. Kluczem do równo-
ważenia budżetu Lubonia i  systemo-
wych inwestycji w budowę dróg, rond, 
szkoły z basenem i parku rekreacyjne-
go na Kocich Dołach i nad Wartą są 
udziały w  podatkach dochodowych 
stanowiących 37,89% wpływów z PIT 
oraz 6,71% wpływów z CIT, wydatnie 
wspomagany przez programy rządowe 
i dofinansowanie z UE. Pozostałe źró-
dła są zdecydowanie mniej istotne (tu 
podatek rolny, leśny, od środków trans-
portu, od darowizn i  spadków, PCZ, 
wpływy z opłaty skarbowej czy z opłaty 
targowej). Poprzez system preferowa-
nych ulg i  obciążeń zadbamy o  to, by 
kilkutysięczna rzesza osób niezameldo-
wanych w Luboniu, a jednak mieszka-
jąca w mieście i korzystająca z jego do-
brodziejstw, złożyła przynajmniej ZAP-
3 (dawniej NIP-3). To rodzaj powiado-

mienia US o nowym adresie zamieszka-
nia. Szacuje się zwiększenie wpływów 
dla Miasta z tego tytułu o 4-5 mln zł. 
Stworzymy warunki dla zwiększenia 
prywatnych usług dla mieszkańców 
Lubonia. Tym samym zwiększą  się 
wpływy z CIT i podatku od nierucho-
mości wykorzystywanych na działal-
ność gospodarczą; to kolejne duże pie-
niądze do budżetu. Luboń ma jedynie 2 
lata na korzystanie ze środków z UE 
na budowę infrastruktury drogowej. 
Po 2020  r. będzie ponad 30% mniej 
pieniędzy dla Polski z UE, a w związ-
ku z Brexit-em UK mniej o 7% będzie 
już w 2019 r. Oznacza to intensywny 
czas sporządzania dokumentacji i wy-
datków (tu finansowanie m.in. z emisji 
obligacji komunalnych). Drugiej szansy 
na inwestycje w  Luboniu po 2020  r. 
długo raczej nie będzie.

dr Robert Ostafiński-Bodler

Program naprawczy  
dla Lubonia W marcu 2018 r. rząd polski przekazał 

dodatkowe 40 mln zł na drogi w Wiel-
kopolsce, czyli poza ogromnymi środ-
kami z  UE, kolejne duże pieniądze na 
drogi. Niestety, Luboń nie dostał ani 
grosza, przegrywając z innymi gminami. 
Dlaczego? Władze miasta wytłumaczyły, 
że Luboń nie spełnił wymagań. I  tyle. 
Przeszło 64 drogi w  mieście nie mają 
w ogóle żadnej nawierzchni, tylko piach, 
wądoły, wertepy i wyboje. Pozostałe (z 
wyjątkiem 4. nowych) mają nawierzch-
nie spękane lub dziurawe. Przez Luboń 
tranzytem przejeżdżają każdego dnia 
setki samochodów, a samo miasto sty-
ka się z komunikacją wylotową z trzech 
stron. Na zaledwie 13,5 km² (w tym 53% 
to użytki rolne i leśne) jest stłoczonych 
ponad 31 tys. mieszkańców zameldowa-
nych i  dodatkowo kilka tysięcy osób 
niezameldowanych. Wysokość dochodów 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
jest jedną z najniższych w całej Wielko-
polsce. Jakie zatem kryteria są bardziej 
jaskrawe, by myśleć o programie pomo-
cowym rządu Polski dla gmin Wielko-
polski?! Kolejne szanse na normalny 
i przyzwoity system drogowy z rondami, 
nawierzchnią i chodnikami, przechodzi 

obok Lubonia. Jak długo jeszcze? Co 
Miasto zbudowało za pieniądze z UE? 
Dwie drogi z  rondem dla NCL oraz 
cztery niewielkie „odcinki” dróg, czyli 
1,5 ulicy na rok. W  tym tempie więk-
szość mieszkańców nie doczeka  się za 
swego życia nawierzchni! Na czas kam-
panii wyborczej desperacko podjęto 
w 2018 r. prace przy kilku innych „od-
cinkach”, ale co po wyborach… Zamiast 
za porządkiem wybudować po kolei całe 
drogi, Władza uprawia w roku wybor-
czym spektakl. Kiedy kurtyna opadnie, 
okaże się, że już na 2019 r. jest ogromna 
dziura w budżecie Lubonia w wysokości 
16 mln zł, a dług osiągnie rekord w hi-
storii miasta: 41  000  000 PLN. Miesz-
kańcy zostaną z długami i małymi, nie-
dokończonymi „odcinakami”. Jeśli obec-
na władza w Luboniu utrzyma się i wy-
gra w wyborach, nic się nie zmieni, bę-
dzie podobnie, jak przez ostatnie 4 lata, 
z tym, że po 2020 r. nie będzie już dofi-
nansowania z UE, a tym samym żadnych 
poważnych inwestycji w Luboniu.

dr Robert Ostafiński-Bodler

Kiedy w Luboniu będą drogi?

W Luboniu mieszkałem na ul. Brzozo-
wej  8, syn Robert był wychowankiem 
przedszkola „Calineczka” przy ul. Ponia-
towskiego, córkę Laurę chrzciłem w Pa-
rafii św. Barbary przy pl. Bojanowskiego, 
a pracowałem w latach 2003-11 dla firmy 
„Kos-Dom”, także przy ul. Poniatowskie-
go. Mieszkając w  Luboniu, w  ciągłym 
pędzie praca – dom, nie zwracałem 
zbytniej uwagi na niedogodności, cie-
sząc  się raczej spacerami przy Kocich 
Dołach czy obiadkami w  „Zajadalni” 
przy Puszkina. Dopiero teraz, z perspek-
tywy Swarzędza, widzę ogromne różni-
ce. Czasem bowiem dobrze jest wyjść 
poza próg własnego domu i granic mia-
sta, by zobaczyć możliwości, jakie daje 
świat i jak z perspektywy innych wyglą-
da nasz własny kąt. Skala inwestycji, jaką 
poczyniliśmy w Swarzędzu, gdzie jako 

sekretarz gminy, koordynator kontroli 
zarządczej i radca prawny, uczestniczy-
łem w procesie decyzyjnym, to 70 km 
nowych dróg, osiem rond, wiadukty 
kolejowo-drogowe, trzy nowe szkoły, 
duży park rekreacyjny przy jeziorze 
z basenem, z boiskami, z placami zabaw 
i z największym w Wielkopolsce skate-
parkiem. Spotykając się z mieszkańcami 
Lubonia, słucham o niewykorzystanych 
dla Lubonia szansach, jakie w  latach 
2014-2018 dały dofinansowanie z  UE 
i  programy rządowe. Ich problemy od 
lat  się nie zmieniły: fatalny stan dróg, 
brak rond, brak żłobków, hałas z  F16, 
płatne BUS-y dla młodzieży szkolnej, 
a na basen do Poznania.

dr Robert Ostafiński-Bodler

Robert Ostafiński-Bodler i Luboń„Komu, komu, bo idę do domu”, bawi-
liśmy się w szkole jakieś 30 lat temu… 
Okazuje się, że nie wszyscy z tych zabaw 
wyrośli, bo w gorącym, przedwyborczym 
okresie, tego typu hasła powstają jak 
grzyby po deszczu. Co zatem jesienny 
wiatr nam przywiał z tych huraoptymi-
stycznych pomysłów?
Gdyby oszacować koszty obietnic wy-
borczych jednego tylko kandydata na 
Burmistrza (choć trzeba przyznać spryt-
nie nie podaje dat ich realizacji), koszt 
ich wykonania wyniósłby około 400 
mln zł. Z odważnie stawianych tez wy-
nika, że utwardzimy (należy utwardzić?) 
64 drogi, wybudujemy kilkanaście rond, 
basen, szkołę. Przy okazji zapewne ścieżki 
rowerowe, chodniki. Ech, wystarczy za-
mknąć oczy i… No właśnie co? Szacując 
budżet najbogatszej w  powiecie gminy, 
czyli Tarnowa Podgórnego, to i tam byłby 
problem ze sfinansowaniem tych wszyst-
kich propozycji. Hmm… nawet Poznań, 
który pilnie poszukuje pieniędzy na bu-
dowę tramwaju na Naramowice czy prze-
budowę ronda Rataje, miałby nie lada 
kłopot. Ale co tam, obiecajmy, może 
mieszkańcy za 5 lat zapomną.
Po pierwsze basen. Jak zaczynamy, to „na 
bogato”. W końcu, kto bogatemu zabroni? 
Przeszukałam zatem „internety”, przema-
glowałam budżety gmin, wystąpienia po-
kontrolne NIK, artykuły w prasie i… klops. 
Średni koszt basenu krytego, z projektem, 
procedurami związanymi z  uzyskaniem 
pozwoleń, wykonawstwem i materiałami, 
to kwota rzędu 15-25 mln zł, zakładając, 
że grunt mamy (a nie mamy), drogę do 
niego też, a i parking stoi (nie stoi). Taki 
basen to, swoją drogą, żadne wielkie halo. 
25 metrów, cztery-sześć torów, do tego 
brodzik i w wersji lux jeszcze basen tre-
ningowy dla dzieci. Termy to żadne nie są. 
Przy rocznym budżecie inwestycyjnym 
Lubonia, przez rok do trzech lat (w zależ-
ności od wariantu basenu) miasto musia-

łoby zaprzestać jakichkolwiek inwestycji 
– drogowych, edukacyjnych, związanych 
z odwodnieniem itp. Wszystko lalibyśmy 
szerokim strumieniem do basenu. I nie-
stety na tych 15-25 mln nie koniec. Rocz-
ny koszt utrzymania takiego obiektu to 
średnio 1-2 mln zł, przy wpływach rzędu 
kilkuset tysięcy. Na dzień dobry zatem 
fundujemy sobie obiekt, do którego rok 
rocznie trzeba dokładać co najmniej 
kilkaset tysięcy złotych. W zalewie uty-
skiwań na stan dróg i brak chodników, 
chyba to „komu, komu…” jeszcze nie dla 
nas. Sama jestem mamą i wiem, że pewnie 
łatwiej byłoby wybrać się z dzieciakami na 
basen rowerem do Lasku czy NCL-u, a nie 
stać w  korku w  drodze do Poznania, 
Kórnika lub Tarnowa Podgórnego. 
Jednak mimo wszystko wolę najpierw 
mieć drogę, niż po raz kolejny mar-
twić się o zawieszenie wyjeżdżając ze 
swojej nieutwardzonej ulicy.
Jeśli nie basen, to chociaż rondo! Dajcie 
nam ronda, chcemy więcej rond! Proszę 
bardzo, sama bym ich kilka w  mieście 
widziała. Niestety, to też każdorazowo 
musi być efekt kompleksowych analiz, 
pomiarów ruchu, badania możliwości 
technicznych, stanu prawnego gruntów 
i sytuacji własnościowej, wreszcie możli-
wości pozyskania dofinansowania na tę 
inwestycję. Można bowiem, tak jak pro-
ponuje kandydat, budować rondo na 
skrzyżowaniu dwóch nieutwardzonych 
ulic… Podobno pieniądze z UE kończą się 
za dwa lata (tu niespodzianka, jest pewna 
pula pozyskanych przez nas środków, 
która wcale nie pochodzi z budżetu UE, 
więc aż tak bardzo się nie boimy), co zatem 
dalej… włodarze robią swoje i jak na razie 
dobrze im to wychodzi.
Czego jeszcze możemy chcieć i co kan-
dydaci chcą nam dać? Trudno powie-
dzieć. Pożyjemy, zobaczymy…

Anna Bernaciak
kandydatka FOL

Komu szkołę, komu basen…

Nie wszyscy kandydaci prze-
strzegają rozporządzenia Bur-
mistrz Lubonia w sprawie zasad 
umieszczania plakatów wybor-
czych, które dotyczy kandyda-
tów i ugrupowań do rad wszyst-
kich szczebli samorządu oraz 
wyboru burmistrza. Włodarz 
miasta wyznaczyła 7 lokalizacji 
na takie ekspozycje. Nie są to 
słupy ogłoszeniowe, których 
w Luboniu mamy 2.
Za nieprzestrzeganie zasad, zgod-
nie z  rozporządzeniem, trzeba 
płacić, a policja i  Straż Miejska 
mają obowiązek plansze usuwać.

(S)

Widzimisię

n
Na miejskim słupie ogłoszeniowym przy ul. 
Szkolnej/ Poniatowskiego, wbrew lokalnym 
przepisom, od dawna wisi plakat kandydata 
do Rady Powiatu, Tomasza Pawłowskiego. 
Straż Miejska ani policja dotąd go nie usu-
nęła   fot. Hanna Siatka
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W Luboniu przybywa nowych osiedli 
i domostw, a wraz z nimi wzrasta liczba 
mieszkańców, w tym uczniów. Pięć dzia-
łających w mieście szkół publicznych z tru-
dem mieści wszystkich, a  zastosowany 
w SP 3 i 4 system zmianowy, nie sprawdza 
się. Nadto obok jednej szkoły niepublicz-
nej ma powstać nowa szkoła prywatna, 
którą buduje Fundacja. Prezesem jedno-
osobowego zarządu tej Fundacji jest za-
stępca Burmistrz Lubonia. Uwzględniając 
te czynniki oraz fale demograficzne wśród 
młodzieży szkolnej, istnieje potrzeba bu-
dowy nowej szkoły, i  to zanim całą po-
wierzchnię miasta wypełnią osiedla. Na 
terenach miejskich przy ul. Ogrodowej 
(gruntowej), wpadającej w ul. Fabryczną 
powinna zatem powstać szkoła podstawo-
wa i to z pełnowymiarowym basenem. By 
zbilansować koszty utrzymania, basen ten 
po godz. 16, a w weekendy od 9, winien 
być udostępniony odpłatnie wszystkim 
mieszkańcom i gościom spoza miasta.
W Luboniu działa 17 przedszkoli, a tylko 3 
żłobki. Mimo to Władze Miasta w  lipcu 
2018 r. podpisały umowę na budowę kolej-

nego przedszkola – przy ul. Sobieskiego – tuż 
za istniejącym przedszkolem (działki nr 21/2, 
22, 14/4 obręb Lasek). Kwota tej inwestycji 
to aż 6  700  000  zł brutto. Dziś wszędzie 
przedszkola budują operatorzy, którzy na-
stępnie utrzymując je, działają jako przed-
szkola publiczne. Tym samym rodzice mogą 
posyłać dzieci do przedszkola, nie płacąc za 
czynsz. Dlaczego Miasto mając tak ogromne 
długi i deficyt budżetowy, zamiast budować 
nową szkołę lub drogi i chodniki, bezsen-
sownie wydaje takie pieniądze, obciążając 
dodatkowo na stałe budżet kolejnymi wy-
datkami na utrzymanie placówki? Kto zatem 
ma interes w tym, by nie było w Luboniu 
nowej i potrzebnej szkoły publicznej z base-
nem? Na kogo spłynie korzyść z inwestycji 
w kolejne przedszkole? Władze odpowiedzą 
oczywiście, że na dzieci. Pytanie, czy tylko 
one? Kiedyś Cyceron chcąc wskazać przy-
czynę, pytał: „Cui bono” – Kto na tym ko-
rzysta?

dr Robert Ostafiński-Bodler

Inwestycje w oświatę

Qn Dzięki stanowczemu sprzeciwowi ponad 
700 mieszkańców przy ul. Jaśminowej, 
w Luboniu obroniono boisko przed za-
kusami władz miasta, by teren ten prze-
znaczyć na kolejną zabudowę. Wcześniej 
władzom udało się jednak zlikwidować 
zieleń za Ośrodkiem Kultury.

Qn Przy realizacji remontu Szkoły Pod-
stawowej nr 3 prokuratura stwierdziła 
poważne nieprawidłowości finansowe 
i wniosła akt oskarżenia. Zapadł wyrok 
skazujący przed Sądem karnym. Dlacze-
go Mieszkańcy Lubonia nie mają pełnej 
wiedzy na ten temat? Podobnie jak z nie-
prawidłowościami, ogromnymi stratami 
i zadłużeniem LOSiR-u na 500 000 zł.

Qn  Władze Lubonia mają talent do skłó-
cenia własnych mieszkańców przy ul. 
Uroczej i Długiej.

Qn W uchwalonym w 2017 r. studium 
nie dość, że mamy bałagan planistycz-
ny, to jeszcze tzw. „Trasę Południową” 
poprowadzono na mapie tak, że same 
koszty wykupu gruntów oraz budo-
wy wiaduktu i mostu przekroczyłyby 
2/3 całego budżetu Miasta, co czyni te 
plany kpiną z mieszkańców. Jednocze-
śnie przy zadłużeniu Lubonia, które 
w 2019 r. wyniesie przeszło 41 mln zł, 
nie zrobiono NIC dla realizacji budo-
wy tej obwodnicy.

dr Robert Ostafiński-Bodler

Wybrane problemy  
władz Lubonia

1.10.2018 r., zaraz po debacie kandy-
datów w  TVP3, na portalu e-luboń 
pojawił się wpis Forum Obywatelskie-
go Lubonia (FOL) o rzekomym poda-
waniu przez Roberta Ostafińskiego-
-Bodlera nieprawdy, że w latach 2011-
2014 r. „przyczynił się do pozyskania 
136  mln  zł środków zewnętrznych” 
(„WL” 06-2018, str. 15).
W odpowiedzi, do redakcji przesłano 
oficjalny, urzędowy periodyk Gminy 
Swarzędz „Prosto z  Ratusza”, gdzie 
obok informacji, że w 2014 r., w Sej-
mie, burmistrz Anna Tomicka odebra-
ła nagrodę za 5. miejsce w kraju wśród 
608 gmin wiejsko-miejskich, za zrów-
noważony rozwój. Informuje  się tam 
też, że rozpisano listę 40. projektów dla 
Swarzędza, dla których „pozyskano 
łącznie 136  048  225,  92  zł środków 
zewnętrznych”. Efektem tych działań 
jest budowa wiaduktu, dwóch szkół, 
skateparku, boisk, kilkudziesięciu ki-
lometrów dróg, chodników, ścieżek 
rowerowych i kanalizacji, 37 mieszkań 
komunalnych oraz zakup 11  autobu-
sów. Burmistrz Anna Tomicka potwier-
dziła, że istotnie dr Robert Ostafiński-
-Bodler, jako Sekretarz Gminy Swa-
rzędz i  koordynator kontroli zarząd-
czej, wyznaczając zadania strategiczne 
i operacyjne, uczestniczył w procesie 
decyzyjnym rozwoju Gminy Swarzędz, 
również w  obszarze inwestycyjnym 
i pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
Jako Sekretarz Gminy nadzorował i ko-
ordynował pracę wszystkich referatów 
i  wydziałów Urzędu, w  tym również 
referatu pozyskiwania funduszy, które 

co kwartał przesyłały mu tabele kon-
troli zarządczej w obszarze wszystkich 
zadań. W oparciu o dane operacyjne 
i finansowe dr Robert Ostafiński-Bo-
dler sporządzał raport, który następnie 
burmistrz przedstawiała Radzie Miej-
skiej. Swarzędz w  systemie wkładu 
własnego i  podmiotów partnerskich 
pozyskał inwestycje warte łącznie po-
nad 136 mln.
FOL-u załączył do swego oświadczenia 
pismo podpisane przez kierownika wy-
działu organizacyjnego UM w Swarzę-
dzu, w  którym podano, że wyłączając 
inne podmioty (np. działające w  part-
nerstwie) działające na terenie gminy, 
bezpośrednio pozyskane środki ze-
wnętrzne to 10 mln, a wydział pozyski-
wania funduszów był kierowany przez 
burmistrza, chociaż bezpośrednio pod-
legał pod sekretarza gminy.
W kolejnym wpisie z 2.10. br. FOL ko-
ryguje przekaz i pisze już o „sumowaniu 
kwot dotacji pozyskanych przez różne 
instytucje, które w partnerstwie ze Swa-
rzędzem realizowały inwestycje na tere-
nie tej Gminy”.
Z powyższego wynika głównie ten 
wniosek, że trwa kampania wybor-
cza, a  Swarzędz w  latach 2011-14, 
również w partnerstwie, z różnych 
źródeł pozyskał dla mieszkańców 
kilkadziesiąt  inwestycji  wartych 
łącznie ponad 136  mln, a  władze 
Lubonia mogą pochwalić się pozy-
skaniem ponad 20  mln i  efektem 
inwestycyjnym, jaki mieszkańcy 
Lubonia znają z autopsji.

RB

136 mln dla Swarzędza  
i 20 dla Lubonia

Szanowna Redakcjo,
Jak co miesiąc kupiłam moje ukochane 
„Wieści Lubońskie”. I tym razem aż mną 
zatrzęsło. W  „Wieściach” można prze-
czytać dwa artykuły Pana Roberta Kor-
cza. Jeden przytacza argumenty, dla 
których kandyduje w  nadchodzących 
wyborach, drugi, w którym przechwa-
la  się akcją Stowarzyszenia „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu”, polegającej 
na pomocy rodzinom w zakupie pod-
ręczników. I tu chciałam po raz pierw-
szy wyrazić swoje oburzenie. Od lat 
organizuję i pomagam w wielu akcjach 
charytatywnych. Zawsze robię to ano-
nimowo. Największą satysfakcją jest 
bowiem radość obdarowanych, o któ-
rej dowiaduję się przez osoby wręcza-
jące pomoc. Pan Robert Korcz nie dość, 
że afiszuje się swoim zdjęciem, to jesz-
cze publikuje wizerunek obdarowa-
nych, szczególnie dzieci! Przecież to 
stygmatyzacja i potencjalne piętnowa-
nie tych małych istot. Cały Luboń 
zobaczył ich zdjęcia, w tym ich kole-
żanki i  koledzy ze szkół, do których 
uczęszczają. Pomagać powinniśmy 
w ciszy, nie afiszować się tym, a przede 
wszystkim nie wykorzystywać wizerun-
ków obdarowanych do własnych celów. 
Dlatego chciałam osobie z gazety odpo-
wiedzialnej za publikację i  przede 
wszystkim Panu Robertowi Korczowi 
zadać pytania. Czy Pan Korcz posiada 
zgody rodziców bądź opiekunów praw-

nych na publikację ich wizerunku w ga-
zecie, zgodną z  rozporządzeniem 
RODO? Czy to przypadek, że w  tym 
samym numerze, w którym informuje 
o kandydowaniu, afiszuje się ze zdjęciem 
z obdarowanymi dziećmi? Proszę o pu-
blikacje mojego listu i  odpowiedź od 
Pana Korcza.

Wanda Nowacka

Odpowiedź
Od ośmiu lat Stowarzyszenie SPM z Lu-
bonia co roku przygotowuje wyprawki 
dla potrzebujących uczniów szkół lu-
bońskich. Jesteśmy w  tej działalności 
pionierem i cieszymy się, że również 
rząd przystąpił do realizacji tego pro-
gramu. W tym czasie setki dzieci z Lu-
bonia odebrało dary serca. Jesteśmy 
dumni z  ich radości i promujemy za 
pomocą lokalnych mediów naszą dzia-
łalność w  nadziei, że również inni 
mieszkańcy i organizacje naszego mia-
sta przyłączą się do naszej akcji. Stąd 
uwieczniamy radość milusińskich wraz 
z ich rodzicami, ufając, że jest to przy-
kład, jak możemy jako lokalna spo-
łeczność, nieść sobie pomoc i wspie-
rać się nawzajem. Przykro mi, że nasza 
działalność, od lat nie zauważana przez 
włodarzy, nagle w czasie wyborów sta-
ła się przedmiotem nagonki i niezrozu-
miałej agresji. Mogę jedynie ubolewać 
i współczuć autorce listu.

Robert Korcz

List do redakcji

Cicho czy z rozgłosem?

Uwaga!
21 października wybory do władz samorządowych miasta, 

powiatu i województwa
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Z ostatnich „Wieści Lubońskich” do-
wiedziałem się, kto będzie kandydo-
wać do Rady Miasta. Bardzo zdziwi-
ła mnie informacja, że pani Teresa 
Zygmanowska – przewodnicząca 
obecnej Rady kandyduje z  okręgu 
nr  2 czyli Lubonianki, a  przecież 
mieszka Pani w Lasku! W tym zapo-
mnianym Lasku, w którym jest jesz-
cze tyle do zrobienia!
Qn 1. Czy Pani nie chce być kojarzona 

z mieszkaniem komunalnym na Rydla, 
w którym mieszka Pani już od chyba kil-
kunastu lat?
Jak doczytałem w Pani oświadczeniach 
majątkowych, jest Pani dość majętną 
osobą, bo kto z nas ma dochód w wyso-
kości około 100 000 zł (sto tysięcy zło-
tych) rocznie? A z tego, co wiem, czynsz 
w tych mieszkaniach jest naprawdę niski, 
to zaledwie kilka zł za metr kwadratowy. 
Czy mamy mieć takich radnych, którzy 
zajmują miejsce naprawdę biednym i po-
trzebującym? Gdzie Pani sumienie?
Qn 2. Dlaczego nie kandyduje Pani z Lasku?
Qn 3. Czy to mieszkanie nadal jest miesz-

kaniem komunalnym?
Qn 4. Czy nadal Pani w nim mieszka?
Qn 5. Czy może wykupiła Pani to miesz-

kanie i za jaką kwotę?
Pani Zygmanowska jako radna jest prze-
cież osobą publiczną i mam prawo wie-
dzieć takie rzeczy.

Wierzę w  niezależność 
prowadzonej przez Pana 
gazety i liczę na zadanie 
tych pytań.

Mieszkaniec z Lasku

Odpowiedź
Szanowny Mieszkańcu Lasku!
Sprawa mojego mieszkania została już 
obszernie wyjaśniona i publicznie przed-
stawiona. Odsyłam w szczególności do 
„Wieści Lubońskie” nr 3-2016, tekst pt. 
„Mieszkanie Przewodniczącej cd” s. 22. 
i 23. Krótko: Mieszkanie przy ul. Rydla 
zostało mi przyznane w zamian za miesz-
kanie służbowe, które przydzielono mi 
w  1983  r., a  jedynym kryterium tego 
przydziału było wykonywanie zawodu 
nauczyciela.
Tak, mieszkanie przy ul. Rydla wykupi-
łam za 268  080  zł, zgodnie z  wyceną 
rzeczoznawcy powołanego przez Urząd 
Miasta.
Ww. mieszkanie obciążone jest hipoteką 
w wysokości 180 000 zł, którą mam obo-
wiązek spłacić w ciągu 10 lat.
Startuję z Lubonianki, ponieważ z tym 
rejonem Lubonia jestem związana za-
wodowo od ponad 40 lat. Sprawy Lasku 
są mi tak samo bliskie i ważne, jak spra-
wy całego Lubonia. Uczciwie pracuję na 
rzecz wszystkich mieszkańców naszego 
miasta.

Teresa Zygmanowska

List do redakcji

Pytania do Przewodniczącej

Dziękuję za możli-
wość zadania pytania 
w poprzednim nume-
rze. Niestety kandy-
dat, Pan Ostafiński-
-Bodler udzielił od-
powiedzi wymijającej. 
W związku z tym dla 
jawności życia pu-
blicznego, proszę 
o opublikowanie po-
niższych pytań do 
Pana Roberta Korcza, 
pełnomocnika KWW 
Roberta Ostafińskie-
go-Bodlera, a  zara-
zem kandydata na 
radnego. Proszę rów-
nież o  publikację 
przesłanego zdjęcia, 
aby obnażyć hipokry-
zję komitetów.

Pytania do Pana Ro-
berta Korcza – kandydującego w wybo-
rach na radnego, pełnomocnika KWW 
Roberta Ostafińskiego-Bodlera, a zara-
zem asystenta posła PiS
Qn 1. Przez lata prezentował się Pan jako 

działacz społeczny walczący z obłudą po-
lityków, opowiadał Pan, że jest za jaw-
nością życia publicznego, za składaniem 
oświadczeń majątkowych przez wszyst-
kich polityków, piętnował Pan przypadki 
nepotyzmu. Dlatego proszę o odpowiedź, 
gdzie Pan obecnie pracuje i jakie są źró-
dła Pana dochodów?
Qn 2. Jakie są Pana związki z Krystyną 

Korcz, która kandyduje z tej samej listy 
KWW Roberta Ostafińskiego-Bodlera? 
Czy to Pana żona albo siostra? Ile osób 
powiązanych z  Panem rodzinnie bądź 
skoligaconych kandyduje z  list powyż-
szego komitetu?
Qn 3. Kandydat na Burmistrza wystawio-

ny przez Pana, czyli Robert Ostafiński-
-Bodler, odżegnuje się od PiS i zaprzecza 
związkom z tą partią. Jakie są powiązania 

Pana i innych kandydatów z tego komi-
tetu z PiS, w tym Pani Krystyny Korcz, 
która prezentuje się w biurze poselskim 
PiS (na zdjęciu).
Qn 4. Przed 4 laty piętnował Pan kandy-

datów na radnych, którzy nie mieszkali 
w naszym mieście i łamali w ten sposób 
prawo. Opowiadał Pan sąsiadom w La-
sku, że radny Rafał Mania nie mieszka 
w Luboniu. Dlatego proszę o odpowiedź, 
gdzie Pan obecnie mieszka? Na Pana do-
tychczasowym domu, widnieje informa-
cja o przeznaczeniu budynku na sprze-
daż. Czy to prawda, że obecnie mieszka 
Pan w Poznaniu (na Wildzie). Czy Pan 
nadal uważa, że kandydowanie, gdy nie 
mieszka się w Luboniu, to łamanie prawa?

Robert Orzechowski

Od redakcji: Robert Korcz oświadczył, 
że wobec wielkiej liczby pytań i SMS-ów 
otrzymywanych w tej kampanii wybor-
czej, co uważa za nękanie, nie ustosun-
kuje się do ww. kwestii.
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Pytania do kandydata

n
Lokal Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu” 
przy ul. Leśmiana, w którym urzęduje Robert Korcz z plaka-
tem Krystyny Korcz – kandydatki do RML   fot. Robert Orze-
chowski

Qn Nurtuje mnie pewna kwestia. Praco-
wałem w różnych firmach, ale nigdzie 
nie spotkałem się z takim przypadkiem, 
kiedy ktoś się sam kontrolował i nad-
zorował, a w naszym Urzędzie tak jest. 
Jak to w praktyce funkcjonuje? Osoba 
pełniąca nadzór nad spółkami jest prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej jednej 
z nich. Sama do siebie pisze? Ciekawe, 
jak siebie sprawdza? Czy kiedy popełni 
błąd, sama siebie karze? Pomijam już 
aspekt etyczny. Czy Pani Burmistrz na 
pewno w takiej sytuacji nadzoruje? Czy 
nie naraża  się na zarzut jego braku?   
(zatroskany mieszkaniec Lubonia)

Odp.: Osoba pracująca na stanowisku 
ds. nadzoru właścicielskiego nie udziela 
absolutorium Radzie Nadzorczej spółki 

LOSiR. Zgodnie z ustawą Kodeks Spół-
ek Handlowych takie absolutorium 
radom nadzorczym poszczególnych 
spółek udziela Zgromadzenie Wspól-
ników. Natomiast powszechną prak-
tyką w  samorządach jest, że osoby, 
które pracują w biurach czy na sta-
nowiskach ds. nadzoru właściciel-
skiego są również członkami rad 
nadzorczych z ramienia miasta. Wy-
nika to z ich wiedzy i tego, że znają 
oczekiwania właściciela (Miasta) 
wobec spółki. Podając przykład, po-
dobna sytuacja jest w Poznaniu, gdzie 
dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskie-
go Miasta Poznań jest członkiem Rady 
Nadzorczej spółki „Aquanet” SA.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Nadzór nad LOSiR-em

Qn Czy prawdą jest, że dyrektor Biblioteki 
Miejskiej jest prezesem Stowarzyszenia 
„Pozytywny Luboń”, a jej pracownicy 
członkami? Siedziba jest w Bibliotece. 
Jak kontrolowany jest czas pracy pra-
cowników i dyrekcji? Czy wiadomo, 
kiedy pracują społecznie dla stowarzy-
szenia, a kiedy na etacie? Słyszałam, 
że stowarzyszenie otrzymuje dotacje 
od Urzędu w Luboniu, ciekawe w ja-
kich kwotach? Czy nie jest to obejście 
dla finansowania Biblioteki? Stowarzy-
szenie przecież nie jest kontrolowane 
przez radnych. A z tego, co widziałam, 
w niektóre imprezy zaangażowana jest 
Biblioteka i Stowarzyszenie jednocze-
śnie. Jak to dzielą?   (T.S.)

Odp.: Dyrektor Biblioteki Miejskiej 
w Luboniu pełni funkcję prezesa Sto-
warzyszenia „Pozytywny Luboń”, a kil-
ku pracowników Biblioteki jest jego 
członkami. Informacja ta zawarta jest 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, ogól-
nie dostępnym. Wszyscy członkowie 
Stowarzyszenia, wśród których są rów-

nież pracownicy Urzędu Miasta w Lu-
boniu i innych instytucji samorządo-
wych, społecznej pracy w strukturach 
Stowarzyszenia na rzecz lubonian 
poświęcają wyłącznie swój prywatny 
czas, poza godzinami pracy zawodo-
wej, wielokrotnie w dni wolne od pra-
cy.
Wszelkie natomiast informacje doty-
czące środków pozyskiwanych przez 
Stowarzyszenie (z Urzędu Miasta w Lu-
boniu, Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu oraz Urzędu Marszałkowskie-
go w Poznaniu), dostępne są w Biu-
letynie Informacji Publicznej tych 
jednostek. Warto nadmienić, że 
wszystkie adresowane do mieszkańców 
Lubonia wydarzenia, organizowanie 
przez Stowarzyszenie „Pozytywny Lu-
boń” wespół z Biblioteką Miejską w Lu-
boniu i  instytucjami dofinansowują-
cymi te działania, dzięki współpracy 
tych jednostek, są wydarzeniami 
otwartymi i bezpłatnymi.

Agnieszka Begier
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Mieszkańcy pytają

Trudny podział

Potrzebna interwencja prasowa,

dzwoń 609 616 290 lub 609 616 277



10/2018

54

POLITYKA LOKALNA

Zwracam się z prośbą o poinformowanie 
przez Niezależny Miesięcznik Mieszkań-
ców wszystkich zamieszkałych w moim 
rodzinnym Mieście (bez podziału na 
„tubylców” i „nowoprzybyłych”) o pro-
wadzonej przez byłe i  obecne władze 
miasta – polityce planistycznej zagospo-
darowania m. Luboń, a raczej jej braku.
Moje liczne prośby, apele i wezwania skie-
rowane do władz Lubonia mające na celu 
naprawę prawa lokalnego, które powsta-
wało i powstaje z naruszeniem obowiązu-
jącego prawa określonego w Konstytucji 
i ustawach, pozostają bez odpowiedzi.
W pismach wskazywałem na niewyko-
nanie przez Burmistrza Miasta Luboń, 
Dariusza Szmyta, uchwały Rady Miasta 
nr XXVIII/165/2009 z  5.02.2009  r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego (mpzp) „Lasek – rejon 
ul. Wirowskiej” (obszar ok. 38 ha). Rad-
ni RML, podejmując uchwałę nr 
XLVI/247/2010 z 27.05.2010 r., nie mie-
li świadomości (?), że przedłożony przez 
burmistrza D. Szmyta projekt jest nie-
zgodny z rysunkiem Studium (2008 r.), 
z rysunkiem uchwały RML (z 5.02.2009) 
oraz z zapisami ustawy z 27.03.2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym!
Moje starania, by władze m. Luboń 
doprowadziły do zgodności prawa lo-
kalnego z zapisami ustawowymi w opar-
ciu o opinie Komisji Komunalnej RML 
oraz zawartego porozumienia z obecną 
Burmistrz – Małgorzatą Machalską (pi-
s m o  W P R i O Ś . 0 6 7 0 . 1 . 2 0 1 5 
z  20.01.2015  r.), zostały przez obecne 
władze – Burmistrz Miasta Luboń oraz 
Radę Miasta – zignorowane i pominię-
te przy opracowaniu Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
m. Luboń i miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego.

23.02.2017 r., na wniosek 
burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej, Rada Miasta 
podjęła uchwałę nr 
XXIX/206/2017 w spra-
wie przystąpienia do spo-
rządzenia mpzp „Lasek – rejon ul. Wi-
rowskiej”. W uzasadnieniu Rada stwier-
dziła, że „na terenie objętym ww. uchwa-
łą obowiązuje (?) plan miejscowy przy-
jęty uchwałą RML nr XLVI/247/2010 
z  27.05.2010  r., który nie jest zgodny 
z  zapisami Studium (rysunek i  tekst). 
Stwierdzając wadliwość prawną mpzp 
„Lasek – rejon ul. Wirowskiej”, Rada 
Miasta nie uchyliła jednak uchwały 
z 27.05.2010 r. Dlaczego?
Podejmując 23.02.217 r. uchwałę, Rada 
przyjęła także załącznik – rysunek ob-
szaru objętego planem miejscowym. 
Opracowany przez burmistrz Małgorza-
tę Machalską rysunek jest identyczny 
z  rysunkiem mpzp „Lasek – rejon ul. 
Wirowskiej” z 27.05.2010 r., który Rada 
Miasta w tym samym dniu i w tej samej 
uchwale uznała za niezgodny z zapisami 
Studium! Jak to możliwe?!
Moja odpowiedź brzmi: tylko w Luboniu 
istnieje Matrix!
8.05.2017 r. RML uchwaliła nowe Stu-
dium (uchwała nr XXXII/234/2017). 
W odniesieniu do rejonu ul. Wirowskiej 
zmiana polegała na przesunięciu granic 
ww. obszaru (porównaj z granicami Stu-
dium 2008 i 2013). Wszystkie wnioski 
mieszkańców dotyczące zmiany charak-
teru obszarów P/U (w nowym Studium) 
na obszary MN i MN/U, zostały podczas 
nadzwyczajnej sesji RML przez bur-
mistrz M. Machalską odrzucone. Bur-
mistrz stwierdziła, że „podaż terenów 
zabudowy mieszkaniowej jest wystar-
czająca”. Rada Miasta (jak zwykle!) po-
parła stanowisko Burmistrz i  przyjęła 
Studium (przy dwóch głosach wstrzy-

List do redakcji

Bez polityki planistycznej
mujących radnych J. Bielawskiego i M. 
Samulczyka).
Po uchwaleniu Studium z 8.05.2017 r., 
Rada Miasta nie podjęła uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzeniu planu miej-
scowego.
12.08.2018 r. Burmistrz wydała obwiesz-
czenie (WPRiOŚ.6721-5.217) o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu 
mpzp „rejon ul. Wirowskiej” w oparciu 
o ustalenia Studium – bez uchwały RML! 
W przedłożonym projekcie, granice ob-
szaru planu są identyczne z granicami 
mpzp „Lasek – rejon ul. Wirowskiej” 
z  27.05.2010  r., który Rada Miasta 
w  swojej uchwale nr XXIX/206/2017 
uznała za niezgodny z zapisami Studium!
Spontaniczna i niespodziewana dla władz 
miasta – reakcja mieszkańców, którzy 
wnieśli do projektu burmistrz M. Ma-
chalskiej liczne uwagi, wnioski i zarzuty, 
oraz odbyta (?) 10.08.2018 r. w sali Urzę-
du tzw. „debata publiczna” przyniosły 
taki skutek, że Pani Burmistrz wysłała 
(wg rozdzielnika) do uczestników po-
stępowania planistycznego – Zawiado-
m i e n i e  ( W PR i O Ś . 6 7 2 1 . 5 . 2 0 1 7 
z 12.09.2018 r.).
Jak mieszkańcy – wnioskodawcy – mają 
je zinterpretować?
W piśmie, Pani Burmistrz „Odstępuje 
od zapisu wprowadzającego obszary P/U 
w  miejsce MN”. Chcę poinformować 
mieszkańców, że obszarów MN w obo-
wiązującym Studium dla rejonu ul. Wi-
rowskiej w  rzeczywistości nie ma! 
Wszystkie wnioski mieszkańców złożo-
ne do projektu Studium zostały przecież 
przez Burmistrz i Radę Miasta odrzuco-
ne!
W swoim „Zawiadomieniu” pani M. 
Machalska informuje mieszkańców, że 
wstrzymuje (?) kontynuację i realizację 
procedury planistycznej (określonej 
w art. 17 i 13 Ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym 
z 27.03.2003) ze względu na pozytywne 
rozpatrzenie „kluczowej (?) uwagi”. Jed-
nocześnie informuje, że procedura pla-
nistyczna nie może naruszać ustaleń 

Studium (w którym brak obszarów 
MN!). Pozostałe uwagi mieszkańców, 
moim zdaniem bardzo istotne, Pani 
Burmistrz uznaje w Zawiadomieniu za 
bezprzedmiotowe (bez stanowiska Rady 
Miasta?) i odstępuje od ich rozpatrywa-
nia (wbrew zapisom art. 17, pkt. 12-14 
ustawy z 27.03.2003 r.!?).
Burmistrz M. Machalska nie informuje, 
kiedy i czy w ogóle wszczęta „procedura 
planistyczna” rejonu ul. Wirowskiej zo-
stanie wznowiona, z uwagi na koniecz-
ność dokonania zmian w zapisach Stu-
dium (8.05.2017), na którego „nienaru-
szalne ustalenia” powołuje się w Zawia-
domieniu.

Na skutek obowiązujących (wg władz 
miasta) zapisów Studium i planów miej-
scowych, już od 10 lat właściciele grun-
tów na obszarze ok. 38 ha objętym pla-
nem miejscowym, nie mogą swobodnie 
dysponować swoją własnością z uwagi 
na niemożliwość realizacji zapisów 
mpzp.! Kto odpowiada za ten świadomy 
bałagan planistyczny, który dawno już 
przekroczył granice absurdu?! Czy lu-
boński Matrix będzie trwać po wieki 
wieków?!
Oczywistością jest, że wszelkie koszty 
związane z naprawą tzw. prawa lokalne-
go poniosą wyłącznie mieszkańcy mego 
rodzinnego Lubonia. Jak długo jeszcze?!
Uważam, że to sami mieszkańcy dopro-
wadzili do „zapaści” miasta, wybierając 
do władz „swoich” przedstawicieli. Dla-
czego ościenne gminy rozwijają się dy-
namicznie, wyprzedzając Luboń infra-
strukturą o 20 lat?!
Koszty „naprawy” miasta rosną i będą się 
zwiększać! Od nas samych – mieszkań-
ców („tubylców” i nowoprzybyłych”) – 
będzie zależeć, czy zgadzamy  się na 
„pudrowanie” rzeczywistości, czy Luboń 
będzie rozwijać się prężnie, wykorzystu-
jąc np. swoją lokalizację?

Włodzimierz Kościak
kandyduje do RML

Qn W Luboniu jest budowana nowa szkoła kato-
licka. Prezes Fundacji budującej szkołę jest Bur-
mistrzem Miasta. W zakresie jego obowiązków 
jest oświata. Czy można pełnić funkcje publiczne i być 
prezesem? Czy nie ma zbiegu interesów? Niedawno do-
konana była zmiana warunków zabudowy. Burmistrz wy-
stępował sam w swojej sprawie? Wydaje mi się, że szkoły 
są finansowane z budżetu miasta. Czy Burmistrz sam so-
bie (Fundacji) to opracuje i zatwierdzi?   (Mirosław W.)

Odp.: Szkoła, która powstaje, jest budowana bez udzia-
łu i środków finansowych Miasta. Z informacji, które 
posiadam wynika, że powstaje ze środków darczyńców. 
Wiceburmistrz Mateusz Mikołajczak jest bardzo za-
angażowany w  pracę na rzecz Lubonia. To czym  się 
zajmuje w czasie wolnym od pracy, nie jest obszarem 
mojego zainteresowania. Jedni spędzają też czas upra-
wiając sport, inni na spotkania towarzyskie, jeszcze 
inni, jak wiceburmistrz, na pracę społeczną. Pozwo-
lenie na budowę szkoły, o  której mowa, wydawał 
Starosta Poznański, a  więc organ samorządu, nieza-
leżny od Miasta Luboń.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Zbieżność interesów?
Qn Czy prawdą jest, że prezes LOSiR-u otrzy-

mał za rok 2017 nagrodę za działalność spółki?

Odp.: Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy-
znano Prezesowi Spółki zmienną część wynagro-
dzenia (obecnie, przy zatrudnianiu prezesów 
spółek komunalnych na kontraktach menadżer-
skich nie przyznaje się już nagród), którego Spół-
ka dotychczas nie wypłaciła Prezesowi Zarządu.

Michał Kosiński
Prezes LOSiR

Qn Czy to prawda, że pracownicy LOSiR-u nie 
otrzymali w tym roku „trzynastek”? Czy pra-
cowali gorzej? Ludzie od wielu lat otrzymywali 
te pieniądze do pensji, a nagle im to zabrano. 
Czy to prawda, że prezes za ten sam czas otrzy-
mał nagrodę? Jak to jest możliwe?   (Antoni M.)

Odp.: Do tej pory nie zostały wypłacone nagrody 
roczne. Zarząd, po analizie 11.  miesięcy pracy 
Spółki, podejmie decyzje o wypłaceniu nagród 
w  wysokości odpowiadającej możliwościom fi-
nansowym Spółki. Spółka dotychczas nie wypła-

ciła również przyznanej Prezesowi Zarządu 
zmiennej części wynagrodzenia za 2017 r.

Michał Kosiński
Prezes LOSiR

Qn Dochodzą mnie niepokojące słuchy na temat 
kuchni prowadzonej przez LOSiR. Czy to praw-
da, że odchodzą pracownicy? Rozpoczął się rok 
szkolny. Czy na pewno dzieci będą miały możli-
wość zjedzenia posiłku w szkole? Czy będzie miał 
kto gotować im obiady?   (zaniepokojony rodzic)

Odp.: Uspokajam. Nikt nie odchodzi z kuchni. 
O zapewnienie właściwej jakości posiłków dba 
profesjonalny zespół pracowników kuchni, 
wielu spośród z tych pracowników pracowało 
wcześniej w  kuchniach lubońskich szkół 
i przedszkoli. Posiłki są produkowane zgodnie 
z  zamówieniami i  standardami jakości, cie-
szą  się dużym powodzeniem wśród dzieci. 
Zapewniam, że każde dziecko, które zamówi 
obiad, na pewno go otrzyma.

Michał Kosiński
Prezes LOSiR

Mieszkańcy pytają

LOSiR i extrawypłaty
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nieruchomości, na której mogłaby powstać 
funkcjonalna placówka tego typu. Po dru-
gie, szkoła która powstałaby za 5-6 lat, nie 
rozwiąże problemu podwójnych roczni-
ków, które teraz uczęszczają do obecnych 
podstawówek.

Demografia  
– czyli liczba dzieci zdecyduje
Decyzję o budowie nowej placówki na-
leży podjąć po przeprowadzeniu analiz 
demograficznych i zakończeniu powyż-
szych inwestycji. Warto pamiętać, że 
problem dużej liczby uczniów wynika 

przede wszystkim z  nakładających  się 
dwóch reform oświatowych. Pierwsza 
– kumulująca dwa roczniki 6- i 7-latków, 
oraz druga – wprowadzająca system 
8-klasowy. Jeżeli sytuacja nie ulegnie 
zmianie (np. na skutek nowych inwesty-
cji mieszkaniowych), to za 3-4 lata SP 2 
będzie miała o  prawie 200 uczniów 
mniej. Pozwoli to na jeszcze większą 
poprawę warunków nauki w tej placów-
ce, a  przede wszystkim na skrócenie 
czasu lekcji do godzin wczesnopopołu-
dniowych. Podobnie jest w pozostałych 
szkołach.
Tym niemniej, obserwując wnikliwie sy-
tuację demograficzną, Miasto, w przypad-
ku jej zmiany, będzie musiało podjąć nie-
zbędne kroki w kierunku decyzji o budo-
wie nowego budynku szkolnego. Pozosta-
je mieć nadzieję, że kolejny Minister 
Edukacji Narodowej znów nie wywróci 
systemu do góry nogami.

Bon żłobkowy
Większość młodych rodziców, po zakoń-
czeniu urlopu rodzicielskiego, zastanawia 
się, co dalej z opieką nad maleństwem, 
co dalej z aktywnością zawodową. Idea 
bonu żłobkowego polega przede wszyst-
kim na finansowym wsparciu przez Mia-
sto „świeżo upieczonych” rodziców dzie-
ci w wieku od 1 roku do 3 lat (najczęst-
sze rozwiązanie). Wsparcie, o  którym 
mowa (na poziomie kilkuset złotych), 
jest wypłacane rodzicom po spełnieniu 
kilku podstawowych kryteriów. Pierwsze 
to zamieszkanie w  danej gminie oraz 
odprowadzanie podatków ze wskazaniem 
na miejsce zamieszkania. Rodzice zasad-
niczo muszą być aktywni zawodowo lub 
np. w  przypadku osób bezrobotnych, 
podejmować działania w kierunku ak-
tywizacji zawodowej tak, aby po pewnym 
okresie, np. 6 miesięcy, podjąć pracę. 
Kryterium zatrudnienia może nie obo-
wiązywać m.in. studentów dziennych 
czy osób niepełnosprawnych. Ostatnim 
kryterium jest zawarcie umowy z niepu-
blicznym żłobkiem, klubem malucha, 
nianią czy opiekunem dziecięcym. Gmi-
ny stosują różne rozwiązania, np. narzu-
cając rodzicom tylko żłobek niepublicz-
ny, ale najbardziej korzystne dla rodzi-
ców jest pozostawienie im możliwości 
wyboru różnych form opieki dogodnych 
dla ich rodziny.
Analizując doświadczenia gmin, które 
wprowadziły bon żłobkowy, jestem prze-
konana, że takie rozwiązanie jest po-
trzebne także i u  nas. Ograniczy ono 
obciążenia finansowe młodych rodziców 
z tytułu opieki nad dziećmi i zwiększy 
możliwości ich aktywizacji zawodowej. 
Optymalnym rozwiązaniem będzie nie-
ograniczanie dostępności i niewprowa-
dzanie kryterium dochodowego tak, aby 
wszystkie zainteresowane rodziny mogły 
skorzystać z tej lubońskiej formy pomo-
cy. Bon żłobkowy będzie kolejnym dzia-
łaniem Miasta Luboń w kierunku two-
rzenia przyjaznych warunków dla rodzin 
z najmłodszymi dziećmi. Od kilku już 
lat Luboń przekazuje niepublicznym 
żłobkom i  klubom malucha dotację 
w wysokości 250 zł miesięcznie na każ-
de dziecko, przyczyniając się do zmniej-
szenia czesnego w  tych placówkach. 
Kolejna aktywność w tym obszarze bę-
dzie dopełnieniem spójnej polityki edu-
kacyjno-opiekuńczej w naszym Mieście.
Wszystkie powyższe działania są realne 
i uwzględniają możliwości finansowe Mia-
sta. Nie składam Państwu obietnic, które 
są niemożliwe do spełnienia.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
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Jednymi z  najbardziej angażujących, ale 
i sprawiających satysfakcję obszarów mo-
jej pracy na rzecz Miasta są szeroko poję-
te oświata i opieka nad dziećmi. Dzieci to 
przyszłość naszego miasta.
Jeszcze nie tak dawno, bo 4 lata temu, 
byłam przewodniczącą Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 2, wcześniej pra-
cowałam społecznie w Radzie Rodziców 
przedszkola „Tip-Topek”. Teraz, wraz z mo-
imi współpracownikami, dokładamy 
wszelkich wysiłków, aby zapewnić dzie-
ciom jak najlepsze warunki edukacji.

Nowy minister  
– co chwilę nowy system
Niestety ustawodawca niewiele nam po-
maga, raczej komplikuje planowe działania. 
Jak tylko zmienia się w Warszawie władza, 
zmienia  się również Minister Edukacji 
Narodowej. Każdy kolejny burzy system 
wprowadzony przez poprzednika. Przy-
pomnijmy, kilka lat temu wprowadzono 
obowiązek edukacji dzieci sześcioletnich, 
następnie od niego odstąpiono. Kilkanaście 
lat temu wprowadzono gimnazja, teraz 
w szybkim trybie musieliśmy je likwido-
wać. Nie wspominając o zmianie podstawy 
programowej, a co z tym idzie, podręcz-
ników. Warto pamiętać, że to nie my, sa-
morządowcy, ustalamy liczbę i wagę pod-
ręczników niezbędnych do edukacji naj-
młodszych. Jeśli chodzi o edukację przed-
szkolną, mamy identyczną sytuację. Jak 
wobec tak zmieniającej się sytuacji racjo-
nalnie planować wydatki i  inwestycje? 
Wybieramy najszybsze rozwiązania, które 
będą w stanie poprawić sytuację już teraz, 
a nie za kilka czy kilkanaście lat.

Przedszkola
Aby zapewnić jak największej liczbie dzie-
ci miejsce w przedszkolach publicznych, 
podjęliśmy zorganizowane działania. Naj-
pierw uruchomiliśmy konkurs na publicz-
ne oddziały wśród przedszkoli niepublicz-
nych tak, aby zapewnić wszystkim zainte-
resowanym rodzicom miejsca dla ich 
dzieci, gwarantując taką samą cenę, jak 
w przedszkolach publicznych. Ta decyzja 
pozwoliła w  szybkim tempie zwiększyć 
liczbę dostępnych miejsc w przedszkolach 
działających na zasadach publicznych o po-
nad 300. Dopiero kolejnym krokiem była 
budowa nowego przedszkola, które zwięk-
szy liczbę oddziałów w placówkach miej-
skich. Robimy tak, ponieważ proces inwe-
stycyjny związany z  powstaniem takiej 
placówki to około 3 lata. Najpierw są 
konsultacje, następnie decyzja o rozpoczę-
ciu inwestycji, wyrażenie zgody przez Radę 
Miasta, wykonanie projektu, zabezpiecze-
nie środków w budżecie Miasta, uzyskanie 
stosownych pozwoleń, w końcu przetarg 
i sama budowa. Obecnie trwa zatem bu-
dowa nowego, pięknego obiektu dla przed-
szkola w  Lasku, który zostanie otwarty 
w  przyszłym roku i  zwiększy znacząco 
liczbę miejsc przedszkolnych dla tego re-
jonu.

Sytuacja w szkołach podstawowych
Identyczna sytuacja jest w szkołach. Czy 
wybudowanie nowej szkoły (dodatkowo 
oddalonej od siedzib dotychczasowych 

SP  2 i  SP  4) rozwiąże szybko problemy 
dzieci i rodziców z tych dwóch placówek? 
Oczywiście, że nie. Przypomnijmy, że 
decyzja o  likwidacji gimnazjów zapadła 
rok temu! Jaki czas dano samorządom na 
wprowadzenie zmian? Dlatego działamy 
tak, aby jak najszybciej rozwiązać proble-
my. Na przełomie roku 2017-2018 (po 
diagnozie sytuacji przedstawionej przez 
Panią Dyrektor SP 2) wystąpiłam do Sta-
rostwa Powiatowego z  prośbą o  zmianę 
lokalizacji Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Luboniu, w związku z koniecz-
nością pozyskania sal lekcyjnych dla 

uczniów Dwójki. W tym miejscu należy 
przypomnieć, że nowa część budynku SP 2 
była budowana już z przeznaczeniem na 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
zarządzaną przez starostwo, dlatego wła-
dze powiatowe współfinansowały roz-
budowę szkoły w latach 90. Po długich 
i  niełatwych rozmowach ze Starostą 
Poznańskim, została podjęta decyzja 
o przeniesieniu poradni. Mając na wzglę-
dzie dobro rodziców i uczniów, wyne-
gocjowałam także pozostawienie porad-
ni w  Luboniu (były brane pod uwagę 
również inne miejscowości). Wymaga to 
jednak wydłużenia terminu opuszczenia 
lokalu przez poradnię do końca paź-
dziernika. W  międzyczasie toczyły  się 
prace projektowe oraz procedury urzę-
dowe związane z uzyskaniem niezbęd-
nych pozwoleń na adaptację pomiesz-
czeń poradni na sale lekcyjne. Co ważne, 
dzieci już od kolejnego półrocza zyskają 
nowe pomieszczenia, będzie można je 
adaptować na potrzeby szkoły. W  przy-
szłym roku rusza duży projekt unijny, 
w efekcie którego zmodernizujemy zna-
cząco tę placówkę.
Działamy też pod presją czasu, aby jak 
najszybciej rozbudować SP 4. Proces in-
westycyjny został już uruchomiony. Jeste-
śmy w trakcie wyboru biura projektowego, 
które ma wskazać najlepszy i  możliwy 
wariant rozbudowy tej szkoły. Wzorem 
jest dla nas rozbudowa SP 1, którą zakoń-
czyliśmy w  2015 roku. Dzieci, rodzice 
i nauczyciele są bardzo zadowoleni z moż-
liwości, które stwarza nowy obiekt. Moi 
konkurenci proponują alternatywnie bu-
dowę nowej szkoły. Po pierwsze, Miasto 
nie jest właścicielem odpowiednio dużej 

Szkoła, przedszkole i żłobek
czyli jak zapewnić odpowiednią edukację i opiekę najmłodszym?

Qn Czy na przystankach autobusowych w Nowym Centrum Miasta staną kiedyś 
wiaty? Zaczynają się słoty i deszcze, w innych miastach to już norma, że przy-
stanek to też siedzenie i schronienie   (P.C.)

Odp.: Informuję, że środki przeznaczone na zakup oraz remonty wiat na 2018 roku 
zostały już rozdysponowane. Wniosek zostanie więc rozpatrzony podczas plano-
wania budżetu na 2019 rok.

oprac. Mateusz Olejniczak
Z-ca Kierownika Wydziału  

Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Wiaty w NCL

n
Plac budowy nowego przedszkola przy ul. Sobieskiego
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Wymyśliliście Państwo bardzo ciekawą 
rzecz, tzw. Konkurs Kwiatowy na najład-
niejszy balkon i ogródek przydomowy. 
Natomiast wśród mieszkańców osiedla 
rozpowszechnił się ostatnio bardzo nie-
miły zwyczaj przedłużania balkonów 
(prętami i  sznurkami) celem rozwie-
szania prania poza balkonem. Nijak do 
tego ma się wybieranie najładniejszych 
balkonów, bo wywieszana bielizna i po-
ściele nie należą do estetycznych wi-
doków.
Co jest dziwne, głównie dotyczy to 
mieszkań przy ul. Osiedlowej, a zwłasz-
cza mieszkań zajmowanych przez oso-
by starsze (gdzie mieszkają jedna lub 
dwie osoby), które mogą z powodze-
niem suszyć pranie na balkonie, a nie 
„upiększać” nam dodatkowo bloki wi-
szącą bielizną.
Prosimy o zainteresowanie się omawia-
nym problemem. Zwracamy uwagę, że 
w  większości spółdzielni mieszkanio-
wych w  innych miastach obowiązuje 
zakaz podobnych praktyk. Można by i 
u nas spróbować. Z rozmów wynika, że 
większość mieszkańców jest za zakazem 
wydłużania balkonów (za pomocą do-
datkowych prętów), ale brak jest poro-
zumień pomiędzy sąsiadami. Prosimy 
pilnie o interwencję.
Z poważaniem

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka”

(brak podpisów – byłoby ich zbyt wiele)

Odpowiedź
Odpowiadając na anonimowy list do 
Redakcji „Wieści Lubońskich” w sprawie 
braku estetyki balkonów na naszym 
osiedlu, Spółdzielnia Mieszkaniowa 

w Luboniu przypomina, iż §8 naszego 
Regulaminu porządku domowego, 
uchwalony przez Radę Nadzorczą 
w  2014 roku, zabrania jakichkolwiek 
przeróbek balkonów i  loggi, również 
w zakresie przedłużania balkonów prę-
tami i sznurkami, celem rozwieszania 
prania poza balkon na zewnątrz. Spół-
dzielnia nigdy nie wyraziła (i nie wy-
razi) zgody na takie działania. Wszel-
kie tego typu aktywności ze strony na-
szych mieszkańców są ich samowolą, co 
prowadzi – zgodnie z treścią listu – do 
pogorszenia estetyki naszych bloków.
Administracja Spółdzielni otrzymując 
sygnały o  tego typu działaniach, wy-
syłała pisma dyscyplinujące do miesz-
kańców. Niestety, Spółdzielnia nie 
posiada uprawnień administracyjno-
-porządkowych, takich jak policja 
i straż miejska, a poza tym nie do tego 
jest ustawowo powołana. Przykre jest 
to, co pisze anonimowa osoba w liście: 
to sami mieszkańcy doprowadzają do 
pogorszenia estetyki swojego osiedla. 
Spółdzielnia będzie jednak interwe-
niować w tym temacie zgodnie z po-
siadanymi środkami, w momencie otrzy-
mania zgłoszenia od mieszkańców lub 
gdy administracja osiedla zauważy pro-
blem podczas wizji lokalnych.
Jednocześnie wykorzystując fakt, iż 
nasze wyjaśnienia trafią na łamach 
„Wieści Lubońskich” do szerokiego 
kręgu mieszkańców apelujemy, aby nie 
„zanieczyszczać” swoich balkonów 
widokami o  wątpliwej estetyce. Lepiej 
suszyć odzież wewnątrz balkonów, lub 
w przewidzianych do tego pomieszcze-
niach suszarni w piwnicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu

List do redakcji

Estetyka balkonów
List skierowany do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Myślę, że ponownie mamy do czynienia 
z  sytuacją, w  której Hipolit Cegielski 
musi zabrać głos w  celu podniesienia 
bezpieczeństwa i kultury jazdy. Porusza-
łem już kiedyś temat osób wjeżdżających 
na teren swojej posesji, które wykonując 
ten manewr, zajeżdżają drogę innym 
uczestnikom ruchu. Tym razem wielo-
krotnie już miałem do czynienia z sytu-
acją nieco inną. Zdarzenia te powodują 
przypuszczenie, że niektórzy kierowcy:
Qn żyją w innej rzeczywistości,
Qn uczyli się do egzaminu na prawo jazdy 

korzystając z innej ustawy,
Qn prawo jazdy nabyli drogą kupna na 

Łazarskim.
W czym rzecz? Proszę sobie wyobrazić, 
że jedziecie Państwo ulicą z prędkością 
zbliżoną do dozwolonej na danym od-
cinku. Wtem z bramy posesji oddalonej 
o około 50 m wysuwa się tył samochodu. 
Przystaje na chwilę w celu sprawdzenia, 
czy może włączyć się do ruchu i pomimo 
że kierowca z pewnością widzi, ze nad-
jeżdża inny pojazd, kontynuuje swój 
manewr, w konsekwencji którego jestem 
zmuszony w  najlepszym wypadku do 
zmiany prędkości lub kierunku jazdy (o 
ile z przeciwka nic nie jedzie), a najczę-
ściej wręcz do zatrzymania się. Klasycz-
ne zajechanie drogi i to w sytuacji, gdy 
jestem sam na jezdni, za mną nie ma 
innych pojazdów. Na zwróconą uwagę, 
sprawcy mają jeden argument: „A ile 
pan jechał? W mieście obowiązuje 
50 km/h!”. Oczywiście zgoda, w mieście 
obowiązuje (w godzinach od 5 do 23) 
ograniczenie prędkości do 50 km/h, ale 
przypomnijmy tym kierowcom, że:
Qn  pojazd włączający się do ruchu (a ta-

kim manewrem jest wyjazd z posesji) jest 
zobowiązany do bezwzględnego udzielenia 

pierwszeństwa pojazdom 
będącym w ruchu,
Qn umiejętność oszacowa-

nia prędkości innych po-
jazdów będących w ruchu, 
tym samym ocena, czy nasz manewr nie 
spowoduje niepożądanych konsekwencji 
dla innych uczestników ruchu, jest pod-
stawową umiejętnością kierowcy,
Qn do pomiaru prędkości upoważnione są 

odpowiednie służby i to wyłącznie przy 
użyciu przyrządów pomiarowych posia-
dających ważną homologację.
I właściwie na tym mógłbym poprzestać, 
ale specjalnie dla tych mądrali małe 
wyliczenie:
Pojazd poruszający  się z  prędkością 
50 km/g w ciągu sekundy pokonuje oko-
ło 14 metrów, jak więc łatwo policzyć, 
wspomniane 50 m przejeżdża w 3,6 se-
kundy, a 100 m w 7,2. Nie wiem, jakim 
sposobem (ale może wersja z  życiem 
w innej rzeczywistości jest tą właściwą) 
można pomyśleć, że w tym czasie uda się 
wycofać auto z  bramy, ustawić je we 
właściwym kierunku, ruszyć i przyśpie-
szyć do takiej prędkości, żeby nie dopro-
wadzić do zajechania drogi.
I jeszcze coś. Osoby te prezentują sobą 
jedną cechę wspólną. Pokolenie ludzi 
w średnim wieku, z klasy średniej (praw-
dopodobnie menadżerowie) tzw. pyska-
cze, którzy uważają  się za lepszych od 
innych. Oni doskonale wiedzą, że łamią 
przepisy, ale to ich punkt widzenia ma 
być na wierzchu.
No cóż, pozostaje chyba tylko zakupić 
pokładową kamerkę do swojego rosy-
nanta i bawić się w błędnego Felliniego 
(kto inteligentny ten rozwikła tę kon-
strukcję)

Hipolit Cegielski

List do redakcji

Z lubońskiego podwórka

Qn Z odpowiedzi na pytanie do władz (str. 33) 
wynika, że na ul. Mizerki nie planuje się 
utwardzenia i oświetlenia? Jak dotąd, ulicę 
oświetlają prywatne halogeny zamonto-
wane na budynku, a to przecież jeden z obowiązków 
gminy. Tu, w NCL, jest też najwięcej kradzieży aut, 
niech Urząd wyposaży tę uczęszczaną drogę w lampy 
lub płaci za oświetlenie!   (mieszkańcy)

Odp.: Wyjaśniając w uzupełnieniu do zamieszczonej 
w poprzednim numerze odpowiedzi, informujemy że 
ulica Mizerki nie posiada pełnego uzbrojenia terenu 
na całym odcinku drogi, tj. sieci wod-kan i teletech-
nicznej. Ponadto kwartał przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową po stronie północnej nie jest jeszcze 
w pełni zainwestowany. Biorąc pod uwagę powyższe, 
nieuzasadnionym byłoby obecnie budowanie nowej 
drogi, która zostanie zniszczona przyszłymi inwesty-
cjami.
Jednakże nawiązując do wspomnianej odpowiedzi, 
budowa drogi oraz oświetlenia ulicznego zostaną 
przedstawione na Komisji Komunalnej, na której będą 
rozpatrywane wnioski dot. inwestycji miejskich na 
kolejne lata.

oprac. Elżbieta Nytko-Flieger
Biuro Majątku Komunalnego

Mieszkańcy pytają

Lampy na Mizerki
Qn Niedawno oddano do użytku utwardzoną aleję 

Jana Pawła II wraz z rondem na ul. Pułaskiego. 
Pobocza obsadzono zielenią. Dziś młode drzewka 
przy rondzie są już suche. Czy ktoś za tę zieleń 
odpowiada i ją pielęgnuje? Jest zatrudniony teraz 
na etacie ogrodnik, dlaczego nie dba?   

(mieszkaniec NCL)

Odp.: Informuję, iż stan nasadzeń oraz jakość 
usług firmy pielęgnującej zieleń w ramach gwa-
rancji, są stale kontrolowane. Pierwsze trzy lata, 
szczególnie dla nowo posadzonych drzew, są 
zawsze trudne, gdyż 
zmiana warunków 
siedliskowych powo-
duje w  większej lub 
mniejszej mierze wy-
pady, a  dodatkowo 
t e goro c z n e  up a ł y 
i  tym samym susza 
stwarzały dla wszyst-
kich roślin bardzo 
trudne warunki do 
przetrwania. 
W czerwcu ustalono, 
że 8 drzew doznało 

silnych oparzelin słonecznych, co spowodowało, 
że zatraciły liście lecz wykazywały żywotność. 
Przez okres suszy drzewa podlewano. Od począt-
ku września wymieniono łącznie 10 drzew na 
koszt firmy pielęgnującej zieleń. Przy pozostałych 
drzewach wykonano cięcia sanitarne oraz for-
mujące. W  najbliższym czasie przewidziane są 
jeszcze kolejne wizyty w  październiku, w  celu 
wykonania cięć formujących żywopłotów oraz 
przygotowania roślin na kolejny sezon.

oprac. Karolina Szerłot
Ogrodnik miejski

Mieszkańcy pytają

Młode drzewka w NCL
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Zakończyła się zaplanowana na prze-
łom września i października wymiana 
uszkodzonych elementów skateparku, 

który znajduje się na Stadionie Miej-
skim przy ul. Rzecznej. Nowe części 
zostały odpowiednio przygotowane, 

tak żeby je optymal-
nie dopasować do 
urządzeń skatepar-
ku. Wymagało to 
dość pracochłon-
nych i precyzyjnych 
prac montażowych. 
Obecnie skatepark 
jest już gotowy do 
użytkowania i  en-
tuzjaści jazdy na 
desce, rolkach, hu-
lajnodze czy rowe-
rze mogą wykony-
wać swoje często 
skomplikowane 

Śladem naszych interwencji         

Skatepark naprawiony
Po publikacji w ub. miesiącu na str. 31 zilustrowanego artykułu na temat 
fatalnego stanu skateparku, otwartego w 2013 r., otrzymaliśmy od 
zarządcy tego miejsca poniższy materiał

n
Nowa nawierzchnia i metalowe progi przyrządu o nazwie „quarter pipe” (ćwierć rury)

ewolucje. Miejmy nadzieję, że jeszcze 
dopisze pogoda. Apelujemy do użyt-
kowników o  korzystania z  urządzeń 
zgodnie z przeznaczeniem i zachowa-
nie porządku na obiekcie.

LOSiR
n
Naprawiony bank ramp – przyrząd od strony rzeki

Dzieci, które chciały wrócić na plac zabaw przy ul. Kołłątaja, zgod-
nie z zapowiedzią – 1 października – muszą poczekać do wiosny. 
Robi się coraz zimniej, a teren, który miał się stać funkcjonalnym 
placem zabaw ze strefami rekreacji dla dzieci i  dorosłych, wciąż 
jeszcze jest w budowie. Dotąd położono jedynie nawierzchnie dla 
boiska do piłki nożnej oraz streetballu (koszykówka uliczna) i stre-
et workoutu (ćwiczenia z  wykorzystaniem masy ciała). Plac do 
kopania futbolówki nie jest wprawdzie ogrodzony, ale zamontowa-
no już słupy do rozpięcia siatki. Przy tych utwardzonych nawierzch-
niach do gry i ćwiczeń są już lampy.
Miejsce sportu i rekreacji, którego modernizacja rozpoczęła się 18 
czerwca, miało być gotowe przed nowym rokiem szkolnym (30 
września). Informował o tym specjalnie przygotowany baner z ha-
słem: „Zmieniamy się dla Was!”, rozpięty na płocie dawnego placu 
zabaw. Został dyplomatycznie zdjęty, prawdopodobnie po to, by nie 
drażnić buntujących się rodziców wcześniej licznie korzystających 
z placu zabaw dla swoich pociech. W jego miejsce nie powieszono 
jednak choćby kartki z informacją o ponownym otwarciu.

(Z)

Nie doczekały się

n
 Rozpoczęta inwestycja sportowo-rekreacyjna przy ul. Kołłątaja 
w miejscu uczęszczanego placu zabaw. Miała być gotowa na ko-
niec września   fot. Hanna Siatka

od redakcji: Dodajmy, że posprzątano  
także otoczenie skateparku. Szkoda, 
że wybory będą teraz co 5 lat. Takich 
skutecznych interwencji potrzeba na 
co dzień. W imieniu użytkowników, 
dziękujemy.

Działając w imieniu Wspólnoty „Paladyn” (ul. 
Wschodnia 22), której jestem członkiem Za-
rządu, zwracam się o pomoc w sprawie nieblo-
kowania drogi pożarowej na terenie naszej 
wspólnoty. We wrześniu ogłoszono komunikat 
do wiadomości wszystkich stałych i wynajmu-
jących lokale mieszkańców, o  stosowanie  się 
do tego zarządzenia. Minęło kilka tygodni 
i nic się nie zmieniło. Przypomnę, że w sierpniu 
na terenie naszej wspólnoty wybuchły trzy 

pożary śmietników i interwencja Straży Pożar-
nej była bardzo utrudniona z uwagi na bloku-
jące dojazd pojazdy. 17 września 2018 r., jako 
Zarząd, złożyliśmy stosowne pismo do Straży 
Miejskiej, bez efektów. Zwracamy  się do Re-
dakcji „Wieści Lubońskich” o nagłośnienie tej 
sprawy. Nie chciałbym, aby doszło to tragedii 
przez „głupotę” kilku nieodpowiedzialnych 
mieszkańców.

Grzegorz Nowak

List do redakcji

Droga pożarowa  
– nie zastawiać!

Zablokowana 
droga pożaro-
wa na teren 
wspólnoty przy 
ul. Wschod-
niej 22

n
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Qn Wiele lat temu obiecywano zlikwi-
dować słupy elektryczne, które stoją na 
jezdni – temat nie został ruszony. Rad-
ny stąd – K. Górecki, szef Komisji Ko-
munalnej RML, kolega pani Burmistrz, 
nie sprawdził się! Kiedy te słupy znikną 
z asfaltu?   (K.K.)

Odp.: Biuro Majątku Komunalnego we 
wrześniu 2017  r. otrzymało warunki 
techniczne z ENEA Operator sp. z o.o., 
w których zawarto warunek, że zapro-
jektowanie i  wykonanie przebudowy 
linii napowietrznej wraz z uzupełnieniem 
odc. oświetlenia do ul. Opłotki ma się 
odbyć całkowicie na koszt Miasta. Prze-
widywany zakres prac obejmowałby 
m.in.: przestawienie istniejących słupów 
w  niekolizyjne miejsce, tj. w  pobocze 
pasa drogowego, odtworzenie połączenia 
przewodów linii napowietrznej, odtwo-
rzenie przyłączy oraz linii kablowych 
sprowadzonych z  linii napowietrznej. 
Dokładny zakres prac oraz ich koszt 
możliwy będzie do oszacowania dopiero 
po sporządzeniu dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej.
Wykonanie przedmiotowej inwestycji 
jest utrudnione, ponieważ nowa lokali-
zacja słupów wskazana w  warunkach 
technicznych przez ENEA Operator Sp 
z o.o., znajduje się na terenach prywat-
nych.

oprac. Elżbieta Nytko-Flieger
Biuro Majątku Komunalnego

Qn Jeszcze o  kanalizacji. Odpowiedź 
udzielona w  poprzednim numerze 
przez urzędnika nie satysfakcjonuje 
mnie („WL” 09-2018, str. 30 „Obieca-
ne inwestycje”). Pytanie zadałam bez-
pośrednio Pani Burmistrz Lubonia – 
Małgorzacie Machalskiej. – Cztery lata 
temu, gdy Pani obejmowała urząd, odby-
ło się spotkanie z mieszkańcami Lubonia 
w obecnej Szkole nr 5 na ul. Kołłątaja. 
Zadano tam pytanie odnośnie kanalizacji 
sanitarnej w ul. Traugutta od nr 26 do 
końca ulicy. Pani odpowiedź była taka, 
że trwają rozmowy z Aquanetem w tej 
sprawie. Przez te 4 lata nic w tym zakresie 

nie zrobiono. W między-
czasie wybudowano przy 
Traugutta 34 nowe osiedle 
domów jednorodzinnych. 
Ponawiam więc moje pytanie: Dlacze-
go nasz postulat ma być realizowany 
dopiero za 5 do 7 lat, jak odpowiada 
urzędnik?   (B.S.)

Odp.: Kontynuując temat budowy kana-
lizacji sanitarnej w ulicy Traugutta na-
leży zwrócić uwagę, że tworzony przez 
Aquanet (przy współpracy z  Urzędem 
Miasta) Wieloletni Plan Rozwoju i Mo-
dernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i  Urządzeń Kanalizacyjnych swym za-
sięgiem obejmuje całe Miasto. Wobec 
licznych wniosków ze strony mieszkań-
ców oraz ograniczonych możliwości 
budżetowych oraz wykonawczych Spół-
ki „Aquanet” nie ma możliwości zreali-
zowania wszystkich wniosków w rocznej 
bądź dwuletniej perspektywie. Jedno-
cześnie należy zaznaczyć, że jako Miasto 
podejmujemy rozmowy ze Spółką „Aqu-
anet” w celu przyspieszenia procesu in-
westycyjnego realizowanego na terenie 
Lubonia.

oprac. Mateusz Olejniczak
Z-ca Kierownika Wydziału  

Spraw Komunalnych

Qn Nie otrzymaliśmy żadnej wypowiedzi 
o progach zwalniających przy cmenta-
rzu, dlaczego Pani Burmistrz lekcewa-
ży temat bezpieczeństwa i pytającego 
obywatela?   (B.S.)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie w spra-
wie zmiany organizacji ruchu przy cmen-
tarzu informuję, że zakończono prace 
projektowe w  zakresie wprowadzenia 
wyniesionego przejścia dla pieszych na 
ulicy Traugutta (przy wejściu na cmen-
tarz). Obecnie trwa procedura związana 
z wyborem wykonawcy prac. Realizacja 
zadania powinna zostać zakończona 
w IV kwartale 2018 roku.

oprac. Mateusz Olejniczak
Z-ca Kierownika Wydziału Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Traugutta – od macochy?
Zestaw kilku pytań dotyczący zapomnianej przez władze, a jakże ważnej 
ulicy Traugutta

Informacja dotycząca wykroczeń dro-
gowych polegających na niestosowa-
niu  się do znaku B-2 „zakaz wjazdu” 
została przekazana za pośrednictwem 
Straży Miejskiej do Komendanta Komi-
sariatu Policji w  Luboniu z  prośbą 
o  wzmożenie kontroli. Jednocześnie 
skierowano stosowne pismo z  prośbą 
o zwiększenie ilości patroli prewencyj-
nych do Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 
W  ramach wspólnych, prewencyjnych 
patroli prowadzonych z  funkcjonariu-

szami Komisariatu Policji w  Luboniu 
strażnicy miejscy będą również kontro-
lować przestrzeganie prawidłowości 
ruchu drogowego w tym rejonie. Warto 
dodać, że wskazane skrzyżowanie jest 
położone na terenie Miasta Poznania. 
Wydział Spraw Komunalnych UM Luboń 
wystąpił z  pismem do zarządcy dróg 
w Poznaniu z prośbą o pilne zweryfiko-
wanie oznakowania i  widoczności na 
tym skrzyżowaniu.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

List do redakcji

Pod prąd cd.
Odpowiedź na list opublikowany w „WL” 09-2018 na str. 9 na temat 
ruchu jednokierunkową ulicą Traugutta od ul. Opłotki

Tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – 
Polska” była już 25. Zorganizowano ją 
w dniach 21-23 września na terenie ca-
łego kraju pod hasłem „Akcja – segre-
gacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”, a jej celem 
było wspomożenie selektywnej zbiórki 
odpadów. To bardzo ważne ze względu 
na lepsze wykorzystywanie zasobów, 
które „zamrażamy” w  odpadach oraz 
poszanowanie środowiska, oszczędność 
energii i wody. Ponadto jest to istotne 
także ze względu na konieczność osią-
gnięcia przez polskie gminy poziomu 
30% recyklingu już w tym roku, a przez 
Polskę poziomu 50% z gospodarstw do-
mowych już za dwa lata (2020 r.) Aktu-

alnie z gospodarstw domowych do re-
cyklingu trafia zaledwie ok. 13% odpa-
dów.
W sobotę, 22 września, w ramach jubi-
leuszowego sprzątania, Stowarzyszenie 
„Forum Obywatelskie Luboń” zorgani-
zowało akcję pod hasłem „Jestem wśród 
tych, którzy dbają o środowisko”. W czte-
rech rejonach naszego miasta: Lasku 
(Kocie Doły), „Luboniance” (Strumień 
Junikowski i  jego brzegi), Żabikowie 
(Żabinka i  jej otoczenie) oraz Starym 
Luboniu (plaża miejska i tereny nadwar-
ciańskie) zbierano śmieci do foliowych 
worków, które następnie zabrali pracow-
nicy Kom-Lubu.  PAW

Jubileuszowe sprzątanie

Powakacyjne spotkanie Promyka
Wrzesień to miesiąc powrotu do obo-
wiązków i  codziennych zajęć, ale jest 
to również powrót rzeczy przyjemnych 
i miłych. Taką właśnie przyjemnością 
są spotkania Klubu Ludzi Niewido-
mych i  Słabowidzących. Klub „Pro-
myk” ponownie spotkał się 11 września, 
a uczestnicy mieli bardzo wiele sobie 
do opowiedzenia, były wspomnienia 
z  wakacji i  wszystkich słonecznych 
dni mijającego lata. Tradycyjnie przy-
gotowano poczęstunek, pyszne ciasta, 
które panie same upiekły specjalnie na 
tę okazję, oraz kawę, przy której gawę-
dzi się najlepiej. Kolejne spotkanie za 
miesiąc, a spotykamy się zawsze w drugi 
wtorek miesiąca o godz. 14.

Nowy sezon kulturalny
W październiku rozpoczął się kolejny sezon 
wydarzeń kulturalnych. Ponownie zapraszamy 
Państwa do Biblioteki na koncerty operowe 
z cyklu „Wokół Wielkiej Sceny”, liczne wysta-
wy, spotkania literackie i poetyckie, prelekcje 
z podróżnikami, a także na wykłady sekcji 
bibliotecznej Lubońskiego Uniwersytetu 
III  Wieku. Nie zabraknie również atrakcji 
dla nieco młodszych czytelników, tradycyj-
nie zapraszamy ich na spektakle, animacje 
i zabawy ze znanymi i lubianymi bohaterami 
książek, a także na zajęcia umuzykalniające.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony in-
ternetowej, gdzie na bieżąco informujemy 
o naszej ofercie, a także do obserwowania 
nas na Facebooku i Instagramie. Do zoba-
czenia w Bibliotece.

BM

Z Biblioteki Miejskiej

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 zapowiadają 
Wielkopolska Biblioteka Publiczna oraz Centrum Animacji i Kultury, co miesiąc 
będą udostępniane kolejne. Materiały, umieszczone jako pliki PDF zostały prze-
konwertowane 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 chcie-
libyście 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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Wystawa psów
Kowbojskie Miasteczko w Luboniu zor-
ganizowało 23 września Vl Charytatyw-
ną Wystawę Psów pod hasłem „Nasz 
Wierny Przyjaciel”, której celem było 
wsparcie poznańskiej fundacji „Anima-
lia” opiekującej  się bezpańskimi zwie-
rzętami. Podczas dobroczynnej akcji 
w szkołach i  innych placówkach ogło-
szono zbiórkę karmy, witamin, a także 
akcesoriów przeznaczonych do pielęgna-
cji i  ochrony czworonogów podczas 
nadchodzącej zimy, a także niepotrzeb-
nych człowiekowi, ale przydatnych dla 
zwierząt rzeczy. Fundację wsparł wete-
rynarz Michał Beyer, badając psy i udzie-
lając porad ich właścicielom. Usługi 
świadczyła także pani Beata Gazecka 
(groomer) zajmująca  się kosmetyką 
czworonogów. Z powodów zdrowotnych 
nie wzięła, niestety, udziału w akcji Ha-
lina Budzyń i  Ralfa – pies asystujący 
niepełnosprawnej. Przedstawiciele karmy 
„Husse” udzielali zainteresowanym po-
rad żywieniowych oraz informacji nt. 
sprzedaży. Na terenie miasteczka wester-

nowego funkcjonowała loteria fantowa, 
w której każdy los wygrywał, przynosząc 
satysfakcję zwiedzającemu, że mógł 
wspomóc inicjatywę. Dostępne było 
stoisko z tanimi używanymi książkami 

i  innymi przedmiotami, z których do-
chód został przeznaczony dla fundacji 
„Animalia”. Charytatywną imprezę 
wspierała też Agata Nowak, przeprowa-
dzając zabiegi kosmetologiczne z salonu 
urody. Chętni mogli skorzystać także 
z badania składu ciała i dowiedzieć się 
wielu ciekawostek o swoim organizmie. 

W saloonie dostępny był bar polecający 
pyszności na słodko i  ostro, potrawy 
z  grilla oraz napoje. Atrakcję stanowił 
zastęp lubońskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej i pojazd ratowniczy, który przy-
ciągnął uwagę najmłodszych. Zaintere-
sowaniem cieszyły  się też: byk rodeo, 
malowanie indiańskiego tipi, malowanie 
twarzy oraz zwiedzanie miasteczka. Fraj-
dą okazał się chrzest kowbojskich kózek 
oraz pokazowe karmienie pod kierun-
kiem pracownika ogrodu zoologicznego. 
Wydarzenie prowadziła konferansjerka 
– Katarzyna Nowak. W  jury zasiedli: 
przewodniczący – Sheriff Cordell, orga-
nizatorka dobroczynnej akcji – Monika 
Król oraz reprezentantka fundację „Ani-
malia”. Oceniali psy biorące udział w po-
konywaniu toru przeszkód połączonego 
ze sportową zabawą, ich umiejętności 
i nietypowy talent. Wybory miss i mi-
stera przyciągnęły publiczność. Każdy 
psiak był przecież wyjątkowy i zasługiwał 
na uznanie. Zwycięzcom wręczono na-
grody, a pozostałym uczestnikom roz-
dano upominki. W  programie był też 

pokaz frisbee (zabawa z psem i latającym 
dyskiem) w wykonaniu owczarka Border 
collie i Estery Walewskiej.
Dziękujemy wszystkim przybyłym 
z czworonogami za uczestnictwo i do-

starczenie niezapomnianych wrażeń. Na 
szczególną wdzięczność zasługują Mo-
nika Król, Katarzyna Nowak oraz człon-
kowie i sympatycy Kowbojskiego Mia-
steczka za kontynuowanie i propagowa-
nie bezinteresownej wystawy dla rato-
wania skrzywdzonych przez los czworo-
nogów. Podziękowania składam: Micha-

Z miasteczka country

n
Prezentacja psów podczas charytatywnej wystawy w kowbojskim miasteczku przy 
ul. Kwiatowej   fot. Jacek Skrzypczak

Wokół sztuki, wokół fotografii
Tematem „imaginarium.pl” rozpoczęli-
śmy we wrześniu spotkania „Wokół sztu-
ki, wokół fotografii”. Rocznica odzyska-
nia Niepodległości jest dobrym powo-
dem, aby przyjrzeć się sferze związanej 
z wyobrażeniami na temat własnej hi-
storii i tożsamości. W cyklu kilku spo-
tkań opowiadamy i pokazujemy najważ-
niejsze wydarzenia naszej przeszłości 
widziane oczami artystów na przestrze-
ni wieków. Sprawdzimy, jakie treści były 
w ich sztuce najczęściej powielane i na 
ile są one aktualne i żywe obecnie. Pod-
czas pierwszego spotkania analizowali-
śmy m.in. twórczość okresu polskiego 
baroku, Franciszka Smuglewicza, Mar-
cello Bacciarellego, Józefa Simmlera, 
Piotra Michałowskiego i Artura Grott-
gera. Prezentację w formie wykładu po-
prowadził dr Dariusz Głowacki. Przy-
pominamy, że wykłady „Wokół sztuki, 
wokół fotografii” odbywają się w Ośrod-
ku Kultury w  każdy czwarty czwartek 
miesiąca. Zajęcia są bezpłatne. Serdecz-
nie zapraszamy!

Warsztaty szycia
Na wrześniowych warsztatach szycia dla 
dorosłych powstały czapki i kominy na 
jesienne chłody. Natomiast najmłodsi 
ćwiczyli cierpliwość, ucząc  się trudnej 
sztuki filcowania. Przypominamy, że 
w  każdy wtorek w  Ośrodku Kultury 
odbywają się zajęcia dla dzieci pod ha-
słem „Zabawa z  szyciem”, natomiast 
w poniedziałki i środy zapraszamy do-
rosłych na kurs kroju i szycia.

Wystawa prac plastycznych
We wrześniu w holu Ośrodka Kultury 
można było oglądać wystawę prac 
uczestników zajęć plastycznych. Można 
było obejrzeć prace wykonane w różno-
rodnych technikach plastycznych przez 
dzieci (grupa wiekowa 5-7 lat i  grupa 
wiekowa 8-12) w  roku kulturalnym 
2017-2018. Przypominamy, że zajęcia 
plastyczne dla dzieci, młodzieży i doro-
słych odbywają się w każdy wtorek. Za-
jęcia prowadzi dr Dariusz Głowacki. 
Serdecznie zapraszamy!

LOK

Z Ośrodka Kultury

n
Warsztaty szycia w Ośrodku Kultury

W Muzeum Fiedlerów w Puszczykowie 
uczestniczyłyśmy w spektaklu kończą-
cym projekt Fundacji Fiedlerów z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości 
i  praw wyborczych kobiet – „Ścieżka 
obok drogi”.
Po cyklu warsztatów o  współczesnym 
patriotyzmie inspirowanym drogami 
życiowymi Zofii Stryjeńskiej i Kazimie-

ry Iłłakowiczówny, mogłyśmy zobaczyć 
życie oraz poczuć atmosferę lat dwudzie-
stych.
Wspaniały przykład współpracy mię-
dzypokoleniowej dał ciekawy, budujący 
efekt. Ucieszył nas bardzo udział w spek-
taklu uczniów z lubońskiej „Jedynki”.

Irena Skrzypczak

Jubileuszowy projekt

łowi Beyerowi, Beacie Gazeckiej, Agacie 
Nowak, Esterze Walewskiej oraz OSP 
Luboń. Sponsorzy, którzy zasłużyli  się 
dla akcji: Galeria Urody-Dorota Przy-
była, Karma-Grzybek, Eva Home, Robex, 
Kowbojskie Miasteczko w Luboniu.

Muzyka na koniec lata
Na koncert z  okazji Dnia Muzyki 
Country i  zakończenia lata zjecha-
li się 30 września miłośnicy wester-

nowego klimatu. Przybył cieszący się 
popularnością zespól country „Good 
Time”, który dostarczył gościom ar-
tystycznych wrażeń. W  saloonie 
funkcjonował bar z potrawami gril-
lowymi i napojami oraz lanym, ku-
flowym piwem mającym poprawić 
humor i  zachęcić uczestników do 
tańców oraz wspólnej zabawy.

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell

n
Miłośnicy muzyki country
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Wycieczka do Krakowa i okolic
Od 14 do 16 września słuchacze LUTW 
uczestniczyli w  wycieczce do Oświę-
cimia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Za-
kopanego i Krakowa w ramach zwie-
dzania obiektów z  listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Wczesnym 
rankiem wyruszyliśmy z Lubonia, by 
po kilku godzinach jazdy dotrzeć do 
Oświęcimia, położonego u ujścia Soły 
do Wisły. Z przewodnikiem zwiedzi-
liśmy największy obóz koncentracyjny 
Auschwitz zbudowany przez hitlerow-
skie Niemcy w czasie II wojny świato-
wej. Działał on w latach 1940-45. Prze-
wodnik pokazał nam ekspozycję do-
kumentującą zbrodnie hitlerowskie, 
w tym zbrodnicze eksperymenty me-
dyczne prowadzone na więźniach, byłą 
komorę gazową i  piec krematoryjny 
oraz sterty butów, włosów, walizek 
i sprzętów osobistych ofiar. Zobaczy-
liśmy puste opakowania po śmiercio-
nośnym Cyklonie B. Byliśmy w Bloku 
nr 11 zwanym „blokiem śmierci”, gdzie 
m.in. zmarł św. Maksymilian Kolbe, 
oddając życie za innego więźnia – 
Franciszka Gajowniczka. Była to opo-
wieść o  eksterminacji, o  okrutnych 
i  bestialskich czynach niemieckich 
żołnierzy, którzy decydowali o losach 
niewinnych więźniów i wreszcie o mę-
czeństwie bezbronnych ludzi. Na dzie-
dzińcu między blokami 11 i  10, pod 
ścianą straceń zapaliliśmy znicz, w hoł-

dzie i  ku pamięci wszystkich Ofiar 
oświęcimskich. Do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, która była drugim punktem 
naszej wycieczki, przyjechaliśmy ok. 
godz. 17. Jest to miasteczko położone 
na granicy Beskidu Makowskiego i Po-
górza Wielickiego u podnóża góry Żar 
i Lanckorońskiej Góry, w kotlinie rze-
ki Skawinki. Historia tej miejscowości 
sięga pocz. XVII w. i wiąże się z roz-
poczęciem przez wojewodę krakow-
skiego Mikołaja Zebrzydowskiego 
budowy pierwszej w  Polsce kalwarii. 
Początkowo miasto nosiło nazwę Ze-
brzydów, potem Nowy Zebrzydów, a po 
pierwszym rozbiorze otrzymało nazwę 
– Kalwaria. W  mieście działa wiele 
zakładów meblowych. Co roku w lipcu 
odbywają  się tutaj słynne w  całym 
kraju Targi Meblowe. Kalwaria Zebrzy-
dowska jest znanym ośrodkiem ruchu 
pielgrzymkowego. W  skład Sanktu-
arium pasyjno-maryjnego o.o. bernar-
dynów wchodzi klasztor i  barokowa 
Bazylika MB Anielskiej z cudownym 

wizerunkiem MB Kalwaryjskiej z I poł. 
XVII  w. oraz 42 kaplice i  kościoły – 
Dróżki Pana Jezusa (28 stacji) i Dróż-
ki Matki Bożej (24 stacje). Kościoły 
i  kaplice są pięknie wkomponowane 
w  krajobraz beskidzki i  rozpościera-
ją się na obszarze 6 km2. Zespół sank-
tuarium w  1997  r. został wpisany na 

listę światowego dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego UNESCO. Było 
już ciemno, kiedy przyjechaliśmy do 
Zakopanego. W restauracji „Sport Cor-
ner”, w hotelu „Gromada” czekała na 
nas ciepła kolacja. Następnego dnia po 
śniadaniu udaliśmy się na stację kolej-
ki linowej i wjechaliśmy na Gubałów-
kę (1126 m n.p.m.). Przy sprzyjającej 

pogodzie widać z jej szczytu całe Tatry 
i Zakopane. Niestety, towarzyszył nam 
deszcz i marzenia o podziwianiu wi-
doków spełzły na niczym. Potem był 
spacer na Cmentarz Zasłużonych Po-
laków na Pęksowym Brzysku. Powstał 
w  1848  r. To pierwszy zakopiański 
cmentarz przy ul. Kościeliskiej, cha-
rakteryzujący się specyficznym klima-
tem i atmosferą. Chowano tutaj ludzi 
zasłużonych dla Zakopanego, Tatr 
i  Podhala, tworzących rzeczywistość 
Zakopanego i  jego legendę. Są tutaj 
m.in. mogiły: Tytusa Chałubińskiego, 
Sabały, Kornela Makuszyńskiego, Sta-
nisława Witkiewicza, Władysława Or-
kana, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, 
Władysława Hasiora, Heleny i Stani-
sława Marusarz. Podczas pobytu w Mu-
zeum Tatrzańskim im. dra Tytusa 
Chałubińskiego zwiedziliśmy bogate 
kolekcje eksponowane w  wystawach 
stałych i czasowych. Potem podjecha-
liśmy z  przewodnikiem pod Wielką 
Krokiew, najsłynniejszą w  Polsce 

Z Uniwersytetu III Wieku skocznię narciarską im. Stanisława 
Marusarza. Nowoczesną kolejką lino-
wą funkcjonującą od 2008 r. przy Wiel-
kiej Krokwi wjechaliśmy na taras wi-
dokowy, skąd rozpościerał  się wspa-
niały widok na skocznię i Zakopane. 
Sobotnie zwiedzanie Zakopanego za-
kończyliśmy w  Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, 
wybudowanym jako votum dziękczyn-
ne za ocalenie życia papieża Jana Paw-
ła II po zamach z 13 maja 1981 r. Na 

Krupówkach zaopatrzyliśmy  się 
w oscypki i drobne upominki. Następ-
nego dnia z żalem wyjechaliśmy z Za-
kopanego. W  centrum Krakowa, na 
wzgórzu Wawelskim, nad Wisłą by-
liśmy w  godzinach przedpołudnio-
wych. Byliśmy w kryptach grobowych 
pod katedrą wawelską, gdzie znajdu-
ją  się groby królewskie. W  krypcie 
pod Wieżą Srebrnych Dzwonów spo-
czywa marszałek Józef Piłsudski, 
a w jej przedsionku jest pochowany 
prezydent Lech Kaczyński i jego mał-
żonka Maria, którzy zginęli w kata-
strofie smoleńskiej 10 kwietnia 
2010 r. Potem udaliśmy się na Rynek 
Główny Krakowa. W  kościele Ma-
riackim pw. Wniebowzięcia NMP 
podziwialiśmy słynny ołtarz mariac-
ki Wita Stwosza, po czym poszliśmy 
do stojących pośrodku rynku Sukien-
nic wypełnionych różnorodnymi 
kramami. Zainteresowani kulturą 
żydowską odwiedziliśmy Kazimierz. 
Tu zwiedziliśmy synagogę i cmentarz 
Remuh z XVI w. W świątyni do dzisiaj 
odbywają się nabożeństwa żydowskie. 
Kirkut jest jednym z  najstarszych 
cmentarzy żydowskich w Europie. Na 
macewach nie kładzie  się kwiatów, 
tylko kamienie. Meleksami podjecha-
liśmy na obiad do restauracji „Pod 
Smoczą Jamą”, a  potem udaliśmy  się 
w drogę powrotną do Lubonia. Dzię-
kujemy Mikołajowi Tomaszykowi, 
Zbigniewowi Jankowskiemu i  Marii 
Nowakowskiej za przygotowanie wy-
jazdu, a p. Izie Szczepaniak za komen-
tarz historyczny. Wycieczka odbyła się 
dzięki finansowemu wsparciu Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu.   

M. J. Błaszczakowie

Spotkanie Uniwersytetów
W dniach 19-20 września w  Ośrodku 
„Trzy Jeziora” w Wieleniu Zaobrzańskim 
odbyło  się spotkanie Wielkopolskich 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Na 
zaproszenie Marzeny Wodzińskiej człon-
ka Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego przybyli przedstawiciele UTW 

z terenu całego województwa. Spotkanie 
otworzyła i prowadziła Jolanta Kucha-
rzak p.o. Dyrektor Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w  Poznaniu. 
Przedstawiono „Samorządową politykę 
senioralną w Wielkopolsce”. Małgorzata 
Czubak z  Międzynarodowych Targów 
Poznańskich pokazała prezentację 
o  „Targach Viva Seniorzy”. Magdalena 
Słocińska, jako administrator platformy, 
zaprezentowała Platformę edukacyjną 
„Wielkopolski e-Senior”. Towarzystwo 

Inicjatyw Twórczych „ę” podsumowało 
ewaluację czterech edycji projektu 
„UTW dla społeczności”. W  części 
„Wielkopolskie UTW pod lupą: dia-
gnoza, problemy, wolontariat, wizja 
przyszłości”, dyskutowano o rozwoju 
UTW, pozyskiwaniu środków na 
działalność, ciekawych prelegentów 
i  wykładowców, bazy lokalowej, 
a  przede wszystkim liderów i  osób 
chętnych do pracy społecznej. Na-
stępnie była dyskusja z Marzeną Wo-
dzińską o polityce senioralnej i UTW 
oraz wspólne zdjęcie. Pierwszy dzień 
spotkania zakończył grill i  ognisko 
na świeżym powietrzu nad jeziorem. 
W kolejnym dniu Dział Koordynacji 
Polityki Społecznej Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej przedstawił 
sposoby opracowania projektu i przy-
gotowaniea wniosku o dotacje z róż-
nych źródeł finansowania. Odbyły się 
także warsztaty z udzielania pierwszej 
pomocy. Podsumowano i  zakończono 
Spotkanie Wielkopolskich UTW.    Jan 
Błaszczak

Ku wiedzy
Kolejny już rok słuchacze LUTW będą 
poszukiwać i poznawać to, co niezna-
ne. Bardzo radosne były powitania po 
przerwie wakacyjnej. W  gościnnych 
murach Szkoły Podstawowej nr 5, bar-
dzo uroczyście powitaliśmy nowych 
słuchaczy i zaproszonych gości. Rangę 
uroczystości podkreśliły pieśni w wy-
konaniu Chóru „Bard”. Starosta Jan 
Grabkowski i  Burmistrz Małgorzata 
Machalska wręczyli indeksy nowym 
słuchaczom. Mamy nadzieję, że powi-
tani kwiatami i  niespodziankami, 
będą się dobrze czuć w naszej groma-
dzie. Po wykładzie dr. hab. prof. 
Krzysztofa Hajdera, zapoznano  się 
z  propozycjami zajęć na najbliższy 
semestr. Smakowała nam kawa i pysz-
ne ciasto przygotowane przez catering 
LOSiR. Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w przygotowanie uroczy-
stości.   

Irena Skrzypczak

n
Uczestnicy spotkania Uniwersytetów III Wieku   fot Jan Błaszczak

n
Rozpoczęcie roku akademickiego w Lubońskim Uniwersytecie III Wieku
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darza przy ul Puszkina. Pierwsza dru-
żyna rozpoczęła bieg o godz. 9.15, na-
stępne startowały co piętnaście minut. 
Prawie 3-kilometrowa trasa wiodła przez 

potok do ul. 3 Maja. Po drodze strzelcy 
pokonywali przeszkody, niektóre w wa-
runkach ekstremalnych. Brnąc w nurcie 
strumienia miejscami po pas, w podmo-

kłym terenie, wykonywali po 
drodze powierzone im zada-
nia. Jednym z  elementów 
zawodów było przenoszenie 
ciężkiej skrzyni z amunicją, 
udzielano również pierwszej 
pomocy, zakładano taktycz-
ną opaskę zaciskową (stazę) 
oraz przenoszono rannego 
na noszach. Zapewne nie 
była to zabawa dla mięcza-
ków. Nad śmiałkami czuwa-
li ratownicy medyczni: cho-
rąży WP Maciej Zaborowski 
z Jarocina, Miłosz Ziołański 
z  Kalisza oraz dyżurujący 
pod telefonem Adrian Fit-
zner. Na końcu trasy strzelcy 
musieli  się wspiąć po linie 
na mostek przy ul. 3 Maja. 
Kiedy na mecie zjawiła  się 
ostatnia drużyna, przeliczo-
no czas biegu i  wyłoniono 
zwycięzców.
Po wysuszeniu odzieży 
i  butów w  Zespole Szkół 
rozpoczęto 

część oficjalną imprezy, 
którą prowadził Mateusz 
Karczewski. Na wstępie po-
witał uczestników biegu 

KULTURA / Z PARAFII

„To lwowskie dzieci w mogiłach śpią,
gimnazjaliści i batiary…
Na niebie gwiazdy za zwiewną mgłą
i płyną mury jak sztandary…”

Wydarzenie miało miejsce w  sobotę, 
15 września, a zorganizował je Związek 
Strzelecki „Strzelec” Jednostka Strzelec-
ka Luboń-Poznań im. Orląt Lwowskich 
w celu uświadomienia młodzieży zna-
czenia walki młodych ludzi z  Lwowa 
o  wolność i  niepodległość Ojczyzny, 
o honor i godność. W tym dniu Lwowem 
stał się Luboń, a jego obrońcami uczest-
nicy biegu. Już od godz.  6 w  Zespole 
Szkół przy ul. Armii Poznań organiza-
torzy czynili ostatnie przygotowania do 
zawodów, o  7 rozpoczęto rejestrację 
drużyn startujących w biegu, po czym 
Komendant Okręgu Zachodniego – in-
spektor Łukasz Kołcz – przeprowadził 
odprawę służb medycznych i instrukto-
rów zadaniowych. Przy przygotowanej 
makiecie instruował o  przebiegu trasy 
i panujących w terenie warunkach oraz 
przypomniał zasady bezpieczeństwa. 
Następnie przywitano siedem drużyn, 
wśród nich lubońską, w składzie: Milena 
Tritt (jedyna startująca dziewczyna), 
Maciej Kulak i Miłosz Paluszczak (naj-

młodszy uczestnik). W dalszej kolejno-
ści uczestnicy biegu przeszli na miejsce 
startu, na mostek nad Strumieniem Ju-
nikowskim w sąsiedztwie Domu Wło-

W tym dniu Luboń był „Lwowem”
II Bieg Pamięci Orląt Lwowskich

n
Uczestnicy biegu i goście przed wejściem do Zespołu Szkół od ul. Armii Poznań. Centralnie 
z przodu drużyny, które zdobyły trzy pierwsze miejsca w zawodach, za nimi w górnym rzędzie 
od lewej: Łukasz Kołcz, Robert Świerczyński (starszy Lubońskiego Bractwa Kurkowego), Stani-
sław Łukasiewicz, mjr Marian Osada, Małgorzata Machalska i Krzysztof Wojewódzki   fot. Paweł 
Wolniewicz
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Qn 20 września, na Mszy św. o godz. 18 ks. bp Grze-
gorz Balcerek udzielił sakramentu bierzmowania 
70. osobom, w tym 4. dorosłym. Do sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej przygotowywały się 
przez 3 lata.

Qn W kościele, w  stałym miejscu przy ołtarzu, 
pojawiła się ponownie chrzcielnica, która została 
odrestaurowana, wzbogacona o nowe, rzeźbione 
elementy oraz pozłocona i wypełniona nowo od-
laną misą z mosiądzu. Koszt tych prac wyniósł 
28 tys. zł. W części dzieło to ufundowały tegorocz-
ne dzieci pierwszokomunijne oraz bierzmowani. 
Chrzcielnica została poświęcona przez ks. bpa 
Grzegorza Balcerka podczas uroczystości bierz-
mowania, 20 września.

Qn Po raz 10. na świecie, a w Luboniu po raz pierw-
szy, 28 września, w 10. rocznicę beatyfikacji ks. 
Michała Sopoćko (28 września 2008 r.), spowiedni-
ka św. Faustyny (Sekretarki Jezusa Miłosiernego), 
również w parafii św. Barbary włączono się w ak-
cję „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach 
miast świata”. O godz. 15 (Godzina Miłosierdzia), 
pod kierunkiem kapelana sióstr służebniczek – o. 
Waldemara Mayki – modlono się na placu Ed-
munda Bojanowskiego o miłosierdzie dla siebie, 
bliskich, Polski, Kościoła i świata oraz „za kapła-
nów, by wypełnili wolę Bożą”.

Qn Podczas drugiej próby, z wieży kościoła parafial-
nego zdjęto w sobotę, 6 października ok. godz. 10 
ponad 100-letni, metalowy krzyż. Tym razem ramię 
podnośnika należącego do Specjalistycznej Grupy 
Ratownictwa Technicznego Komendy Miejskiej 

Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Po-
znaniu (JGR nr 7), 
z drabiną długo-
ści 44 m i koszem, 
ustawiono piono-
wo, bezpośrednio 
przy wieży (czytaj 
też: „WL” 09-2018, 
str. 50). Z uwagi na 
zły stan, konieczny 
był również demon-
taż niżej krzyża po-
łożonych elemen-
tów wykończenia 
wieży. Prezentowa-
no je w niedzielę, 7 
października, w ko-
ściele.

HS

Z parafii św. Barbary

n
 „Koronka do Bożego Miłosierdzia” na placu Edmunda Bojanowskiego   fot. Hanna Siatka

Wrzesień to początek nowego roku szkolnego. 3 września nasi 
najmłodsi i  trochę starsi parafianie rozpoczęli go Mszą św. 
o godz. 9.
Qn W niedzielę, 9 września, na Mszy św. o godz. 10 najmłodszym 

uczniom, ks. proboszcz poświęcił ich pierwsze plecaki. Podczas 
tej samej niedzieli w naszej parafii gościliśmy przedstawicieli Pa-
pieskiego Stowarzyszenia –„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Po 
każdej Mszy św. pan Tomasz Zawal krótko informował o sytuacji 
chrześcijan prześladowanych za wiarę w różnych regionach świa-
ta. Na zorganizowanym stoisku przed świątynią można było na-
być pięknie wykonane przez chrześcijan mieszkających w Izraelu 
i Ziemi Palestyńskiej – precjoza. Uzyskany dochód z kiermaszu 
„SOS dla Ziemi Świętej” – jak nas poinformował Tomasz Zawał 
– w całości zostanie przeznaczony na finansowanie projektów 
wspierających obecność chrześcijan w Ziemi Świętej.
Qn W następną niedzielę, 16 wrześni, wspieraliśmy prace mi-

syjne zaprzyjaźnionych z naszą parafią ojców oblatów, poprzez 
zakup Kalendarzy Misyjnych rozprowadzanych po każdej Mszy 
św. przez o. Piotra OMI.
Qn 21 i 22 września wolontariuszki naszego Parafialnego Zespo-

łu Caritas przeprowadziły akcję zbiórki żywności pod hasłem: 
„Kromka chleba dla sąsiada”. Zbiórka odbywała się w „Biedronce” 
przy ul. Żabikowskiej. W tę akcję czynnie włączyła się młodzież 
z poznańskiej szkoły ze swoim opiekunem. W ciągu tych dwu 
dni zebrano 630 kg żywności, która zostanie przekazana osobom 
starszym, chorym i samotnym w naszej parafii, będącym w trud-
nej sytuacji finansowej.
Wszystkim osobom, które w tych dniach pomagały w zbiórce: 
ofiarodawcom, uczniom i ich opiekunowi, personelowi sklepu, 
wolontariuszki Caritas w imieniu parafian, ks. proboszcza i wła-
snym bardzo serdecznie dziękują. Okazuje się już kolejny raz, że 
potrafimy pomagać, że nie jesteśmy obojętni wobec osób wyma-
gających wsparcia. Już teraz zapraszamy do udziału w podobnej 
akcji w grudniu. Do zobaczenia w „Biedronce”.
Qn W piątek, 28 września, o godz. 15 nasi parafianie spotkali się 

na Wzgórzu Papieskim, aby w łączności z innymi parafianami 
z całego Lubonia odmówić „Koronkę do Miłosierdzia Bożego” 
w ramach akcji „Iskra Bożego Miłosierdzia” – „Koronka na uli-
cach miast świata”.

Halina Gościewska

Z parafii św. Jana Pawła II
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Z PARAFII

i  gości. Aleksandra Kołcz 
przedstawiła rys historyczny 
Lwowa i  jego obrońców, 
a następnie wezwała do uro-
czystego apelu pamięci „Or-

ląt Lwowskich”, po zakończeniu które-
go ich pamięć uczczono minutą ciszy. 
Następnie uczennica III klasy gimna-
zjalnej Zespołu Szkół – Julia Galin – 
zaśpiewała a’cappella „Orlęta Lwow-
skie”, za co otrzymała gromkie brawa. 
Po tym wzruszającym akcencie przy-
szedł czas na ogłoszenie wyników 
i laureatów patriotycznego biegu.
Pierwsze dwa miejsca zdobyły drużyny 
strzelców z Kalisza, trzecie „Pszczółki” 
z Poznania, a następne kolejno: 18. Po-
znańska Drużyna Harcerska, trzecia 
z kaliskich drużyn, drużyna lubońskich 
strzelców i strzelcy z Konina. Wszystkim 

uczestnikom biegu nagrody i dyplomy 
wręczyli: burmistrz Małgorzata Machal-
ska, prezes Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschod-
nich Oddział Poznań – Stanisław Łuka-

siewicz i Komendant Główny ZS „Strze-
lec” – brygadier Krzysztof Wojewódzki. 
Mowy w patriotycznym tonie wygłosili: 
Małgorzata Machalska, mjr Marian Osa-
da, Krzysztof Wojewódzki, Stanisław 
Łukasiewicz i  Łukasz Kołcz, który 
wszystkim podziękował za udział w im-
prezie – szczególnie tym, którzy ją 
wsparli. Poproszony o kilka słów komen-
tarza dodał, że bieg spełnił jego oczeki-
wania i  jest nim usatysfakcjonowany. 
Podkreślił też, że serce rośnie na widok 
młodzieży, która nosi w sercu patriotyzm 
i miłuje ojczyznę.

PAW

W tym dniu Luboń był „Lwowem”
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n
Tuż po starcie drużyna lubońskich strzelców, brodząc w Strumieniu Junikowskim, 
pokonywała pierwszy odcinek trasy, niosąc skrzynię z amunicją (Milena Tritt i Mi-
łosz Paluszczak, ubezpieczał drogę Maciej Kulak)   fot. Paweł Wolniewicz

W pierwszą niedzielę września, jak co 
roku, sprzed Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Żabikowie wyruszyła 
piesza pielgrzymka do Tulec. Pielgrzymi 
czterech lubońskich oraz okolicznych 
parafii podjęli trud wędrówki, by pod 
hasłem „Wojownicy Maryi napełnieni 
Duchem Świętym” uczestniczyć w uro-
czystej Mszy Świętej w ramach odpustu 
w tuleckim sanktuarium. Radosna i roz-
śpiewana grupa liczyła 74 osoby w róż-
nym wieku. Z radością przyjęliśmy fakt, 
iż nasz pielgrzymkowy duszpasterz – ks. 
Damian – w tym roku towarzyszył nam 
podczas całej trasy. Razem z s. Vianneyą, 
grającą na gitarze, uczyliśmy się nowych 
pieśni i z entuzjazmem chwaliliśmy Boga 
i Maryję śpiewem. Był również czas na 
modlitwę różańcową, Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia oraz osobistą refleksję, 
a także na spowiedź świętą. Pielgrzymi 
złożyli trud swej wędrówki oraz własne 
intencje u  stóp Matki Bożej Tuleckiej, 
a  potem wspólnie uczestniczyli w  Eu-

charystii sprawowanej pod przewodnic-
twem abpa Stanisława Gądeckiego, me-
tropolity poznańskiego.
Bogu i Maryi dziękujemy za łaskę wspól-
nego pielgrzymowania oraz doświadcze-
nia żywego oraz pełnego radości i entu-
zjazmu Kościoła!

Pielgrzymi – Dzieci Maryi

Serdeczne podziękowania dla Mateusza 
Niećkowiaka, Pawła Roka, Bartka Środy, 
Beaty Rybickiej, Ewy Pioterek, ks. Damia-
na Wachowiaka, sióstr służebniczek Maryi, 
Barbary Ryś, Rafała Wojtyniaka – za za-
pewnienie bezpieczeństwa podczas drogi, 
opiekę medyczną, rejestrację fotograficzną, 
prowadzenie modlitw i śpiewu, przewo-
żenie bagażu. Podziękowania dla tych 
wszystkich, którzy nosili krzyż, tablice 
i  flagę, ciągnęli wózek z  nagłośnieniem, 
prowadzili modlitwy i śpiew, a także wspie-
rają tę inicjatywę duchowo, finansowo czy 
swoim pomysłem.
Zapraszamy w przyszłym roku!

Do Matki Tuleckiej

n
Lubońska piesza pielgrzymka do sanktuarium w Tulcach   fot. Ewa Pioterek

Na ten dzień (16.09) Don Bosko zapro-
sił wszystkich parafian na rodzinną im-
prezę, będącą kontynuacją dzieła pierw-
szego proboszcza, Sługi Bożego ks. Sta-
nisława Streicha, który rozpoczął nie 
tylko budowę świątyni, ale przede 
wszystkim tworzenie wspólnoty wier-
nych w parafii. Już od rana przed Do-
mem Parafialnym i na przykościelnym 
parkingu można było zauważyć duży 
ruch, związany z  przygotowywaniem 
sceny, stoisk konkursowych i gastrono-
micznych, strzelnicy oraz zaplecza dla 
uczestników eventu. Po południowej 
Mszy św., tuż po godz. 13 proboszcz, ks. 
prał. Roman Kubicki i prowadzący im-
prezę Paweł Dybczyński przywitali licz-
nie przybyłych lubonian (nie tylko z na-
szej parafii), wypuszczono gołębie, po 
czym na scenie pojawiali  się kolejno: 
zespół śpiewaczy „Szarotki”, zespół „Ton” 
z  gościnnie występującym wokalistą – 
Markiem Nowakiem, dzieci w różnych 
układach tanecznych, schola parafialna 
pod kierunkiem Magdaleny Domek 
i Oliwii Klimas, zespół śpiewaczy „Lu-
bonianie” oraz dzieci z  Klasy Śpiewu 
Rozrywkowego Małgorzaty Żurek przy 
lubońskim Ośrodku Kultury. Dużym 
powodzeniem cieszył się również teatral-
ny występ uczniów Szkoły Podstawowej 
im. św. Filipa Neri. W  międzyczasie, 
podobnie jak przed rokiem przeprowa-
dzono aukcję ikon sakralnych, podaro-
wanych przez ich autorkę – artystę pla-
styk Małgorzatę Błaszkiewicz. Były to 
dwie ikony przedstawiające wizerunek 
Pana Jezusa, św. Michał Archanioł i Mat-
ka Boża Ostrobramska. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły  się gry i  zabawy 
zręcznościowe, loteria fantowa, pokaz 

ratownictwa pożarowego przeprowadzo-
ny przez pogromców ognia z OSP Lu-
boń, strzelnica urządzona przez Luboń-
skie Bractwo Kurkowe, przejażdżki 
bryczką, stoisko z ozdobnymi gołębiami 
i trofeami zdobytymi przez ich hodowcę 
oraz stoiska lubońskich policjantów 
i municypalnych. Furorę zrobiło stano-
wisko lubońskich strzelców z ZS „Strze-
lec”. Przyciągały punkty gastronomiczne, 
gdzie serwowano m.in. grochówkę z ko-
tła, kiełbaski, swojskie jadło przygoto-
wane przez Zespół Szkół ,wy-
pieki parafialnych gospodyń 
oraz ciepłe i  zimne napoje. 
Upieczony przez siebie sernik 
z malinami przywiozła na fe-

Festyn u Don Bosko
Podobnie jak przed rokiem, w ostatnie niedzielne popołudnie lata, 
w parafii pw. św. Jana Bosko odbył się II rodzinny festyn parafialny „Don 
Bosko”, którego celem była integracja wspólnoty. Atrakcji było co nie 
miara

cd.  
obok

n
Witold Klimas prezentuje licytowaną 
przez Pawła Dybczyńskiego ikonę św. 
Michała Archanioła autorstwa Małgo-
rzaty Błaszkiewicz. Została zlicytowana 
za 700 zł   fot. Justyna Kędra



10/2018

63

OŚWIATA

styn również burmistrz Mał-
gorzata Machalska. Przy pięk-
nej, letniej aurze wspaniała, 
przednia zabawa trwała kilka 
godzin.

Nadrzędnym celem udanego festynu 
była likwidacja szeroko rozumianych 
barier – tych widocznych i niewidocz-
nych, inne spojrzenie na sąsiada oraz 
doskonała zabawa. Bez wątpienia moż-
na stwierdzić, że tak się stało.
Zarówno dochód z aukcji, jak również 
z loterii fantowej i stoisk gastronomicz-

nych oraz strzelnicy (w sumie 6 100 zł) 
zasili fundusz remontowy naszej parafii.

PAW

Oprócz Małgorzaty Machalskiej, festyn 
odwiedził inny kandydat na Burmistrza 
Lubonia – Robert Ostafiński-Bodler oraz 
kandydaci na radnych różnego szczebla.

Ksiądz proboszcz Roman Kubicki dzię-
kuje wszystkim instytucjom, firmom, 
osobom prywatnym i  całej parafialnej 
społeczności za przyczynienie  się do 
organizacji rodzinnego festynu.

Schola pod 
kierunkiem 
Magdaleny 
Domek oczeku-
jąca na swój 
występ na sce-
nie ustawionej 
od strony ul. 
Jagiełły   fot. 
Justyna Kędra
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Qn Nowy rok szkolny powitaliśmy z wielką 
pompą. 1 września obchodziliśmy jubi-
leusz 10-lecia naszego przedszkola. Z tej 
okazji cała społeczność Niepublicznego 
Przedszkola „Tajemnicza Wyspa” święto-
wała podczas rodzinnego pikniku, uczest-
nicząc we wspaniałej zabawie. Atrakcji 

nie brakowało: występy dzieci, mecz 
piłki nożnej rodzice kontra pracownicy 
przedszkola, koncert i animacje Filhar-
monii Pomysłów. Wszystkim gościom 
dziękujemy za przybycie i  z  tej okazji 
życzymy kolejnych satysfakcjonujących 
lat współpracy i zaangażowania w rozwój 
naszego przedszkola.
Qn We wrześniu świętowaliśmy także 

Dzień Przedszkolaka. Jak co roku pra-
cownicy przedszkola przygotowali przed-
stawienie dla dzieci – w tym roku był to 
„Kopciuszek”. Później przedszkolaki ba-
wiły się przy muzyce. Harcom i pląsom 
nie było końca. W tym dniu każda buźka 

była uśmiechnięta i każdy przedszkolak 
otrzymał upominek.
- Koniec lata to również czas na jesienne 
przetwory. Każda grupa przygotowała 
pyszne zaprawy – m.in. kiszone ogórki, 
arbuzy, jabłka, papryki i konfitury.
Qn Cyklicznym wydarzeniem jest włącze-

nie przedszkolaków w akcję „Sprzątanie 
świata”. Z tej okazji odbyły się zajęcia edu-
kacyjne „Sprzątam, szanuję, segreguję”. 
Przedszkolaki utrwaliły sobie wiadomości 
ekologiczne, a 5-latki odwiedziły przed-
siębiorstwo komunalne Kom-Lub.
Qn Na zajęciach sensoplastycznych, pod-

czas których dzieci przygotowywały piasek 
kinetyczny, było trochę bałaganu, ale za to 
wielka frajda, wspaniałe doznania zmy-
słowe, i doskonałe ćwiczenie na uspraw-
nienie rączek. Podczas twórczej zabawy 
powstały wspaniałe kolorowe budowle, 
zamki, jeże, gwiazdy.

Katarzyna Stępień

Z Tajemniczej Wyspy

n
10-lecie przedszkola „Tajemnicza Wyspa”

Wyboru tematyki i mo-
tywu przewodniego 
tegorocznego festynu 
(sobota, 29 września) 
nie trzeba chyba niko-
mu tłumaczyć. Sto lat 
temu Polska odzyskała 
niepodległość po zabo-
rach. Wiedzą o tym na-
wet najmłodsi w naszej 
szkole. I dlatego dzisiaj 
wszysc y :  rodzice , 
uczniowie, nauczyciele 
i  wszyscy goście mieli 
okazję odbyć z Cieszko-
wianką swoistą podróż 
w przeszłość, przez ty-
siąc lat pięknej historii 

naszego kraju. Czego tam nie było! Sto-
iska odsyłające do różnych epok, piękne 
stroje i pieśni patriotyczne na scenie. Nie 
brakowało powodów do zadumy i wzru-
szeń. Zwłaszcza wtedy, kiedy najmłodsi 
wykonywali znane wszystkim piosenki 
harcerskie i pieśni, które jeszcze nie tak 
dawno dodawały otuchy. Śpiewniki przy-
gotowane przez uczniów i  nauczycieli 
specjalnie na tę okazję pomogły we 
wspólnym śpiewaniu, zwłaszcza tych 
nieco zapomnianych utworów. Była oka-
zja do pochylenia się nad ważnymi mo-
mentami naszej historii podczas scenek 

w  wykonaniu starszych uczniów. Była 
też możliwość zlicytowania przepiękne-
go i pysznego tortu w barwach narodo-
wych i innych przedmiotów wykonanych 
ręcznie przez nauczycieli i rodziców. Jak 
zwykle na sali gimnastycznej odbywa-
ły  się zawody sportowe, Szkolne Koło 
Wolontariatu przygotowało kawiarenkę 
z wypiekami nauczycieli, a stoiska kla-
sowe dosłownie kipiały od pamiątek 
i  słodyczy. Spędzone w ten sposób so-
botnie popołudnie musiało być udane. 
Do zobaczenia za rok!

Violetta Langner

„Z historią Polski za pan brat”
Pogoda jak zwykle na zamówienie, uśmiech na wszystkich buziach i serca 
pełne zapału – tak rozpoczął się jubileuszowy, 15. Festyn „Pożegnanie 
lata z Cieszkowianką”

n
„Pożegnanie lata w Cieszkowiance” cieszyło się dużą frekwencją     
fot. Władysław Szczepaniak

n
W tym roku motywem festynu w SP 2 była rocznica odzy-
skania niepodległości   fot. Władysław Szczepaniak

Szanowna redakcjo,
W konkurencyjnym „Informatorze...” 
nr  8 zauważyłem fotorelację z  wizyty 
Pani Burmistrz na inauguracji roku 
szkolnego 2018-2019. Szczególną moją 
uwagę przykuła fotografia z  wizyty 
w SP 2. Zdjęcie uwiecznia Panią Machal-
ską, o zgrozo, w szpilkach na parkiecie 
sali gimnastycznej. Pani Burmistrz, ja 
wiem, że szpileczka wysmukla łydkę 

i nóżka wygląda super, ale proszę uprzej-
mie zapamiętać, że na salę gimnastyczną 
pod żadnym pozorem nie wchodzimy 
na takim obcasie. Cieniutka szpileczka 
wywiera gigantyczny nacisk na drewno 
parkietu. Założę się, że po tej wizycie 
pozostało co najmniej kilka „pamiąte-
k”odciśniętych w parkiecie.
Z wyrazami szacunku

Hipolit Cegielski

List do redakcji

Szpilki pani Burmistrz

n
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Qn We wrześniu w  Publicznym Przed-
szkolu nr 1 przy ul. Sobieskiego odbywa-
ły się imprezy i uroczystości, w których 
brały udział wszystkie dzieci. W Dniu 
Przedszkolaka maszerowaliśmy ulicami 
Lubonia, tworząc kolorowy korowód. Po 
południu nauczyciele malowali swoim 
podopiecznym twarze, a do domu dzieci 
zabrały ozdobione baloniki. Wesoły nastrój 
panował także w Dniu Chłopca. Grupa 
Śnieżynek zaprezentowała wszystkim 
spektakl, podczas którego dziewczynki 
częstowały chłopców ciasteczkami, da-

jącymi wyjątkowe siły i moce. Wszyscy 
bawili się radośnie w rytmie popularnej 
muzyki dziecięcej, a także z ochotą de-
gustowali smaczne wypieki.
- 21 września, w ramach przygotowań 
do Narodowego Święta Niepodległości, 
wszystkie dzieci miały na sobie stroje 

w  biało-czerwonych barwach narodo-
wych, przyniosły flagi i  chorągiewki, 
a  nawet proporczyki i  szaliki kibiców 
piłkarskich. Projekt utrwalający podsta-
wowe pojęcia o naszym kraju był bardzo 
ciekawy i  urozmaicony. Przedszkolaki 
nauczyły się piosenki „Podróżujemy po 
Polsce”, obejrzały film rysunkowy, opo-
wiadający o legendach miast Polski oraz 
poznały historię powstania państwa 
polskiego. Było bardzo radośnie, ponie-
waż dzieci chętnie demonstrowały swo-
je stroje i śpiewały znaną kibicom pił-

karskim melodię „Polska, Biało-Czer-
woni”. Tym sposobem wiedza o Polsce 
oraz wspólne patriotyczne przekonania 
i uczucia dzieci wobec ojczystego kraju 
stały się wspólnym i ważnym doświad-
czeniem.

Iwona Kmiecik

Z Pogodnego Przedszkola 

n
Dzieci z Pogodnego Przedszkola podczas spotkania ze strażakami

Qn We wrześniu 
Skrzatki z niepu-
blicznego przed-
szkola przy ul. 
Szkolnej wypo-
częte i roześmiane 
wróciły do stałe-
go przedszkolne-
go rytmu. Oprócz 
codziennych zajęć 
powróciły też sta-
łe atrakcje. Po-
nownie odwie-
dziła nas Filhar-
monia Pomysłów. 
Tym razem arty-
ści przedstawili 
nam niezwykłą 
pantomimiczną opowieść o  dyry-
gencie zaklętym w  starym obrazie 
oraz o  jego magicznej pałeczce – 
batucie. Spektakl odbywał  się przy 
akompaniamencie pianina oraz róż-
nych efektów dźwiękowych, dzięki 
którym przenieśliśmy  się do świata 
zapomnianego teatru.
Qn Kolejną teatralną atrakcją było przed-

stawienie kukiełkowe pod tytułem „Kru-
szynka”. Spektakl opowiadał o samolub-
nej cyrkowej słonicy, która za sprawą 
napotkanych leśnych zwierząt odkryła 
sekret prawdziwej przyjaźni. Dzieci pod-
czas przedstawienia przekonały się jaką 
wartość ma przyjaźń, zrozumienie, ak-
ceptacja i pomoc potrzebującym.
- W minionym miesiącu przedszkola-
ki wybrały się na pierwszą w tym roku 
szkolnym wycieczkę. Tym razem od-
wiedziliśmy poznańskie Muzeum Ar-

cheologiczne. Podczas wizyty młodsze 
Skrzatki wzięły udział w warsztatach 
pod hasłem „Moja pierwsza wizyta 
w muzeum”, w czasie których dowie-
działy się, jak zachowywać się w mu-
zeum. Najstarsze dzieci dowiedziały się 
na czym polega i jak wygląda w prak-
tyce praca archeologa. Na koniec zwie-
dziliśmy ekspozycje muzealne, na 
których obejrzeliśmy, jak wyglądało 
życie ludzi w dawnych czasach.
Qn W czasie kolejnych z cyklu zajęć 

naukowych szukaliśmy białka. Dzięki 
ciekawym eksperymentom dowiedzie-
liśmy się, że możemy je znaleźć nie 
tylko w jajku. Obserwowaliśmy, jak 
zachowuje się białko włożone do lodu, 
gorącej wody, octu czy coli. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejne spo-
tkanie z nauką.

Anna Liebner

Z Chatki Skrzatka

n
Udział przedszkolaków z Chatki Skrzatka z atrybutami dyry-
gentów – batutami – w opowieści Filharmonii Pomysłów

Qn Kolejny rok w Publicznym Przedszkolu 
przy ul. Klonowej realizujemy projekt „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Już we wrześniu 
gościliśmy chętnych rodziców w naszych 

grupach przedszkolnych, którzy czytali 
dzieciom ich ulubione bajki. Jest to mą-
dry sposób na spędzanie czasu z dziećmi 
i najlepsza inwestycja w ich przyszłość.

Qn 24 września przybyli do nas 
aktorzy z Teatru Lalek „Pino-
kio” z Nowego Sącza. Odegrali 
przedstawienie pt. „Kruszynka”. 
Opowiadało ono o cyrkowej 
słonicy, która odkrywa, że se-
kretem przyjaźni jest wzajemna 
pomoc. Dzieci były zachwycone 
występem, a aktorzy zaprezen-
towali piękne, kolorowe lalki 
i przenieśli nasze przedszko-
laki do świata marzeń. Dzieci 
bawiły się świetnie, a występ 
aktorów nagrodziły gromkimi 
brawami.

Aleksandra Kurek

W Małych Talentach

Teatr Lalek „Pinokio” z No-
wego Sącza w przedszkolu 
„Małe Talenty”

n

Qn W Publicznym Przedszkolu nr 5 od-
było się 30 sierpnia o godz. 9 zajęcie ada-
ptacyjne w grupie integracyjnej. Tego sa-
mego dnia o godz. 10 rodzice trzylatków 
zapoznali swoje dzieci ze sposobem za-
chowania w sali, szatni i łazience. Dzieci 
i rodzice z zapałem podejmowali się no-
wych zadań, a panie spieszyły z pomocą. 
Atmosfera dobrej zabawy sprawiła, że 
dzieci z uśmiechem na ustach opuszczały 
tego dnia przedszkole.
Qn 5 września odbyło się zebranie orga-

nizacyjne z rodzicami. Najpierw został 
im przedstawiony harmonogram pracy 

przedszkola w roku 2018/2019. Hasłem 
przewodnim w tegorocznym planie pra-
cy jest „niepodległość”. Następnie uda-
li się do grup, do których uczęszczają ich 
dzieci, gdzie odbyły się rozmowy z wy-
chowawcami.
Qn 13 września w  naszym przedszkolu 

odbyła się jesienna sesja fotograficzna.
Qn Wrzesień pożegnał przedszkolaków 

koncertem muzycznym grupy Artandmu-
sic pt. „Na tropie indiańskich dźwięków”. 
Był on poświęcony egzotycznej muzyce 
z dalekiej Ameryki.

Lidwina Antkowiak

U Wesołych Sportowców

Qn Kto kontroluje, czy ci co wchodzą 
na nowe boisko piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią przy SP 5 mają właściwe 
obuwie (bez korków), zgodne z regu-
laminem obiektu i apelami rozwie-
szonymi na ogrodzeniu? Byłem tam 
i nie zauważyłem nikogo, kto by to 
robił.     (ciekawy)

Odp.: Regulamin, który obowiązuje, 
jest dostępny na obiekcie. Codziennie 

od godziny 17 do 22 dyżuruje anima-
tor sportu. Jeśli ktoś korzysta z niedo-
zwolonego obuwia, to jest proszony 
o jego zmianę. Zawsze również moż-
na do niego zwrócić się bezpośrednio. 
Od rana tematem zajmują się nauczy-
ciele, bo wtedy obiekt jest w dyspozy-
cji Szkoły Podstawowej nr 5. Dzięku-
jemy z troskę.

Michał Kosiński
Prezes LOSiR

Mieszkańcy pytają

Zamiana obuwia
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9 września na boisku przy ul. Szkolnej 
odbył się mecz charytatywny pod hasłem 
„Gramy dla Łukasza”.
Łukasz Krzyżaniak, bo o  nim mowa, 
był zawodnikiem oldbojów Stelli Lu-
boń, a także corocznym uczestnikiem 
meczów noworocznych. Przeszedł po-
ważny zabieg neurologiczny, po któ-
rym wystąpiły komplikacje, dlatego 
wymaga ciągłej rehabilitacji. Robert 
Twardowski (obecny wiceprezes) 
i także Marcin Mroczyński (zawodnik 
i członek zarządu TMS Stelli) posta-
nowili zorganizować mecz charyta-
tywny i  pomóc koledze z  drużyny. 
Impulsem do organizacji spotkania 
był fakt, że drużyną, która zgodzi-
ła  się przyjechać i  rozegrać mecz 
dla Łukasza, była ekipa oldbojów 
Lecha Poznań. Tacy zawodnicy jak 
Krzysztof Kotorowski, Norbert Tyraj-
ski, Marek Rzepka, Ryszard Rybak, 
Jarosław Araszkiewicz, Jacek Dembiń-
ski, Marcin Drajer, Krzysztof Piskuła, 
Tomasz Magdziarz, Sławomir Mizgal-
ski i wielu innych, wykazali wielki dar 
serca i chęć pomocy dla chorego kole-
gi. Przeciwnikiem tej znakomitej dru-
żyny była ekipa Oldboys Stella Luboń, 
a  to z kolei gwarantowało wysoki po-
ziom meczu, dużo emocji sportowych, 
a przede wszystkim znakomitą atmos-
ferę. Hieronim Twardosz, Andrzej Ja-
remko oraz Michał Leśniewski to trójka 
sędziowska, która punktualnie o godz. 
14.30 przy pięknej oprawie rozpoczęła 
zawody. Bardzo licznie zgromadzona 
publiczność mogła podziwiać na żywo 
byłe gwiazdy Lecha Poznań, a  także 
przypomnieć sobie dawnych zawodni-
ków Stelli Luboń, którzy ten klub reak-

tywowali i wiele lat w nim grali, m.in. 
Robert Szynka, Sławomir Kleiber, Robert 
Twardowski czy Marek Korytowski. Wy-
nik spotkania był sprawą drugorzędną, 
co sprawiło, że oglądaliśmy wiele tech-
nicznych popisów i  fajerwerków pił-
karskich z obu stron. W przerwie me-
czu odbył się konkurs rzutów karnych, 
które na zmianę bronili Krzysztof 
Kotorowski oraz Marek Filipiak. Osta-
tecznie mecz zakończył  się zwycię-
stwem Lecha Poznań nad Stellą Lu-
boń 5:4. Podczas meczu odbywały się 
liczne licytacje, m.in. koszulek Chri-
stiana Gytkjaera – najlepszego strzel-
ca Lecha Poznań – czy Jana Bednarka, 
obecnie zawodnika Southampton, 
a także piłek z podpisami zawodników 
Lecha Poznań, Warty Poznań i Stelli. 
Wisienką na torcie była licytacja prze-
jazdu autem sportowym na Torze Po-

Pomagamy, pomagramy

n
 Zdjęcie grupowe drużyn oldbojów Lecha Poznań i Stelli Luboń z Łukaszem Krzyżaniakiem, dla którego mecz zorganizowano

znań ufundowana przez firmę „No-
wicki Auto Serwis”. Dzięki bardzo licz-
nie przybyłej, wspaniałej publiczności 
i jej hojności udało się zebrać zadowa-
lającą sumę, która w  całości została 
przekazana na rehabilitację Łukasza.
Jako organizatorzy chcieliśmy podzię-
kować za wszelką pomoc wszystkim 
osobom, firmom i instytucjom, bez któ-
rych akcja pod nazwą „Gramy dla Łu-
kasza” nie była by możliwa. Szczegól-
ne podziękowania dla Sławka Mizgal-
skiego, kierownika drużyny Oldboys 
Lecha Poznań i zawodników poznań-
skiego klubu, że zgodzili się przyjechać 
i zagrać ten niezwykły mecz. Podzię-
kowania dla Krzysztofa Janickiego za 
komentarz sportowy i spikerkę, a  także 
Kubie Ostrowskiemu i  Sebastianowi 
Stefaniakowi, za profesjonalne nagło-
śnienie imprezy na stadionie. Wielkie 
słowa uznania dla kibiców i wszystkich, 
którzy przybyli na mecz, za wspaniały 
doping, miłą atmosferę i hojność, dzię-
ki której nasz kolega będzie mógł wrócić 

do zdrowia. Dziękujemy Urzędowi Mia-
sta Luboń za pomoc w  organizacji, 
a pani Burmistrz Małgorzacie Machal-
skiej za objęciem honorowym patronatem 
całej imprezy i obecność na meczu. Spe-
cjalne podziękowania dla firm „Jacob 
Volvo” Leszek Pawlak, „Spec Kable” To-
masz Modelski, „Fines”, Restauracja 
„Czerwone Krzesło”, Cukiernia „Krzy-
żański”, Sklep „Chata Polska” Krzysztof 
Sitek z  Kwilcza, Firma „Pomelo” Piotr 
Stencel, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny 
„Kinga”, Cukiernia „Krzyżan”, Restauracja 
„Marago”, Macieja Kaczmarka, Restauracja 
„Leonardo” Pniewy, Cukiernia „Anika” 
Stanisław Butka, Cukiernia „Mazurek”, Sklep 
odzieżowy „DanHen”, Piłkarski Projekt X, 
Piotra Wilczyńskiego, Restauracja „Vero-
na”, Sklep Wędkarski „Gruba Ryba”, LO-
SIR, Nowicki AutoSerwis.

Robert Twardowski i Marcin Mroczyński
Organizatorzy

Organizatorzy nie podali wysokości 
zebranej kwoty.

Mistrzostwa Lubonia
2 września Klub „Lubońska Petanka” zor-
ganizował rankingowy turniej - Mistrzo-
stwa Lubonia dubletów w bule. W zawo-
dach wzięło udział 68 osób, w większości 
reprezentujących kluby zrzeszone w Pol-
skiej Federacji Petanque. Cieszy też udział 

zarówno tegorocznych medalistów Mi-
strzostw Polski jak i zawodników, którzy 
nie posiadają jeszcze licencji zawodniczych. 
Turniej rozegrany został systemem szwaj-
carskim na dystansie 7 rund. Mistrzami 

Lubonia w 2018 roku zostali zawodnicy 
śremskiego klubu – Marek Maćkowiak 
i Leszek Złotowski. Dublety, które zajęły 
miejsca 1-6 w  nagrodę otrzymały z  rąk 
Burmistrz Lubonia, Małgorzaty Machal-
skiej, pamiątkowe puchary, a wśród wszyst-
kich zawodników rozlosowano akcesoria 

do gry w bule. Dla uczestników zawodów 
przygotowano ciepłe i zimne napoje, słod-
ki poczęstunek oraz obiad. Turniej zreali-
zowano w  ramach pożytku publicznego 
i był współfinansowany ze środków otrzy-

Kule na start

n
Na bulodromie przy ul. Dojazdowej rozegrano Mistrzostwa Lubonia Bule    
fot. Lubońska Petanka

manych z Urzędu Miasta Luboń. Patronat 
medialny nad zawodami objęły: „Wieści 
Lubońskie” oraz e.lubon.pl. Współorga-
nizatorem zawodów był LOSiR Sp. z o.o.

Dublety w Bornym Sulinowie
Ciepły wrześniowy weekend 15-16 
września był bardzo udany dla za-
wodników Lubońskiej Petanki, któ-
rzy wzięli udział w  rankingowych 
turniejach zorganizowanych w Bor-

nym Sulinowie przez miejscowy Klub 
„BorBul”. W sobotę na podium sta-
nęły dwa lubońskie dublety : na 
1. miejscu Karolina i Mikołaj Fabi-
siowie, a na 3.– Iwona i Marcin Je-
ziorni. Natomiast w niedzielę zawo-
dy wygrali Jarosław Staszak i Kamil 
Gustowicz. W  obu turniejach zwy-
cięskie zespoły musiały wygrać 6 z 7 
rozegranych meczów.

Lubońska Petanka

Qn Jak funkcjonują orliki w Luboniu? 
Jaki jest dostęp do tych boisk dla prze-
ciętnych lubonian? Na jakich zasadach 
są zatrudnione osoby, które opiekują się 
tymi obiektami? Czy są pracownikami 
spółki LOSiR, która zarządza orlikami? 
Sam chętnie zatrudniłbym się w takim 
charakterze, ale nigdzie nie znalazłem 
ogłoszenia w sprawie naboru na takie 
stanowisko. Czy były konkursy? Gdzie 
je ogłoszono?    (Z.S.)

Odp.: Obiekty są dostępne zarówno 
dla grup zorganizowanych, jak i indy-

widualnych użytkowników. Od godzi-
ny 17 do 22 oraz w weekendy obiek-
tami opiekują się „animatorzy sportu”. 
Z racji godzin pracy nie są oni zatrud-
niani na podstawie umów o  pracę. 
Zazwyczaj są to osoby związane ze 
środowiskiem sportowym, trenerzy, 
nauczyciele wychowania fizycznego. 
W  związku z  nowymi inwestycjami 
realizowanymi przez Miasto, zachęca-
my do złożenia swojego cv do Wydzia-
łu Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu 
Miasta Luboń. Stanowiska te nie są 
objęte postępowaniem konkursowym.

Mieszkańcy pytają

O orlikach
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kowi Mielcarkowi. Srebrne odznaki otrzy-
mali: Maciej Łukaszewski, Arkadiusz 
Nowicki i Marcin Mroczyński.

Dalszy szturm
Qn W 6. kolejce 22 września Stella roze-

grała na wyjeździe mecz z Huraganem 
Michorzewo. Można było mieć obawy, że 
będzie to trudny pojedynek. Spotkanie 
miało duże znaczenie dla układu w tabeli, 

ponieważ zawodnicy z Michorzewa mieli 
12 pkt., a Stella 15, więc był to mecz za 6 
punktów. Młody zespół z Michorzewa sta-
rał się, jak mógł, ale odbiegał od lubonian 
pod względem fizycznym i technicznym. 
Do przerwy Stella prowadziła 2:0, w 12. 
minucie z rzutu wolnego bramkę zdo-
był Jakub Solarek i w 45. powtórzył taki 
sam wyczyn, zdobywając drugą bramkę 
z rzutu wolnego. Po przerwie jeszcze bar-
dziej nasiliły się kontry ze strony Stelli, 
która nie wykorzystała jednak szans na 
zdobycie kolejnych bramek. Ostateczny 
wynik spotkania ustalił w 90. minucie 

Alain Ngamayama, zdobywając trzecią 
bramkę na wagę pewnego zwycięstwa. 
Stella przywiozła do Lubonia kolejne 3 
cenne punkty.

Qn 19 września Stella Luboń pokonała 
w 2. rundzie 1/32 finału Pucharu Polski 
Phythopharm Klękę 2:1 i  awansowała 
do 3. etapu rozgrywek. W  1/16 finału 
spotkała się 10 października o godz. 16 

z drużyną TPS Winogrady Po-
znań (liga międzyokręgowa), 
którą pokonała 4:0, awansując 
do 1/8 finału strefy poznańskiej. 
24 października zapowiada się 
prawdziwy hit. – Zespół Stelli 
Luboń będzie podejmował III-
-ligową Polonię Środa Wielkopol-
ska. Godzinę rozpoczęcia meczu 
będzie można poznać w Inter-
necie, w zakładce „90 minut”.

Qn 29 września zespół z  ul. 
Szkolnej rozgromił u siebie 7:2 
zespół Wicher Strzyżewo. Jak 
widać stellowcy nie zwalniają 
tempa. Do przerwy było 3:2, 

przy prowadzeniu gości 1:2. Bram-
kę wyrównującą na 2:2 zdobył Jakub 
Solarek i  jeszcze przed przerwą na 
3:2 Stellę wypromował Dawid Jurga. 
Druga połowa była już tylko szarżą 
stellowców, którzy zdobyli jeszcze 4 
bramki, przyzwyczajając swoich kibi-
ców do oglądania popisów strzeleckich 
w drugich częściach spotkań. Łupem 
bramkowym podzielili się: Marcin 
Ogrodowczyk – 2, Dawid Jurga – 2, 
Jakub Solarek – 1, Dawid Jakubiak – 
1 i Jan Boruń –1.

Władysław Szczepaniak
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Pierwsze derby
15 września po raz pierwszy w tym se-
zonie doszło do meczu derbowego po-
między Stellą Luboń i LKS-em. Arbitrem 
głównym tego spotkania był Michał 
Szmytke, a  asystentami liniowymi – 
Adam Szuda i Marcin Trembulak. 
Panowie nie mieli trudnego zada-
nia, ponieważ od początku uwi-
doczniła  się duża przewaga Stelli. 
W 20. minucie Daniel Baran zdobył 
dla niej piękną bramkę. Gdy po 
rzucie karnym i pewnym jego wy-
konaniu przez Jakuba Solarka, stel-
lowcy zdobyli drugiego gola, nastą-
pił istny szturm na bramkę LKS-u. 
Jeszcze przed przerwą zawodnicy 
Stelli umieścili piłkę w siatce prze-
ciwnika po raz trzeci (Alain Nga-
mayama pięknie podał piłkę Jaku-
bowi Solarkowi, a  ten, będąc sam 
na sam z bramkarzem, nie dał mu 
żadnych szans do obrony). Druga 
połowa meczu należała również do stel-
lowców, którzy praktycznie przez cały 
czas atakowali. Efektem tych zabiegów 
było zdobycie kolejnych bramek. Naj-
pierw na 4:0 strzelił Daniel Baran, a wy-
nik spotkania na 5:0 ustalił Jakub Sola-
rek, który w tym dniu był bardzo dobrze 
dysponowany i  zaliczył hat-tricka. Ze-
społy wystąpiły w  następujących skła-
dach – Stella: Alain Ngamayama, Daniel 
Ostrowski, Jakub Solarek, Daniel Baran, 
Jan Boruń, Kamil Frankowski, Dawid 
Jurga, Jakub Kaźmierczak, Sebastian 
Leonarczyk, Patryk Łukaszewski, Daniel 

Smulkowski, Kacper Janicki, Bartosz 
Bartoszak, Robert Rochowiak, Adam 
Rybak, Paweł Biliński, Szymon Kalinow-
ski i Kacper Wojtowicz; LKS: Radosław 
Michalewski, Michał Kugler, Wiktor 
Zioła, Denys Shamarin, Emil Pośpiech, 

Patryk Piórkowski, Piotr Pietrzak, Filip 
Niedziela, Łukasz Lekier, Kevin Kaszte-
lan, Tomasz Domagała, Dominik Prusi-
nowski, Piotr Ciszewski, Tomasz Ko-
strzyński, Mateusz Kowalski, Patryk 
Treczka, Jakub Kimmel.
Przed meczem derbowym nastąpiła miła 
chwila wręczenia odznaczeń za działalność 
w Stelli Luboń. Przewodniczący do spraw 
Odznaczeń Rady Klubów Strefy Poznań-
skiej, Arkadiusz Hirsch, wręczył w imieniu 
WZPN złote odznaki: Teresie Goździew-
skiej, Markowi Korytowskiemu, Szymo-
nowi Dornie, Markowi Ratajskiemu i Mar-

Bezkonkurencyjna Stella

n
Pierwszy mecz derbowy pomiędzy drużynami z tej samej grupy – Stellą i LKS-em    
fot. Władysław Szczepaniak

Qn 23 września LKS rozegrał u  siebie 
mecz z najsłabszym zespołem w tych 
rozgrywkach – LZS-em Wąsowo, który 

niedawno został znokautowany przez 
Stellę 18:0. Większość kibiców liczyła, 
że lubonianie od początku spotkania na-

Luboński odrabia straty rzucą swój styl gry i będą w tym meczu 
rozdawali karty. Ci, którzy na to liczyli, 
pomylili się jednak, bo do przerwy go-
ście prowadzili 0:3. Gra LKS-u pokazała 
zespół jako zlepek zawodników, którzy 
sprawiali wrażenie jakby na boisku spo-
tkali  się po raz pierwszy. Nie wiado-

mo, co w przerwie 
powiedzieli swoim 
zawodnikom tre-
ner Jacek Pasek 
i  kapitan Tomek 
Domagała, po-
nieważ na drugą 
część spotkania 
wyszła zupełnie nie 
ta sama drużyna. 
W ciągu 15. minut 
zdobyła 3 bramki, 
szybko doprowa-

dzając do remisu. Goście kondycyjnie 
nie wytrzymali naporu ze strony LKS-u, 
który całkowicie przejął inicjatywę, zdo-
bywając jeszcze 3 bramki i ostatecznie 
pokonał LZS 6:3. Należy zaznaczyć, że 
w tym meczu Łukasz Lekier, strzelając 
3 bramki, zaliczył hat-tricka, pozostałe 
gole należały do Michała Kuglera (2) 
i Kevina Kasztelana.

Qn 29 września LKS odniósł bardzo cenne 
zwycięstwo na wyjeździe, pokonując 3:4 
sąsiada zza miedzy – Las Puszczykowo. 
W tym spotkaniu znów w roli dobrze dys-
ponowanego zawodnika wystąpił Łukasz 
Lekier, który ponownie zaliczył hat-tric-
ka, zdobywając 3 bramki. Do zwycięstwa 
przyczynił się swoim golem również Pa-
tryk Piórkowski.

Władysław Szczepaniak
n
LKS grał z sukcesem z LZS-em Wąsowo    fot. Władysław Szczepaniak

Qn 16 września Pogrom podejmował u siebie 1920 Mosinę, ulegając jej 2:3. 
Był to bardzo wyrównany pojedynek. Zawodnicy Pogromu prowadzili nawet 
w tym meczu 1:0, pokazując lepszą grę. Stworzyli wiele sytuacji, by dopro-
wadzić chociaż do remisu, ale zabrakło celnych strzałów. Na pewno remis 
w tym meczu byłby sprawiedliwszy. Bramki dla Pogromu zdobyli: Mateusz 
Jóźwiak i Dawid Kubiak.

Qn 23 września w VI kolejce kibice i działacze Pogromu Luboń mieli dużo powo-
dów do radości, ponieważ ich pupile odnieśli pierwsze, jakże efektowne zwycięstwo 
w A klasie, pokonując Orła Rostarzewo 5:1. W tym spotkaniu widać było składniejsze 
akcje i lepszą grę w obronie. Miejmy nadzieję, że czarna passa porażek została prze-
rwana. Bramki zdobyli Mateusz Jóźwiak (2), Bartosz Machura (2) i Daniel Powierża.

n
Mecz Pogromu Luboń z Orłem Rostarzewo   fot. Władysław Szczepaniak

Raz na wozie, raz pod

Qn 30 września nie udała się wyprawa drużyny Pogromu do Sielinka. Lubonianie 
przegrali z zespołem Ogrolu 2:1 (bramka – Mateusz Jóźwiak).

Władysław Szczepaniak
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września. Rywalizację rozpoczęły mło-
dziczki i  młodzicy, którzy stawili  się 
w bardzo licznym, 70-osobowym gronie 
(34 dziewczyny i 36 chłopców). Przed 
turniejem odbyła  się uroczystość wrę-
czenia statuetek za miniony sezon. Naj-
lepszą żaczką w  sezonie 2017-2018 
w  Wielkopolsce okazała  się Patrycja 
Frelich z LKTS-u.
W imprezie wystartowali również nasi 
reprezentanci: Patrycja Frelich oraz Filip 
Borowiak, Kacper Zrol i  Bartek Sułek. 
Stoczyli wiele zaciętych, stojących na wy-
sokim poziomie pojedynków. Najlepiej 
zaprezentowała się Patrycja Frelich – zdo-
bywczyni złotego medalu, bez straty seta 
w całym turnieju. Filip Borowiak uplaso-
wał się na 3. pozycji przegrywając mini-

malnie 3:2 w  półfinale z  późniejszym 
triumfatorem, Wojciechem Lemieszką. 
Bardzo dobry występ odnotował żak Kac-
per Zrol zajmując 6. miejsce oraz debiu-
tujący w  kategorii młodzików najlepszy 
skrzat poprzedniego sezonu – Bartek Su-
łek (13.). Do zajęcia wyższych lokat zabra-
kło niewiele. Limit imienny do imprezy 
ogólnopolskiej posiada Damian Pyśk.

Całe podium dla Lubonia!
W Luboniu odbyło się I Grand Prix Wiel-
kopolski w  tenisie stołowym seniorów. 
W pierwszym turnieju o awans do Grand 
Prix Polski wystartowało 87 zawodników 
z  całego województwa wielkopolskiego, 
wśród nich także liczna grupa reprezen-
tantów LKTS Luvena Luboń – 6 seniorek 
i 6 seniorów. Zdecydowanie najlepiej za-
prezentowały się pierwszoligowe zawod-
niczki LKTS-u zajmując wszystkie miejsca 
na podium. Pierwsze miejsce wywalczyła 
Paulina Nowacka, na 2. zakończyła turniej 
Anita Chudy, a 3. miejsce zdobyła Zuzan-
na Sułek. Tym samym był to najlepszy 
w historii występ w kategorii seniorek dla 
reprezentantek Lubońskiego Klubu Teni-
sa Stołowego. W turnieju seniorów zde-
cydowanie najlepiej zaprezentował  się 
Maciej Wiśniewski, w silnej konkurencji 
sklasyfikowany na 4. miejscu. Turniej była 
dla większości zawodników sprawdzianem 
aktualnej formy.

2 medale w Pucharze PZTS!
15 września w Luboniu rozegrano I Mło-
dzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Pu-
char Polskiego Związku Tenisa Stołowe-
go. Organizatorami imprezy byli: Polski 
Związek Tenisa Stołowego, Wielkopolski 
Związek Tenisa Stołowego i LOSiR Lu-
boń. Patronat honorowy objęli: posłan-
ka do Parlamentu Europejskiego – Kry-
styna Łybacka, poseł do Parlamentu – 
Bartłomiej Wróblewski i  Burmistrz 
Lubonia – Małgorzata Machalska. Tre-
nerzy LKTS-u – Mariusz Pyśk i  Piotr 
Ciszak – wspierani przez Macieja Wi-
śniewskiego prowadzili w początkowej 
fazie zawodów warsztaty dla dzieci (na-
uka zagrań serwisowych), które cieszy-
ły się sporym zainteresowaniem. W tur-
nieju wzięło udział 145 uczestników w 4 
kategoriach wiekowych (żaczek, żaków, 
młodziczek i młodzików). Wystartowa-
ła bardzo liczna grupa z Lubonia – 20 
osób, w której większość stanowili za-
wodnicy trenerki Adrianny Drgas szko-
lący  się w  Szkole Podstawowej nr  1. 
Miejsca na podium wywalczyli Damian 
Pyśk (srebrny medal) i Kacper Zrol (brą-
zowy). Czołowe miejsca zajęli: Patrycja 
Frelich (6), Bartek Sułek (7) i Filip Bo-
rowiak (9). Inni nasi reprezentanci ro-
zegrali wiele dobrych spotkań i zyskali 
niezbędne doświadczenie, które zapro-
centuje w przyszłości.

Drugie spotkanie ligowe
Po zwycięstwie w spotkaniu inauguracyj-
nym, zawodniczki LKTS-u przegrały 
w Międzyzdrojach z UKS-em Chrobry 7:3. 
Zespół gospodarzy jest jednym z fawory-
tów w bieżącym sezonie, dlatego rezultat 
meczu należy uznać za dobry. Lubonian-
ki stoczyły wiele zaciętych spotkań walcząc 
od pierwszej do ostatniej piłki 
w  każdym secie. Punkty dla 
LKTS-u zdobyły: Paulina No-
wacka w  grach pojedynczej 
i deblowej wraz z Anitą Chudy, 

SPORT

Zwycięska inauguracja
W pierwszej kolejce I ligi kobiet w se-
zonie 2018-2019 LKTS Luvena Luboń 
wygrał we własnej hali z LUKS-em Agro-
-Sieć Chełmno 6:4. Nasz beniaminek 
zaprezentował się fenomenalnie osiąga-
jąc korzystny rezultat. Zdobycie 2. punk-
tów meczowych to bardzo ważny krok 
do realizacji celu, jakim jest utrzymanie 
w sezonie 2018-2019 w I lidze kobiet. Po 
pierwszych grach singlowych na tablicy 
wyników widniał remis 2:2. Punkty 
zdobyły Anita Chudy i Zuzanna Sułek 
wygrywając swoje mecze 3:2. Gry po-
dwójne przyniosły niestety dwie poraż-
ki. Na stole nr 1 bardzo blisko sukcesu 
były Paulina Nowacka i  Anita Chudy 
ulegając minimalnie 11:9 w piątym secie 
parze Piłat-Błażejewicz. Przed ostatnią 
rundą singli padł wynik 2:4. Dziewczy-
ny zagrały kapitalnie w 2. serii gier po-
jedynczych, odnosząc komplet zwy-
cięstw. Swoje mecze wygrywały kolejno: 
Paulina Nowacka, Joanna Spychała, 
Anita Chudy i Maja Zielińska. To bardzo 
ważne punkty. Mecz obfitował w wido-
wiskowe akcje, a  licznie zgromadzona 
publiczność w hali Luveny nagradzała 
zawodników obu ekip gromkimi brawa-
mi. Cieszy, że trzon zespołu stanowią 
wychowanki Lubońskiego Klubu Tenisa 
Stołowego. Pierwszy mecz pozwala 
z  optymizmem patrzeć w  przyszłość. 
Ważne, że punktowały wszystkie zawod-
niczki. Taka inauguracja w wykonaniu 
lubonianek to dobra zachęta dla kibiców, 
by do hali Luvena zaglądali w następnych 
kolejkach, z  nadzieją na duże emocje. 
Przed inauguracją faworytem był zespół 
z Chełmna od wielu lat grający w I lidze 
kobiet. Tym bardziej smakuje efektowne 
zwycięstwo. Nasze tenisistki spisały się 
znakomicie i wygrały zasłużenie.

Zwycięstwo Zuzanny Sułek
9 września w  Czempiniu rozegrano 
I Grand Prix Wielkopolski Juniorek i Ju-
niorów. Zawody były przepustką do 
I Grand Prix Polski (28-30 września w Zie-
lonej Górze). Awans wywalczyli tylko 
najlepsi z kategorii dziewcząt i chłopców. 
Limit imienny zapewniła sobie Maja Zie-
lińska. Przed turniejem odbyła się uroczy-
stość wręczenia pucharów i statuetek za 
miniony sezon. Najlepszą młodziczką 
w sezonie 2017-2018 w Wielkopolsce oka-

zała się Julia Gładysz, a młodzikiem Da-
mian Pyśk (oboje z LKTS-u)!
LKTS Luvena Luboń reprezentowało 11 
zawodników. Wśród juniorek w czołowej 
ósemce znalazły się cztery nasze reprezen-
tantki. Awans na zawody ogólnopolskie 
wywalczyły Zuzanna Sułek (1. miejsce), 
Natalia Piechota (5.), Kinga Rogalka (6.) 
i  kadetka Julia Gładysz (8.). Z  bardzo 
dobrej strony w turnieju juniorów poka-
zał  się młodzik, Damian Pyśk zajmując 
5. miejsce. Dobrze wypadli też inni mło-
dzicy – Patrycja Frelich i Filip Borowiak, 
odpowiednio 11. i  13. lokaty. Miejsce 
w „16” zajęła także pierwszoroczna junior-
ka, Wiktoria Frelich. Lubonianie ciężko 
trenują i widać tego efekty. 

Grand Prix Skrzatek
9 września w Czempiniu rozegrano za-
wody dla najmłodszych zawodników 
Wielkopolski. W turnieju wojewódzkim 
debiutowała Natasza Adamczyk, wycho-
wanka Joanny Spychały i Huberta Spy-
chały, obecnie trenująca pod okiem 
Adama Adamczyka, uczennica Szkoły 

Podstawowej nr 2. Za-
jęła bardzo wysokie, 2. 
miejsce, prezentując 
bardzo dobrą grę. 
Wielkie gratulacje dla 
Nataszy.

Grand Prix Młodzików
Inauguracja sezonu 
2018-2019 rozgrywek 
pod patronatem Wiel-
kopolskiego Związku 
Tenisa Stołowego mia-
ła miejsce w  Czempi-
niu. Imprezę zorgani-
zował KS Helios Czem-
piń. Pierwszy turniej 
odbył  się w  sobotę, 8 

Flagowa dyscyplina Lubonia
Rozgrywki Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego (LKTS)

Poznańska klasa A, grupa III
1. Stella Luboń  7  21  44:3
2. Promień Opalenica  7  21  31:5
3. Nasza Dyskobolia Grodzisk  7  16  21:7
4. Huragan Michorzewo  7  15  17:11
5. Luboński KS  7  12  20:21
6. Wicher Strzyżewo  7  11  20:21
7. 1920 Mosina  7  10  18:16
8. Ogrol Sielinko  7  9  9:18
9. Orzeł Rostarzewo  7  6  11:21
10. Las Puszczykowo  7  6  6:17
11. Obra Zbąszyń  6  5  10:17
12. NAP Nowy Tomyśl  6  4  8:17
13. Pogrom Luboń  7  3  13:18
14. LZS Wąsowo  7  1  10:46

W.S.

n
Kacper, Bartek i Adam  
– utalentowane żaki

cd.  
na str. 
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n
Dziewczyny z LKTS-u – z sukcesami w I lidze kobiet
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trzeci wywalczyła debiutująca 
w I lidze Julia Gładysz.

Grand Prix Polski Młodzi-
ków
Wspaniałym sukcesem za-

kończyło się I Grand Prix Polski Mło-
dziczek i Młodzików, które rozegrano 
w Krośnie w weekend 21-23 września. 
W  stawce ponad 200 uczestników 
wystartowało dwóch reprezentantów 
LKTS-u – Patrycja Frelich i Damian 
Pyśk. Damian wywalczył awans do 
turnieju głównego na podstawie li-
mitu ogólnopolskiego, a  Patrycja 
z eliminacji wojewódzkich. Damian 
zakończył zawody na 9. pozycji. Wie-
my, że stać go na więcej. Teraz Da-
miana czekają przygotowania do 
kolejnych zawodów Grand Prix Pol-
ski oraz imprezy głównej – Mi-
strzostw Polski Młodzików. Patrycja 
rozstawiona z  numerem 40, zakoń-
czyła turniej na bardzo dobrym, 12. 
miejscu. Warto dodać, że Patrycja 
będzie rywalizować w kategorii mło-
dzików także w kolejnym sezonie.
Jesteśmy dumni z  naszych młodych za-
wodników, którzy osiągają coraz lepsze 
wyniki, zawsze z nazwą swojego miasta na 
koszulkach. Dzięki nim Luboń staje  się 
znany w  świecie tenisa stołowego, jako 
prężny ośrodek kształcący młodzież w tej 
wymagającej dyscyplinie. W tym miejscu 
składamy gorące podziękowania sponso-
rowi naszego klubu, firmie Luvena SA, 
która stworzyła w  swojej sali możliwość 
treningu najmłodszym mistrzom.
Kolejne Grand Prix Polski młodziki będą 
miały 16-18 listopada w  Centrum im. 
Andrzeja Grubby w Gdańsku. Wierzymy, 
że zobaczymy tam kolejnych reprezentan-
tów LKTS Luvena Luboń.

Remis w I lidze
Nasz I-ligowy zespół kobiet podejmował 
w 3. kolejce, w sali Luveny drużynę KS 
Galaxy Białystok. Mecz obfitował w wie-
le emocjonujących starć i  efektownych 
wymian. Był bardzo wyrównany, o czym 
świadczy fakt, że każda runda kończy-
ła się remisowo. Zawodniczki z Lubonia 
po raz kolejny zdobyły we własnej sali 
punkty. Remis z drużyną ze stolicy Pod-
lasia trzeba przyjąć z radością, gdyż ze-
spół LKTS-u jest mniej doświadczony 
od innych zespołów grupy północnej 
występujących od kilku lat w  I  lidze. 
Najwięcej punktów wywalczyła Paulina 
Nowacka. Po intensywnym rozpoczęciu 
sezonu, zawodniczki LKTS-u rozegrają 
kolejne spotkanie 20 października we 

własnej hali, podejmując drużynę Mar-
-Bruk ZRB GOSRiT Luzino, z  którą 
wygrały rywalizację w czerwcowym ba-
rażu o I ligę.

Remis w Śmiglu
Rozpoczęły się rozgrywki w II lidze męż-
czyzn. Beniaminek rozgrywek – LKTS 
Luvena Luboń, w  składzie: Maciej Wi-
śniewski, Daniel Welke, Marcin Pawlak 
i  Piotr Kołdyka – zremisował w  Śmiglu 
z Polonią oraz minimalnie przegrał z KS 
Wamet Dąbcze. Najwięcej punktów dla 
LKTS-u zdobyli Maciej Wiśniewski i Da-
niel Welke. Głównym celem zespołu jest 
utrzymanie w  II  lidze, która dla drużyn 
z Wielkopolski jest najwyższą klasą roz-
grywkową, gdyż na wyższym szczeblu nie 
ma przedstawiciela.
Obecnie w rywalizacji nastąpi miesięczna 
przerwa, a 3. i 4. kolejka spotkań zostanie 
rozegrana 20 października w  Luboniu. 
Będziemy gościć zespoły z  Ostroroga 
i Opalenicy.

Żaki górą!
W niedzielę, 30 września, w Poznaniu 
rozegrano zawody dla najmłodszych 
zawodniczek i zawodników Wielkopol-
ski w tenisie stołowym. Po raz kolejny 
zainteresowanie turniejem było bardzo 
duże. W  1.  Grand Prix Wielkopolski 
Żaków uczestniczyli również reprezen-
tanci LKTS Luvena Luboń. Były to 
eliminacje do 1.  Grand Prix Polski 
Żaków w  Zielonej Górze 19-21 paź-
dziernika, z  których tylko zwycięzca 
uzyskuje bezpośredni awans. 1. miejsce 
i start w Grand Prix Polski wywalczył 
Kacper Zrol. Brązowy medal zdobył 
Bartek Sułek, a  8.  miejsce wywalczył 
Adam Jakubowicz. Gra naszych repre-
zentantów bardzo cieszy. Jest to naj-
większy sukces zawodników LKTS-u 
w  kategorii żaków w  Wielkopolsce. 
Nasi zawodnicy prezentują  się coraz 
lepiej i nabierają niezbędnego doświad-
czenia.

18. juniorka w Polsce
Zielona Góra (28-30.09.2018) była areną 
zmagań juniorek i juniorów w 1.  Grand 
Prix Polski z udziałem ponad 200 uczest-
ników. W turnieju udział wzięli najlepsi 
tenisiści z  rocznika 2001 oraz młodsi, 
z LKTS-u: Maja Zielińska, Zuzanna Su-
łek, Natalia Piechota, Kinga Rogalka 
i  Wiktoria Frelich oraz Damian Pyśk. 
Najlepiej zaprezentowała  się Zuzanna 
Sułek, zajmując 18. pozycję. Niewiele 
zabrakło do jeszcze lepszego wyniku. Dla 
Zuzi był to najlepszy turniej w kategorii 

juniorek. Miejsca poza 
„32” turnieju główne-
go zajęła Maja Zieliń-
ska. Natalia, Kinga, 
Wiktoria i  Damian 
startowali w elimina-
cjach. Start należy 
uznać za udany, cieszy 
możliwość konfronta-
cji z  najlepszymi 
w kraju zawodnikami, 
którzy występują 
w rozgrywkach Super-
l ig i ,  Ekstrak lasy 
i I ligi.

Piotr Ciszak

SPORT / POLICJA

Flagowa dyscyplina Lubonia
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67 Qn 2 września między godz. 00 a 19 skra-

dziono 4 kołpaki od kół peugeota przy 
ul. Wschodniej. Straty 700 zł.
Qn 3 września o godz. 18 przy ul. Armii 

Poznań zatrzymano mężczyznę kierującego 
samochodem, pomimo braku uprawnień 
do prowadzenia pojazdu.
Qn Pomiędzy 4 a 5 września przy ul. Wiej-

skiej skradziono citroena C5 zaparkowa-
ny. Straty 43 000 zł.
Qn 6 września nieznany sprawca skradł 

w sklepie „Biedronka” przy ul. Sikorskie-
go 72 opakowania kawy i 110 tabliczek 
czekolady. Straty 2 806 zł.
Qn 7  września między godz. 10 a 15, po 

otwarciu okna jednego z domów jedno-
rodzinnych przy ul. Modrakowej, niezna-
ny sprawca włamał się i skradł gotówkę 
oraz biżuterię. Na miejscu zabezpieczono 
ślady daktyloskopijne oraz przeprowa-
dzono penetrację terenu z udziałem psa 
tropiącego. Straty 20 000 zł.
Qn 7 września między godz. 10 a 11 przy 

ul. Żabikowskiej nieznany sprawca przy-
właszczył sobie 39 przesyłek pocztowych 
poleconych.
Qn 8 września między godz. 5.30 a 8.30 

z posesji przy ul. Sobieskiego skradziono 
volkswagena Craftera. Straty 40 000 zł.
Qn 10 września o godz. 23.45 nieznany 

sprawca uszkodził rolety zewnętrzne okien 
jednego z domów przy ul. Konarzewskie-
go. Straty 4 700 zł.
Qn Pomiędzy 13 a 14 września z posesji 

przy ul. Pięknej skradziono szlifierkę i wąż 
od odkurzacza. Straty 3 300 zł.
Qn 14 września między godz. 8.10 a 14.50, 

po podważeniu okna jednego z domów 
przy ul. Juranda, nieznany sprawca wła-
mał się i skradł biżuterię oraz 5 zegarków. 
Na miejscu zabezpieczono stosowne śla-
dy. Straty 29 900 zł.
Qn 15  września między godz.  18 a  19 

w sklepie „Biedronka” przy ul. Żabikow-
skiej dokonującej tam zakupów kobiecie 
skradziono portfel z dokumentami i go-
tówką w kwocie 30 zł.
Qn Pomiędzy 15 a 17 września włamano się 

do sklepu budowlanego „Pajo” przy ul. 
Sobieskiego i skradziono 1 000 zł, młot 
pneumatyczny, dwie szlifierki i dwie piły 
łańcuchowe. Straty 5 755 zł.
Qn 17 września o godz. 7.50 w jednym 

z mieszkań bloku przy al. Jana Pawła II 
kobieta została pobita przez byłego part-
nera, którego zatrzymali policjanci.
Qn Pomiędzy 17 a 18 września skradziono 

samochód marki BMW przy ul. Polnej. 
Straty 50 000 zł.
Qn 18 września na jednej z posesji przy 

ul. Sobieskiego zatrzymano mężczyznę, 
u którego ujawniono posiadanie 1 000 
plastikowych pojemników należących 
do firmy Neuca SA.
Qn Pomiędzy 18 a 19 września skradziono 

wkłady do lusterek od samochodu przy 
ul. Kościuszki. Straty 1 200 zł.
Qn 19 września między godz. 20.30 a 20.50 

nieznany sprawca uszkodził samochód 
marki BMW przy ul. Żabikowskiej.
Qn 20 września między godz. 15.15 a 15.40 

z ul. ks. Streicha skradziono motorower 
marki „Romet”. Straty 1 000 zł.
Qn 21 września o godz. 15 trzech nieletnich 

pobiło 13-letniego chłopca i zniszczyło 

mu okulary o wartości 834 zł. Luboń-
scy policjanci prowadzą postępowanie 
wyjaśniające.
Qn Pomiędzy 20 a 23 września skradziono 

audi A6 zaparkowane przy ul. Jachtowej. 
Straty 202 770 zł.
Qn 21 września o godz. 11 w sklepie „Pep-

co” przy ul. Żabikowskiej nieznana ko-
bieta skradła mieszkance Lubonia port-
fel z dokumentami, kartami płatniczymi 
i gotówką w kwocie 50 zł.
Qn 21 września krótko po godz. 11 w skle-

pie „Biedronka” przy ul. Żabikowskiej 
obywatel Mołdawii skradł artykuły spo-
żywcze i  kosmetyki, po czym chcąc je 
wynieść ze sklepu, odepchnął ochrania-
rza. Mołdawianina zatrzymano, a podczas 
przeszukiwania jego plecaka znaleziono 
narkotyki. Prokuratura Rejonowa zasto-
sowała wobec mężczyzny dozór policyjny.
Qn 21 września mieszkaniec ul. Powstań-

ców Wlkp. zgłosił, że nieznany sprawca 
posługując się jego danymi osobowymi 
i firmowymi, zawarł umowę na usługi 
telekomunikacyjne z firmą „Orange”.
Qn Pomiędzy 21 a 24 września skradzio-

no forda Fiestę przy ul. Wysokiej. Straty 
30 930 zł.
Qn 22 września dwaj poznaniacy skradli 

w jednym ze sklepów w CH „Factory” 
przy ul. Dębieckiej okulary „Karl Lager-
fel” o wartości 600 zł (mienie odzyska-
no). Trzy dni później ci sami mężczyźni 
zostali zatrzymani na gorącym uczynku 
w tym samym CH podczas próby kradzieży 
szybkowaru o wartości 700 zł w sklepie 
„Home&Cook”.
Qn Pomiędzy 22 a 23 września skradziono 

wkłady do lusterek od forda Kuga przy 
ul. Westerplatte. Straty 800 zł.
Qn 24 września uszkodzono drzwi taraso-

we jednego z domów przy ul. Dożynko-
wej oraz uszkodzono zaparkowaną tam 
toyotę. Straty 2 000 zł.
Qn Pomiędzy 23 a 24 września skradziono 

tablice rejestracyjne nr PGN5… od samo-
chodu przy ul. Żeglarskiej. Straty 150 zł.
Qn 25 września przy ul 1 Maja skradziono 

rower marki „Maxim City”. Straty 830 zł.

Statystycznie:
Ujęto oraz zatrzymano na gorącym 
uczynku lub w  bezpośrednim pościgu 
13 sprawców.
Qn oszustwa – 2
Qn zabójstwa – 0
Qn zgwałcenia – 0
Qn rozboje – 1
Qn kradzieże z włamaniem – 3, wykryto 0
Qn kradzieże pojazdów – 6, wykryto 0
Qn kradzieże – 26, wykryto 2
Qn samobójstwa – 0
Qn przestępstwa gospodarcze – 0
Qn przestępstwa narkotykowe – 1
Qn fałszerstwa – 0
Qn wypadki drogowe – 3
Qn legitymowania – 196

Na podstawie danych z Policji
oprac. PAW

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

n
II liga mężczyzn
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Baw się z nami - X 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 15 16 1713 14

18 19 20 23 24 2521 22

Poziomo:
 4.  włoski biały marmur
 7.  bęben w starogreckiej orkiestrze
 8.  gryf, trzonek
 9.  człowiek w podeszłym wieku
 10.  mydlane drzewo
 11.  wymarły, olbrzymi ptak 

nowozelandzki
 13.  dwukadłubowa łódź żaglowa
 15.  kolor w kartach
 16.  biedrzyniec
 17.  indyjski bóg, niszczyciel świata
 18.  w mit. greckiej – skrzydla-

ta bogini zwycięstwa
 20.  lekki powóz 2-kołowy, 1-konny
 25.  zwolennik, entuzjasta
 27.  ukryta granica ogrodu
 28.  obsługujący bufet w barze
 29.  wąskie zapadlisko
 30.  ocalał w zbudowa-

nej przez siebie arce
 31.  muzyk prowadzący chór kościelny
 32.  kwestionariusz

Pionowo:
 1.  pachnąca żywica
 2.  frontowa ściana budynku
 3.  pęk gałęzi do umocowa-

nia nasypu grobli
 4.  zajazd, oberża
 5.  przepis, zalecenie lekarskie
 6.  imię żony Aleksandra Wielkiego
 12.  japoński pas do kimona
 13.  długi ganek kolumno-

wy wewnątrz dziedzińca
 14.  dawniej handlowiec, ku-

piec hurtowy
 15.  mechaniczny sygnał dźwiękowy
 19.  gatunek wierzby
 21.  w mit. greckiej – bogini prze-

znaczenia (rzym. Fatum)
 22.  żona Izaaka, matka Jakuba i Ezawa
 23.  defensywa
 24.  alkohol etylowy
 25.  w klasztorze wej-

ście dla zakonników
 26.  sposób bycia, maniera

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca października, na kartce pocztowej, dostarczyć do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z nie-
bieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Wśród tych z Państwa, 
którzy nadeślą poprawne rozwiązania, wylosujemy odbiorcę nagrody ufundowanej 
przez firmę „Malibu” z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Ekopiknik w Wiśniowym Sadzie”. Nagrodę wylosowała Agnieszka Talaga. Gra-
tulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Qn Z  okazji 50. rocznicy ślubu – 
kochanym Rodzicom i Dziadkom, 
Emilii i Zdzisławowi Wesołowskim 
– dużo zdrowia, szczęścia, pomyśl-
ności oraz błogosławieństwa Bo-
żego na dalszą drogę życia, życzą 
dzieci i wnukowie.
Qn Ernestynce i Przemkowi Fręśkom 

z okazji 1. rocznicy ślubu – dużo zdro-
wia, miłości, pomyślności oraz błogo-
sławieństwa Bożego na Wasze dalsze 
wspólne lata życia, z całego serca ży-
czy babcia J.
Qn Wytrzymaliście ze sobą więcej lat, 

niż w Polsce wynosi VAT! Tego ze-
psuć już nie można! Już Wam żadna 
sprzeczka nie jest groźna. Niech reszta 
lat także w szczęściu upłynie, w zdro-
wiu, w miłości i przy dobrym winie! 
Z okazji rocznicy ślubu wszystkiego 
najlepszego dla Krystyny i Waldema-
ra Winczaków życzy córka Natalia.

Qn Z okazji 37. rocznicy ślubu – Kry-
stynie i Waldkowi Winczakom życzenia 
zdrowia, radości i wszelkiej pomyśl-
ności składają Zuza i Mati.
Qn Być z drugim człowiekiem to nie 

lada wyzwanie wymagające cierpliwo-
ści i wyrozumiałości. Życzymy Wam 
miłości, która nigdy nie zgaśnie, wia-
ry i nadziei, które zawsze w Was żyć 
będą. Złotym Jubilatom – Kazimie-
rze i Kazimierzowi Marcinkowskim 
– z okazji 50. rocznicy ślubu, na dal-
sze wspólne lata życzy córka Kasia 
z mężem Mirkiem.

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

Kolacja we dwoje

Luboń ma 64 lata!
Przypominamy, że decyzją z  7 października 1954  r. wsie: Żabikowo, Luboń 
i  Lasek zostały połączone w  jeden organizm, który uzyskał prawa miejskie 
i nazwę Luboń.

Nasza krzyżówka
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Qn  Z okazji urodzin i imienin – kocha-
nej Córce Małgosi Dudziak – moc naj-
serdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, 
szczęścia, pomyślności życzą rodzice.
Qn Z okazji 75. urodzin i imienin – Sta-

nisławowi Hróst – wszystkiego najlep-
szego, dużo zdrowia i uśmiechu, pogody 
ducha życzą żona z córką.
Qn Kochanej Babci – Kazimierze Nawroc-

kiej – z okazji urodzin, najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia 
marzeń składają Agata i Damian.
Qn Szykuj torty, zastaw stoły, bo dziś nastał 

czas wesoły. Odkręć muzę na ful gaz, taki 
dzień jest tylko raz. – Z okazji 50. uro-
dzin i imienin, Piotrowi Pęczyńskiemu 
– dużo zdrowia, pomyślności w życiu, 
samych przyjemności, błogosławieństwa 
Bożego z całego serca życzą teściowie.
Qn Stu lat i jednego dnia dłużej z okazji 

urodzin Jaśminy Grześkowiak i Mag-
daleny Dziembowskiej życzą kowboje.
Qn Organizatorzy VI Charytatywnej Wy-

stawy Psów pod hasłem „Nasz Wierny 

Przyjaciel”, która odbyła się 23 września 
w  lubońskim kowbojskim miasteczku 
na rzecz wsparcia poznańskiej funda-
cji „Animalia” składają podziękowanie 
Szkole nr  4 za przyłączenie  się do tej 
dobroczynnej akcji.
Qn Panu Stanisławowi Malepszakowi – 

naszemu lubońskiemu autorytetowi hi-
storycznemu, czynnemu autorowi ksią-
żek o Luboniu, członkowi honorowemu 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie”, z okazji 91. urodzin 
gratulujemy, dziękujemy za spisywanie 
naszej historii i życzymy zdrowia, sił oraz 
radości i satysfakcji z każdego pracowi-
tego dnia i dzieła. – Zarząd Stowarzysze-
nia oraz Redakcja „Wieści Lubońskich”
Qn Tadeuszowi Waliczakowi – prezesowi 

Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe-
go „Forum Lubońskie” życzymy z okazji 
imienin satysfakcji z zaangażowania w ży-
cie miasta, sukcesów gołębiarskich i… 
zdrowia. – Zarząd „Forum Lubońskiego”.

Z serca

8. edycja Lubońskiego Biegu Niepodle-
głości na dystansie 10 km, której orga-
nizatorem jest Ronin Running, odbę-
dzie się w niedzielę, tradycyjnie 11 listo-
pada, ze startem o godz. 11.11. W tym 
roku impreza przebiegnie na nowej 
trasie, a start i meta będą zlokalizowane 
na ul. 11 Listopada. Po raz drugi zostaną 
też rozegrane Mistrzostwa Wielkopolski 
w biegu na 10 km.
Na liście startowej, po miesiącu od rozpo-
częcia zapisów było już ponad 850 uczest-
ników, a z każdą godziną liczba ta rośnie. 
Przypominamy, że limit wynosi 1500 bie-
gaczy. W ramach pakietu startowego każ-
dy uczestnik otrzyma: odlewany medal za 
ukończenie biegu, rogala świętomarciń-
skiego oraz butelkę wody mineralnej, po-
siłek regeneracyjny po biegu, pamiątkowy 
kubek, a każda z pań – goździk na mecie.
Konwencja Biegu Niepodległości nie 
zamyka  się tylko w  ramach imprezy 
sportowej, dlatego organizatorzy zapra-
szają do udziału w wielu dodatkowych 

atrakcjach przygotowanych 
specjalnie na ten dzień.
Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Lubonia i nie 
tylko do wspólnego kibico-
wania i świętowania.

Zmiany w ruchu
Informujemy również, że 
w związku z organizacją im-
prezy 11 listopada wystąpią 
czasowe utrudnienia w ru-
chu. Zmiany rozpoczną się 
o  10.15 (wjazd i  wyjazd 
z ulic, na których odbywa się 
bieg, nie będzie możliwy). 
Przywrócenie organizacji 
r u c h u  n a s t ą p i  d o 
godz. 12.45.
Trasa biegu poprowadzi ulicami: 11 Li-
stopada – Żabikowską – Buczka – Po-
przeczną – Wojska Polskiego – Morelo-
wą –11 Listopada – Żabikowską – Bucz-
ka – Poprzeczną – Wojska Polskiego – 

Bieg Niepodległości

Morelową – 11 Listopada – Traugutta – 
Cmentarną – Klonową – 11 Listopada.
Na trasie będą funkcjonować 2 śluzy 
komunikacyjne, w których za kierowanie 
ruchem odpowiada policja: skrzyżowa-
nie ul. Wojska Polskiego z Żabikowską 
oraz skrzyżowanie ul. Szkolnej z 11 Li-
stopada. Przejazd przez śluzę będzie 

możliwy wyłącznie w  kierunku po-
przecznym do trasy biegu (śluzy funk-
cjonują do godz. 11).
Głównym sponsorem imprezy jest firma 
Urzędu Miasta Luboń.
Więcej szczegółów na stronie zawodów: 
www.lubonskibiegniepodleglosci.eu

organizator

O angielskim dla wszystkich realizowa-
nym przez Szkołę Językową „German” 
w ramach projektu z Lubońskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego informowaliśmy 
szerzej przed miesiącem (czytaj: „WL” 
9-2018, s. 52). W sobotę, 22 września 
w  „Cieszkowiance” (SP  2) odbyły  się 
warsztaty językowe pt. „Czas zabawy 
i  uroczystości”. Uczestniczyła w  nich 
grupa lubońskich dzieci w wieku 8-12 
lat. Celem zajęć było przyzwyczajenie 
dzieci do komunikowania  się między 
sobą w  j. angielskim oraz wzajemna 
integracja. Zabawy było co niemiara.

Druga część projektu skierowana jest 
do starszej młodzieży i dorosłych. Spo-
tkania odbędą się: 12 i 26 październi-
ka w Bibliotece Miejskiej, 9 listopada 
w Ośrodku Kultury oraz 23 listopada 
w Szkole Językowej German (wszystkie 
w godz. 18-20).
Trzecia część dedykowana jest luboń-
skim seniorom. Dla nich spotkania 
odbędą się: 18 i 25 października; 8, 15, 
22 i 29 listopada oraz 6 i 13 grudnia 
(wszystkie w  Domu „Senior-Wigor” 
w godz. 13.30-15).
Bliższe informacje pod tel. 601 169 908.

PAW

Fungielski ruszył

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

(red)
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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

21 września 2018 r. zmarł

śp. Rafał Rembalski

były pracownik Poznańskich Zakładów Nawozów Fosforowych
od 1968 r. zawodnik Lubońskiego Klubu Sportowego,  

w którym przez kilkanaście lat był bramkarzem.
Pogrzeb odbył się 26 września na cmentarzu parafialnym w Żabikowie.

(Biogram zmarłego piłkarza przedstawimy za misiąc)

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

Qn do 15 października – opłata za wy-
wóz odpadów za III kwartał
Qn 15 października, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: K. Górecki – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; M. 
Szwacki – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42; P. Wolniewicz – Gimnazjum 
nr  1, ul. Armii Poznań  27; D. Franek 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 15 października, godz.  17 – Kino 

„Kamera” – projekcje filmowych nowości 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 17 października, godz. 12 – „Scena 

młodych”, koncert Agnieszki Wieczorek 
w ramach wykładu sekcji bibliotecznej 
LUTW – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp wolny.
Qn 19, 24 i 25 października – „W 100-le-

cie odzyskania niepodległości… nasza 
zapomniana historia” – wykład dr Iza-
belli Szczepaniak – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97

Qn 22 października, godz.  17 – Kino 
„Kamera” – projekcje filmowych nowości 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 23 października, godz. 19 – otwarcie 

wystawy „Orędownicy niepodległości – 
hol Ośrodka Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 24 października, godz. 12 – wykład 

Janusza Andrzejewskiego, aktora Teatru 
Nowego w Poznaniu z okazji obchodów 
Roku Zbigniewa Herberta – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 24 października, godz. 17 – „Łakocie 

dla Jasia i Małgosi” – spektakl dla dzieci 
w wykonaniu aktorów z Studia Teatral-
nego „Krak-Art” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 25 października, godz. 13-15 – zna-

kowanie rowerów – Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. 42
Qn 25 października, godz.  19 – wy-

kład „Wokół sztuki, wokół fotografii 

– imaginarium.pl” – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97 – obowiązują wcze-
śniejsze zgłoszenia
Qn 27 października – Lubońskim Szlakiem 

Architektury Przemysłowej – rezerwacja 
biletów (15 zł normalny, 12 zł ulgowy): 
infolubon@gmai.com lub 61 813 00 72 
i 500 287 325
Qn 27 października, godz. 12 – zajęcia 

umuzykalniające dla dzieci w  ramach 
„Rodzinnych sobót w Bibliotece” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 – 
wstęp 5 zł
Qn 29 października, godz.  17 – Kino 

„Kamera” – projekcje filmowych nowości 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 5 listopada, godz.  17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje filmowych nowości 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 6 listopada, godz.  17 – „Podróże 

z pasją” – „Życie na Rajskiej Wyspie” – 
prelekcja Dawida Tomalaka z Polskiego 
Centrum Kultury Azjatyckiej – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 7 listopada, godz. 18 – „Poezja może 

zmienić świat” – autorski program Mie-
czysława Hryniewicza, aktora teatralnego 
i telewizyjnego – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 10 listopada, godz. 10 – VIII Rajd 

Nordic Walking – start w Parku Siewcy
Qn 10 listopada, godz.  12 – „Skrzat 

Titelitury” – spektakl dla dzieci w wy-
konaniu aktorów z Studia Teatralnego 
„Krak-Art” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 10 listopada, godz. 17 – Koncert edu-

kacyjny „Niepodległa 2018” –  Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – wstęp wolny

Qn 11 listopada, godz. 11.11 – 8.  Lu-
boński Bieg Niepodległości – start z ul. 
11 Listopada – (czytaj na str. 70)
Qn 11 listopada, godz. 20 – występ Ze-

społu Pieśni i Tańca „Śląsk” – LOSiR, 
ul. Kołłątaja 2 – patrz str. 70
Qn 12 listopada, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje filmowych nowości 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 13 listopada – wykonanie muralu 

z okazji 100-lecia odzyskania Niepodle-
głości – informacje: Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72
Qn 14 listopada, godz. 12 – „Wielcy kom-

pozytorzy, czyli skrawek historii muzyki 
klasycznej” – wykład Hanny Delimaty 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
Qn 17 listopada, godz.  12 – animacje 

z ulubionymi bohaterami najmłodszych 
czytelników, w  ramach „Rodzinnych 
sobót w  Bibliotece” prowadzi Bajanka 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 18 listopada, godz. 10 – rajd pieszy 

„Barwy Jesieni” – start sprzed Domu Kul-
tury Rosnówko-Wypalanki, ul. 1 Maja 50
Qn 19 listopada, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje filmowych nowości 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 24 listopada – Lubońskim Szlakiem 

Architektury Przemysłowej – rezerwacja 
biletów (15 zł normalny, 12 zł ulgowy): 
infolubon@gmai.com lub 61 813 00 72 
i 500 287 325
Qn 30 listopada – zabawa andrzejkowa 

dla dzieci (grupy zorganizowane po 
wcześniejszym zgłoszeniu) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – wstęp 5 zł/os.

oprac. HS
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Korepetycje
Qn Matematyka, fizyka – korepetycje, do-

świadczeni nauczyciele, skutecznie, możli-
wy dojazd; tel. 602 887 743   (h-200 IX-II)
Qn Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-193 IX-XII)
Qn Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-193 IX-XII)
Qn Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-193 IX-XII)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (h-
193 IX-XII)
Qn Korepetycje j. angielski. Poziom A1-B2 

(szkoła podstawowa, liceum); tel. 606 782 922   
(h-208 IX,X)
Qn Matematyka, fizyka – wszystkie poziomy 

nauczania, matura, nauczyciel, dojazd; tel. 
697 748 835   (h-217 X)
Qn Angielski, niemiecki – podstawówka, gim-

nazjum, liceum, nauczyciel z doświadczeniem, 
dojazd do ucznia; tel. 514 730 001   (h-217 X)
Qn Angielski, niemiecki – wszystkie poziomy 

nauczania, matura, nauczyciel; tel. 784 878 579   
(h-217 X)
Qn Korepetycje z  języka polskiego, korekta 

językowa i  stylistyczna prac licencjackich 
i magisterskich, tel. 602 671 580   (h-VIII-XI)
Qn Matematyka, fizyka – doktor nauk fizycz-

nych. Dojazd. Tel. 724 848 008   (h-184 IX-XI)
Qn Doktor nauk przyrodniczych udziela lekcji 

biologii, chemii i biochemii na wszystkich 

poziomach nauczania. Tel. 601 947 721.   (h-
209 IX,X)
Qn Korepetycje z matematyki i fizyki na wszyst-

kich poziomach nauczania. Tel. 601 757 522.   
(h-209 IX,X)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-211 IX-V)

Praca
Qn Zakład dekarsko-blacharski przyjmie 

pracowników; tel. 606 666 153   (t-IX-XII)
Qn Opieka w  Niemczech, wysokie zarobki 

– do 1 650 E; tel. 62 584 22 55   (r-IX-XII)
Qn Zatrudnię instalatora-rencistę lub pomoc-

nika; tel. 602 705 119   (h-X)
Qn Poszukuję pani do sprzątania domu w Pusz-

czykowie; tel. 501 449 665   (h-215 X)

Usługi
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

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

dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wysta-
wiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (h-227 X)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   (r-
205 VIII,XII)
Qn Naprawa, montaż junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (r-
119 IX-XII)

Nieruchomości
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (r-137 VII-X)
Qn Kupię kawalerkę w Luboniu do 150 tys. 

zł; tel. 513 216 393 (godziny wieczorne)   (h-
164 VIII-X)

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

SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne

Luboñ
ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B025)
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999
Qn POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

Qn ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
 Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
Qn  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 307 25 27, pn.-pt. 8 – 19, sb. 8.30-13.30

– „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 16, tel. 
61 813 08 11, pon. – pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, tel. 
61 899 41 27, pon. – sob. 9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1,  
tel. 61 810 31 85, pon. – pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (narożnik 
z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Qn URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
office@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
Qn 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

Qn Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 55A 
(CH „Venus”), tel. 607 874 382, pn., 
pt. 12-20, wt., śr., czw. 8-16 

Qn OŚRODEK KULTURY
 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  

kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

Qn PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Bo-

janowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

Qn SZKOŁY PODSTAWOWE
- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
- Nr 3, ul. 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
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

OGŁOSZENIA

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

PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99
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6
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Mariusz Frąckowiak



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

(Y
1
3
4
)

- 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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4
)
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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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IZMARK
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ŻALUZJE
      ROLETKI
VERTICALE
      MOSKITIERY
ROLETY ZEWNĘTRZNE
      MARKIZY
PRODUKCJA - MONTAŻ - SERWIS

Luboń, ul. J. III Sobieskiego 2

tel./fax 618 932 649
   kom. 601 712 606   

www.izmark.pl

(Y
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3
3
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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

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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KALORYFERY
Markowe

nowe i używane

500 200 478, 618 193 076
ul. Niwka Stara 14c,

Puszczykowo, pn.-pt. 8-17

. . zasobniki    pompy c.o.
. . bojlery    piece c.o.
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szerokoœæ z piórem 95 mm (120)
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szerokoœæ krycia 85 mm (112)
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DOMKI
OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967
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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



LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F167)

NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F168)

79

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

Piżamy Koszule Podomki znanych firm

 
pon. - pt. 10-18
sob. 10-14

Poznań, ul. Ściegiennego 47a
(przy cmentarzu górczyńskim)

tel. 61 662 03 76
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Specjalistyczny sklep z ponad 20-letnim stażem

od XS do 7X - przystępne ceny, dobra jakość

(Y007)



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

80



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: 500 135 438   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

81

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
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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

82

NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B
0
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)

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki
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Paweł Dobrowolski LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

1
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PRALKI
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KARDIOLOG
Dr med. Roman Klimas

GABINET: Luboń, narożnik ul. Wschodnia 25 / al. Jana Pawła II
30 00Czynny: Pn., Śr.: 16 -19

PRÓBY WYSI£KOWE, EKG, HOLTER, ECHO-SERCA

Rejestracja telefoniczna - tel. 813-10-31

STOMATOLOG
00 00

poniedziałki: 15 -19
lek. stom. Zofia Klimas

(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

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)
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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!
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-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
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PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym
dr med. Andrzej K. Hyżyk

Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031
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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
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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
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Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza
“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15
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Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej

specjalista stomatologii ogólnej
Luboń, ul. Leśmiana 10
 (od Poniatowskiego)

Korony pełnoceramiczne i licowane
Protezy zębowe
Wybielanie, kosmetyka jamy ustnej
Leczenie zachowawcze i chirurgiczne
dzieci i dorosłych

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 
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STOMATOLOG
ANNA MILANOWSKAANNA MILANOWSKA

Milmed

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 

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)
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Kwalifikacje i skierowania 
do PET-u, rezonansu
i tomografu w naszej 
siedzibie w Poznaniu

Centrum Medyczne HCP
- szpital Poznań, 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Certyfikaty

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
              dr Marlena Kałużna

CHIRURG        dr J. Solarski
ORTOPEDA    dr J. Materniak, dr A. Okręt, 
                          dr J. Struszyński
NEUROLOG   dr J. Trajgis, dr M. Kołtek  

GINEKOLOG      dr J. Frankiewicz
KARDIOLOG      dr A. Śmierzchała
LARYNGOLOG  dr M. Kałuża
PSYCHOLOG     mgr H. Lenartowicz
CHIRURG            dr L. Lenartowicz

(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
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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
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Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 
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