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BEZ PRZERWY 
WAKACYJNEJ

QQ Piłkarskie mi-
strzostwa za nami. 
Byłem w gronie ma-
rzycieli, którzy bar-
dziej z patriotyczne-
go sentymentu, niźli 
znajomości tajników 
futbolu, typowali 
Polskę na mistrza świata. Nasi, bardzo 
szybko i sprawnie odfajkowali te zawo-
dy. Nie napocili się zbytnio. No właśnie 
apropo’s potu, z takiego Diego Costy, 
Cristiano Ronaldo, Dienisa Czerysze-
wa, czy innych „strzelców bramek” po 
prostu ciekło, widać to było na zbliże-
niach. Polska ekipa była znacznie lepiej 
zaprawiona do rosyjskiego klimatu niż 
Afrykanie czy południowi Amerykanie, 
albo zaopatrzona w najlepsze antyper-
spiranty. Jeden z zagorzałych lokalnych 
kibiców i znawca, nie tylko teoretycz-
nie, gry w nogę, z rozgoryczeniem tak 
skomentował nasz występ: Czego  się 
spodziewać po celebrytach z pierwszych 
stron gazet i milionerach, którzy fortu-
ny zrobili na reklamach? Popularność, 
kasę oraz robotę na kilka lat do przodu 
mają zapewnioną w zagranicznych klu-
bach. Chłopców Lecha, Legii, czy Wisły 
trzeba było puścić! Poruta może podob-
na, ale przynajmniej nie narodowa. Ile 
mądrości w tych dojrzałych słowach?

QQ Skoro przy narodowych wątkach je-
steśmy, to pozwolę sobie na rekomen-
dację artykułu historycznego ze str. 18. 
4 lipca br. Amerykanie świętowali 242. 
rocznicę niepodległości. Gdy była 150. 
rocznica, polskie społeczeństwo w 1926 
roku sprawiło im wyjątkowy upominek. 
Prezent nie był kosztowny – drogi – ale ile 

w nim serca. Jak laurka zrobiona własno-
ręcznie przez dziecko bywa cenniejsza od 
pereł, tak w archiwach USA znajduje się 
428 podpisów lubońskich dzieci – jakże 
cennych? Podziwiam z  sentymentem 
wysiłek organizacyjny tamtej akcji. Za-
stanawiam  się też, co dadzą nam inni 
na 100. rocznicę naszej niepodległości, 
którą obchodzimy właśnie w tym roku?

QQ Płci pięknej też nie brakuje w  tym 
wydaniu, by nie powiedzieć numerze. 
Miss Wielkopolski została nasza sąsiadka 
z Łęczycy, ale i lubonianka znalazła się 
w ścisłym finale 40. najładniejszych z re-
gionu. Kobiety z  Lubońskiego Klubu 
Tenisa Stołowego – Luvena wskoczyły 
do pierwszej ligi. Panie z „Wigora” zaję-
ły trzecie miejsce na I Ogólnopolskim 
Przeglądzie Twórczości Dziennych Do-
mów Seniora. Podziwiamy, gratulujemy 
i rączki całujemy!

QQ Sporo sygnałów ostatnio w  sprawie 
hałasu samolotów z Krzesin, stąd temat 
miesiąca i  sondaż. Niektóre głosy bar-
dzo poważne, traktują problem zupełnie 
serio. Na prośbę jednego z czytelników 
przygotowujemy wniosek o  udzielenie 
informacji publicznej i  udostępnienie 
wszystkich działań lubońskich władz 
w sprawie walki z hałasem samolotowym. 
Gdy sąsiad zbyt głośno imprezuje, woła-
my policję, która w ostateczności wlepi 
mandat. Jakie konsekwencje ponoszą 
przekraczające wszelkie normy samoloty 
przelatujące nam nad głowami? Spróbu-
jemy się dowiedzieć.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Ciepło jak w lecie
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W dniach od 14 do 25 maja w 31. Bazie 
Lotnictwa Taktycznego w podpo-

znańskich Krzesinach odbyły się coroczne 
ćwiczenia lotnicze Paktu Północnoatlan-
tyckiego NATO Tiger Meet. Kilkadziesiąt 
samolotów uczestniczących w  zmaga-
niach można było obserwować również 
na lubońskim niebie.
Uczestnikami prestiżowego szkolenia 
były eskadry lotnicze z  całego świata 
skupione w  NATO Tiger Association, 
a więc posiadające w swoim godle wize-
runek tygrysa. Początki tego stowarzy-
szenia sięgają 1960 r., kiedy to amery-
kańska 79. Eskadra Lotnictwa Taktycz-
nego (USAF) oraz brytyjska 74. Eskadra 
(RAF) przeprowadziły pierwsze wspólne 
ćwiczenia. Wyniki były bardzo obiecu-
jące i rok później podjęto decyzję o co-
rocznym kontynuowaniu przedsięwzię-
cia. Wspólnym wyróżnikiem eskadr miał 
być symbol tygrysa wpisany w  godła 
poszczególnych jednostek. Inicjator 
przedsięwzięcia Mike Dugan doprowa-
dził również do stworzenia stowarzysze-
nia, którego celem miały być koordyna-
cja działań w  ramach NATO, a  także 
dzielenie się wspólnymi doświadczenia-
mi w  trakcie lotów. Od tego czasu co 
roku zmienia się też gospodarz ćwiczeń, 
który jest odpowiedzialny za organizację 
tego skomplikowanego przedsięwzięcia.
Samoloty z naszego kraju po raz pierw-
szy wzięły udział w NATO Tiger Meet 
zorganizowanym w 2011 r. w Cambrai 

Tygrysy po raz pierwszy nad Luboniem

z  okazji 50-lecia stowa-
rzyszenia. Jako jego peł-
noprawny członek 6. 
Eskadra Lotnicza stacjo-
nująca na Krzesinach 
dołączyła w  2014  r. po 
zdobyciu tytułu Best Fly-
ing Squadron. Efektem 
było też wyróżnienie pro-
pozycją zorganizowania 
ć wiczeń w  Polsce 
w 2018 r.

Wyjątkowe szkolenie odbyło się 
w 31. Bazie Lotnictwa Taktycz-
nego w  Krzesinach, która 
w  tych dniach była odpowie-
dzialna za jego planowanie, 
przygotowanie oraz przeprowa-
dzenie. Będąca jednostką Sił 
Powietrznych podlega dowód-
cy 2. Skrzydła Lotnictwa Tak-
tycznego, przeznaczonego do 
zwalczania obiektów powietrz-
nych, naziemnych i nawodnych 
przeciwnika. Kolejnym zada-
niem jest szkolenie personelu 
latającego i technicznego, a tak-
że zabezpieczenie logistyczne.
Zasadniczymi celami szkole-
niowymi były zdobycie wiedzy, 
integracja, osiągnięcie zaplano-
wanych rezultatów oraz wycią-
ganie odpowiednich wniosków. 

Scenariusz natomiast był oparty na hi-
potetycznej sytuacji międzynarodowej 
rozgrywającej się na dowolnym obszarze 
sojuszu. Jakiego on miał być rodzaju 
w przypadku obecnej sytuacji geopoli-
tycznej? Odpowiedź nasuwała się sama.
W tegorocznych NATO Tiger Meet 
uczestniczyło około 2 tysięcy 
żołnierzy, nie tylko z Polski, 
ale również z państw sojusz-
niczych: Austrii, Belgii, 
Czech, Francji, Grecji, Hisz-

Q
Pamiątkowe zdjęcie uczestników VIP DAY z udziałem dostojnych gości. Wśród nich był obecny podse-
kretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, Tomasz Szatkowski   fot. Przemysław Maćkowiak

Q
Głównym miejscem stacjonowania eskadr była 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Z prawej hangar nr 1 o kon-
strukcji jeszcze z lat drugiej wojny światowej, zmodernizowany dla polskich F-16C/D Block52+ Jastrząb. Z lewej – wieża kon-
troli lotów   fot. Przemysław Maćkowiak

Q
Kołujące szwajcarskie McDonnell Douglas F/A-
-18C/D Hornet z 11. Eskadry Lotniczej z Meringen   
fot. Przemysław Maćkowiak

Q
Z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego operowały przede wszystkim 
myśliwce F-16, F-18, Eurofighter Typhoon, Gripen, Rafale oraz Tor-
nado. Charakterystyczne było ich malowanie w stylizowane moty-
wy tygrysów, co doskonale widać na statecznikach pionowych 
samolotów oczekujących na start. Są widoczne dla obserwatorów 
właściwie w każdym położenia samolotu   fot. Przemysław Maćko-
wiak

Q
Lądujący dwusilnikowy wielozadaniowy myśliwiec Eurofighter EF-2000 Typhoon 
(C.16) w barwach hiszpańskiej 142. Eskadry z bazy lotniczej w Los Lianos. Na pasie 
przygotowują się do startu węgierskie Saab JAS-39C Gripen z 1. Eskadry Lotnictwa 
Taktycznego z Szentgyőrgyi Dezső   fot. Przemysław Maćkowiak
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QQ Chciałam się dowiedzieć, czy w Lu-
boniu są prowadzone obecnie pomiary 
hałasu, który robią startujące samoloty 
F16 z lotniska w Krzesinach? Miesz-
kamy przy ul. Sobieskiego w  okoli-
cy stacji „Orlen” i w ostatnim czasie 
hałas oraz częstotliwość jego wystę-
powania są nie do zniesienia. Synek 
nie może odbyć spokojnej drzemki 
w ciągu dnia. Zdarzają się też wieczory 
i noce, gdy samoloty głośno latają nam 
nad głowami. Nasza cisza i spokój są 
notorycznie zakłócane hukiem, któ-
rego dorosły może się przestraszyć, 
a co dopiero małe, śpiące dziecko. Co 
władze miasta robią w tej sprawie?   

(dane osobowe znane red.)

QQ To, co wyczyniają ostatnio samoloty 
nad naszymi głowami, przechodzi 
ludzkie pojęcie. Kiedyś startowały 
po 2, rzadziej 4, teraz niekiedy jest 
ich kilkanaście jeden po drugim, co 
daje niekiedy kilka minut potwor-
nego hałasu. Często, krótka przerwa 
i znów… Trudno rozmawiać wów-
czas przez telefon, oglądać telewi-

zję czy rozmawiać. To 
nie jest normalna sy-
tuacja!!!   (tel.)

QQ Lekcje w  szkole, wy-
kłady są przerywane na czas przelotów 
huczących maszyn, dzieci się rozpra-
szają, powstaje zamęt i chaos. Jak się 
uczyć w takich warunkach, skupienie 
jest niemożliwe? Co zrobiło miasto w tej 
sprawie, proszę zainteresujcie się tym. 
Czy miasto ma zamiar wyizolować od 
hałasu obiekty szkolne, np. przez po-
łożenie warstw wygłuszających na da-
chu, wstawienie dźwiękochłonnych okien 
itd.? W jaki sposób to zrobi? Kiedy? 
Jaki będzie tego koszt i kto za to za-
płaci!?   (F-ole-ryk)

Odp.: Chcę poinformować, że w Luboniu 
ciągłe pomiary hałasu generowanego 
przez samoloty F-16 prowadzone były, 
zgodnie z decyzją organu ochrony śro-
dowiska – Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w  Warszawie – 
przez 1  rok, tj. od 01.07.2015 – 
01.07.2016. W  ramach monitoringu 

środowiska Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Poznaniu prze-
prowadza cyklicznie pomiary hałasu 
generowanego przez F-16. Wyniki jed-
noznacznie wskazują na występujące 
w mieście Luboń przekroczenia dopusz-
czalnego hałasu, jednakże ciągłe odwo-
łania i zaskarżania przez wojsko decyzji 
administracyjnych zmierzających do 
utworzenia stref ograniczonego użytko-
wania (na podstawie których istnieje 
możliwość uzyskania odszkodowania od 
wojska za m.in. konieczność zastosowa-
nia rozwiązań ograniczających hałas), 
obecnie nie odnoszą skutku.
Biorąc pod uwagę narastającą uciążli-
wość spowodowaną sąsiedztwem z lot-
niskiem Poznań-Krzesiny, 5 lipca spo-
tkałam się z dowódcą 31. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Poznaniu. Na spotkaniu 
omówiono możliwości ograniczenia ha-
łasu nad Luboniem generowanego przez 
samoloty F-16 oraz rozmawiano na te-
mat stref ograniczonego użytkowania. 
Ze strony miasta zaproponowano zmia-
nę tras odlotowych i dolotowych tak, aby 
w zasięgu oddziaływania znajdowała się 
jak najmniejsza liczba mieszkańców. 
Zaproponowano maksymalne ograni-
czenie operacji lotniczych w porze wie-
czornej oraz nocnej, a  także w okresie 
letnim. Omówiono jedno z  rozwiązań 
redukcji hałasu, którym jest optymali-

zacja profili wznoszenia, czyli dobór 
odpowiedniego kąta wznoszenia przy 
starcie i podejściu do lądowania, co może 
mieć wpływ na redukcję hałasu.
Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego, pułkownik Rafał Zadencki wskazał 
na zależność lotów F-16 od ruchu lot-
nictwa cywilnego, którymi kieruje Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej. Przedsta-
wił procedury związane z  wykonywa-
niem przelotów dziennych oraz obowiąz-
kowych nocnych przelotów. Wskazał, iż 
na zwiększenie uciążliwości ze strony 
samolotów wojskowych występującą 
w okresie maj-czerwiec br. miało wpływ 
kilka czynników. W  drugiej połowie 
maja na terenie lotniska w Krzesinach 
odbywały się po raz pierwszy w Polsce 
międzynarodowe ćwiczenia NATO „Ti-
ger meet 2018”. Dodatkowo w  Krzesi-
nach stacjonują samoloty z  lotniska 
w Łasku, a narzucony wojsku wzmożo-
ny plan ćwiczeń w tym okresie spowo-
dował zwiększoną uciążliwość w  tym 
czasie. Nadplanowe loty zostały zakoń-
czone z  upływem czerwca i  dowódca 
zapewnił, że podobna uciążliwość ze 
strony lotniska, choć niezależna od pi-
lotów, nie powinna wystąpić w  ciągu 
następnych kilku lat.

oprac. Joanna Cichoń
Wydział Planowania, Rozwoju i 

 Ochrony Środowiska

Mieszkańcy pytają

Odrzutowce nad Luboniem

panii, Holandii, Niemiec, 
Turcji, Węgier, Włoch, Wiel-
kiej Brytanii oraz partnerskiej 
Szwajcarii. W  sumie wzięło 
w   n i c h 

udział 79 maszyn, 
w tym 67 samolotów, 
jedenaście śmigłow-
ców oraz samolot 
wczesnego ostrzega-
nia Boeing E-3A Sen-
try AWACS. Należały 
one do 22 eskadr 
z czternastu krajów.
Piloci spędzili w po-
wietrzu ponad 1600 
godzin, a  samoloty 
wzbijały się w powie-
trze około tysiąc razy. 
Rano realizowano 
osiem zintegrowanych 
misji COMAO, czyli 
takich, które wykony-

wały razem różne typy ma-
szyn. Natomiast po połu-
dniu były to Shadow Wave, 
a więc 50 mniej skompliko-
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Q
Kołujące włoskie Eurofighter Typhoon z 12. Eskadry Lotniczej z Gioia del Colle    
fot. Przemysław Maćkowiak

Q
Dwusilnikowy wielozadanio-
wy samolot myśliwski Das-
sault Rafale M w wersji jedno-
miejscowej bazującej na lotni-
skowcach francuskiej mary-
narki wojennej    
fot. Przemysław Maćkowiak

Q
Wyjątkowo barwnie przyozdobiony niemiecki Panavia Tornado ECR (46+57) z 51. 
Skrzydła Lotnictwa Taktycznego ze Schleswiku. Patronem jednostki jest Max Im-
melmann, pierwszy as myśliwski z początkowego okresu pierwszej wojny świato-
wej. Warto też wspomnieć, że jednostka ma w godle pumę, a nie tygrysa   fot. 
Przemysław Maćkowiak

Q
Jednymi z piękniejszych samolotów uczestniczących 
w NATO Tiger Meet były szwajcarskie McDonnell Douglas 
F/A-18C/D Hornet z 11. Eskadry Lotniczej, na co dzień 
stacjonujące w bazie lotniczej w Meringen   fot. Przemy-
sław Maćkowiak

Q
Saab JAS-39C/D 
Gripen należące do 
211. Eskadry Lot-
nictwa Taktycznego 
przyleciały z miej-
scowości Časlav 
w środkowych 
Czechach   fot. 
Przemysław Maćko-
wiak
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wanych misji 
o  charakterze 
treningowym. 
Skupiano  s ię 
wówczas na ćwi-

czeniu poszczególnych jej 
elementów, a nie współdzia-
łaniu dużych ugrupowań 
lotniczych.
Jednym z ważniejszych wy-
darzeń był VIP DAY mający miejsce 18 
maja. Wśród gości znalazł się wówczas 
podsekretarz stanu Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, Tomasz Szatkowski. Przy-
witali go gospodarze uroczystości: I Za-
stępca Dowódcy Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych – generał dywizji pilot Jan 
Śliwka, dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa 

Taktycznego – generał brygady 
pilot Jacek Pszczoła oraz dowód-
ca 31. Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go – pułkownik pilot Rafał Za-
dencki. Obecni byli też dowódcy 
Sił Powietrznych państw biorą-
cych udział w szkoleniu, dowód-
cy poszczególnych eskadr oraz 
osoby blisko współpracujące z go-
spodarzami przedsięwzięcia.

Na koniec warto zacytować słynne przy-
słowie łacińskie oparte na słowach Ty-
tusa Liwiusza: Si vis pacem, para bellum, 
co w dosłownym tłumaczeniu oznacza: 
Jeśli chcesz pokoju, gotuj  się do wojny. 
W  obecnej sytuacji geopolitycznej nic 
dodać nic ująć z myśli starożytnych...

Przemysław Maćkowiak

Q
Najwyższym rangą dowódcą obecnym na ćwiczeniach był I Zastępca Dowódcy 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał dywizji pilot Jan Śliwka. Na zdjęciu 
z prawej, z autorem tekstu   fot. Przemysław Maćkowiak

Q
Niebo nad Luboniem w trakcie ćwiczeń. Para polskich Lockheed Martin F-16C 
Block52+ oraz para francuskich Dassault Rafale M wracających na lotnisko w Krze-
sinach z porannej zintegrowanej misji COMAO   fot. Przemysław Maćkowiak

Q
Niemiecki Learjet 35 R-35A   
fot. Przemysław Maćkowiak

cd.  
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Q
Śmigłowiec Agusta-Bell AB-212ICO z włoskiej 21. 
Eskadry z Grazzanise   fot. Przemysław Maćkowiak

Podczas manewrów, które miały miejsce 
w maju, na lubońskim niebie pojawiały się 
różne, najnowocześniejsze maszyny lata-
jące. Wielu patrzyło na nie z podziwem, 
entuzjazmem oraz wyrozumiałością. – 
Trwają krótko, samoloty gdzieś muszą się 
sprawdzać i ćwiczyć.
Nadzieja, że po nich będzie spokojniej, 
może jest, ale nie na tyle, by zapewnić 
podstawowy komfort. Wielu mieszkańców 
zwraca się do nas z prośbą o interwencję. 
Rozpoczynamy od badań socjologicznych – 
sondażu wykonanego na rekordowej próbie 
prawie 600 osób.
Dla odpowiedzi w 3. grupach (negatywnej, 
obojętnej i pozytywnej) przygotowaliśmy 5 
wariantów: bardzo źle, źle, obojętnie, dobrze 
i bardzo dobrze. Oto wyniki:
QQ W grupie negatywnej obejmującej 69% 

wszystkich ankietowanych, większość, bo 
aż 57,6%, typowało „bardzo źle”, a 42,4% 
„źle”. Komentarze odnotowane: „Takie 
lotnisko nie powinno być tak blisko”, 
„Powinna być rekompensata”, „Można 
ogłuchnąć”, „Przecież mogą startować 
w  przeciwnym kierunku”, „Najgorzej, 
jak na dopalaczach, seriami prawie bez 
przerwy”, „Wtedy nie sposób rozmawiać, 
aż cały dom się trzęsie i wszystko drga”, 
„Budzi mi dziecko”, „Najbardziej prze-
szkadzają w  dzień wolny albo nocami”, 
„Kiedyś były strefy i  ograniczenia, te-
raz wszystko im wolno”, „Nawet blisko 
północy ostatnio 4 startowały kolejno”, 
„Byłem w  lotnictwie i  wiem, że można 
też cicho startować – wszystko zależy od 
zadania, jakie otrzyma pilot. Te głośne 
mogą ćwiczyć np. w Powidzu, to zaled-
wie kilkadziesiąt km stąd, dla samolotu 
to żadna odległość”, „Zagłuszają telewi-
zor”, „Nerwicy można się nabawić”, „Nie 
można otwierać okien”, „Nic z tym się nie 
robi”, „Bardzo dużo ostatnio latają, głowa 
mnie boli od tego”, „Tragedia – zwłaszcza 
po 22”, „Mój pies chowa się wtedy w naj-
większe zakamarki”, „Kot wariuje, jak są 
te drgania”, „Po prostu przeszkadzają”, 
„Współczuję tym, co mają małe dzieci”.
QQ W grupie odpowiedzi pozytywnych stano-

wiących 16% wszystkich, usłyszeliśmy takie 

Sondaż
Jak znosi Pan/Pani hałas, który ostatnio powodują startujące z Krzesin 
samoloty wojskowe?

Odpowiedzi mieszkańców

16%

1%

Obojętnie
12,8% DOBRZE

ŹLE

Odmówiło 2,2% 

69%

argumenty: 
„To praca, jaką 
wojskowi muszą wy-
konać”, „To służba ojczyźnie”, „To koszt po-
stępu”, „Symulatory nie oddają rzeczywi-
stości, więc muszą latać i ćwiczyć się”, „To 
tylko chwila, nie róbmy z tego problemu”, 
„Mnie to nie przeszkadza, prawie ich nie 
słyszę”, „Nie zauważam w ogóle tego”.
QQ We władzy miasta podobnie: większość 

– 14 na 18 biorących udział –typowało ne-
gatywnie, w tym 5. „bardzo źle”. Obojętnie 
traktuje ostatnio nasilony hałas 2 radnych 
(P. Krzyżostaniak i A. Okupniak), dobrze 
znoszą H. Gawelski i M. Woźniak-Patej. Od 
5 osób nie udało się uzyskać odpowiedzi 
(J. Bielawskiego, K. Ekwińskiej, P. Izodor-
skiego, T. Kołodzieja i burmistrza M. Mi-
kołajczaka).
QQ Wśród internautów 72% to grupa nega-

tywnie odbierająca ostatnie hałasy, w tym 
większość „bardzo źle”. Pozytywnie ocenia 
hałas samolotów wojskowych 19%, w tym 
większość „bardzo dobrze”.
QQ W badaniach tych da się zauważyć pra-

widłowość. Rejon Starego Lubonia i Lasku 
Dolnego (bliżej Krzesin) gorzej znosi na-
silony ostatnio hałas, natomiast im dalej – 
w Żabikowo i Górny Lasek – tym odczucia 
negatywne słabną.
Sondaż przeprowadzili: Mateusz Fabiszak, 
Wiktoria Kucharska, Jerzy Nowacki (wśród 
władz), Krystyna Ruszkowska, Magda Wie-
czorek, Rafał Wojtyniak (Internet).

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

Finałowa gala konkursu odbyła  się 22 
czerwca w Ostrowskim Centrum Kultu-
ry przy ul. Wolności 2. Była ukoronowa-
niem kilkumiesięcznej pracy 40 finali-
stek, które zostały wyłonione podczas 
castingów (z ponad 300 zgłoszeń), a na-
stępnie z grupy ponad 100 półfinalistek. 
Uczestniczyły m.in. w  sesjach zdjęcio-
wych, w zgrupowaniu oraz wielogodzin-
nych próbach choreograficznych pod 
okiem Kingi Muchy oraz Konrada Mło-
dzińskiego.

22 czerwca zaprezentowały się w kilku 
odsłonach – od sukienek, przez stroje 
kąpielowe, aż po suknie ślubne, m.in. 
w kreacjach z butiku internetowego In-
vogue.com.pl, sukienkach od Elevensto-
ry, zestawach od PaulinaSchaedel.com, 
strojach kąpielowych firmy „Azulena”, 
sukienkach od Flawdress, eleganckich 
sukienkach od Just Unique, w sukniach 
ślubnych z  Salonu Ślubnego „Studio 
Ceremonia” i w najnowszej kolekcji let-
niej od Just Unique. Galę uświetniły 

występy Wojtka Bałwako 
(uczestnik programu „Bitwy 
na głosy”), Maksymiliana 
Łapińskiego oraz Boskiego 
Diego.
W finale rywalizowało łącz-
nie 40 kandydatek – 30 
w  kategorii „dorosłe” i  10 
w  kategorii „nastolatki”. 
Wielkopolską Miss została 
19-letnia Paulina Sokowicz 
z  sąsiadującej z  Luboniem 
Łęczycy (gm. Komorniki), 
natomiast najpiękniejszą 
nastoletnią Wielkopolanką 
ogłoszono 16-letnią Zuzan-
nę Ławrynowicz z Wielenia. 
Pierwszą Wicemiss 2018 

i  Miss Pacha Poznań 
wybrano Klaudię 
Imiołek (Poznań, 21 
lat), II Wicemiss – 
Agatę Chrośniak (Bia-
łe Błota, 24 lata), III 
Wicemiss i I Wicemiss 
Internautów – Karoli-
nę Marczyńską (Sza-
mocin, 20 lat), a  IV 
Wicemiss – Klaudię 
Zawrocką (Budzisław 
Kościelny, 24 lata), 
która otrzymała rów-
nież tytuł Miss PV 
Energia Polska. I Wi-
cemiss Nastolatek 2018 
okrzyknięto Wiktorię 
Grzesiak (Osieczna, 15 
lat), II – Victorię Ej-
zemberg (Łodziska, 17 
lat), III Wicemiss Nastolatek i Miss Pu-
bliczności – Wiktorię Pływaczyk (Popó-
wek, 17 lat), IV Wicemiss i Miss Nasto-
latek Internautów – Martynę Majewską 
(Piła, 18 lat). Wielkopolską Miss Foto 
2018 została Agata Chrośniak (Białe 

Błota, 24 lata), Miss Gracji 
i Elegancji oraz Miss Magnes 
Club – Iga Kokocińska (Koło, 
24 lata), Miss Internautów 
– Klaudia Czechowska (Po-
znań, 23 lata). Tytuł Wielko-

Dobre, bo piękne

Miss Wielkopolski
Paulina Sokowicz z sąsiedniej Łęczycy pokonała w finale 29 koleżanek 
biorących udział w regionalnym konkursie piękności. Wśród nich była też 
lubonianka, Weronika Kalińska

cd.  
obok

Miss Wielkopol-
ski 2018 – 19-letnia 
Paulina Sokowicz 
z sąsiedniej Łęczycy 
– z rodzicami pod-
czas finału konkursu 
w Ostrowie Wlkp.   
fot. www.Stu-
dioHDN.com

Q
W kuluarach finału konkursu lubonianka Weronika 
Kalińska – z prawej (wskazana strzałką)   fot. www.
StudioHDN.com

Q
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Q
W finale Miss Wielkopolski nie zabrakło lubonianki. 19-letnia Weronika 
Kalińska, którą przedstawiliśmy w marcu br. na str. 5, wystąpiła z nume-
rem „12”   fot. www.StudioHDN.com

W niedzielę, 10 czerwca, zakończył  się 
ostatni mecz drużynowy Lubońskiego 
Klubu Tenisa Stołowego w sezonie 2017-
2018. Po pierwszym meczu barażowym 
o awans, w którym doszło do remisu 5:5 
z KTS-K GOSRiT Luzino, nasze zawod-
niczki zwyciężyły w hali Luveny 6:4 i wy-
walczyły awans do 1. ligi. Sezon 2018-2019 
będzie trzecim w rozgrywkach centralnych 
dla Lubonia. Obecny sukces jest tym cen-
niejszy, że awans w 100% wywalczyły wy-
chowanki LKTS-u.
W sezonie 2018-2019 LKTS Luboń jest 
aktualnie jedynym przedstawicielem 
województwa wielkopolskiego na szcze-
blu centralnym. Po kilku sezonach 
z  1.  ligi spadły zawodniczki KS Stella 
Niechan Gniezno. Mecz z drużyną z wo-
jewództwa pomorskiego był bardzo dra-
matyczny, po deblach był remis w punk-
tach i setach. Rozstrzygnięcie nastąpiło 
w ostatniej rundzie singli, w której lu-
bonianki zwyciężyły 3:1, a tym samym 
w meczu – 6:4. Dwumecz zakończył się 
wynikiem 11:9.
Punkty dla LKTS-u zdobyły: Maja Zie-
lińska (4), Zuzanna Sułek (3), Weronika 
Dombka (3), Anita Chudy (1).
Dziękujemy licznie zgromadzonej pu-
bliczności za wsparcie. O sukcesie decy-

dowała walka o każdą piłkę, pozytywna 
atmosfera i wyrównany skład. Przypo-
mnijmy, że męski zespół LKTS-u awan-
sował przed sezonem 2018-2019 do 
2. ligi.
To wielki dzień dla naszego klubu, gdyż 
sukces wywalczony przez wychowanków, 
smakuje najbardziej.
LKTS Luboń został najlepszą drużyną 
województw: zachodniopomorskiego, 
wielkopolskiego pomorskiego i kujaw-
sko-pomorskiego w rozgrywkach 2. ligi. 
Gra w  pierwszej lidze stanowi spore 
wyzwanie sportowe i organizacyjne.

Piotr Ciszak

Dobre, bo z awansem

Luboń w 1. lidze!
polskiej Miss Bikini przypadł Klaudii 
Rakoczy (Ostrzeszów, 21 lat), Miss Ka-
shmir Spa – Valerii Hrebennyk (Ostrów 
Wielkopolski, 18 lat), Miss Azulena – 
Klaudii Sieczkarek (Poznań, 26 lat), Miss 
Pięknych Włosów – Sandrze Tarent 
(Dąbrowa, 18 lat), Miss Poznański Pre-
stiż – Ewie Ciesielskiej (Poznań, 23 lata), 
a  Miss Wytrwałości – Joannie Toma-
szewskiej (Poznań, 22 lata).
Weronice Kalińskiej z  Lubonia (czytaj 
„WL” 05-2018, str. 5), która podczas gali 
z udziałem 30 dorosłych finalistek wy-
stąpiła z numerem 12, nie udało się za-
kwalifikować do ścisłej czołówki.

(Z)

Pierwszoligo-
wa drużyna 
Lubońskiego 
Klubu Tenisa 
Stołowego   
fot. Agnieszka 
Zielińska

I liga, grupa północ, sezon 2018-2019
HALS Wadwicz Warszawa
ATS Białystok
UKS Chrobry Międzyzdroje
LUKS Agro-Sieć Chełmno
UKS Dojlidy Białystok
KU AZS PWSiP Metal-Technik Łomża
GLKS II Nadarzyn
IKTS Noteć Inowrocław
LKTS Luboń
MKS Jedynka Łódź

Q

Paulina Sokowicz z numerem „24” pod-
czas prezentacji stroju kąpielowego 
w finale Miss Wielkopolski

Q
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Świerk rosnący przy płocie posesji ulicy 
Pułaskiego zachwyca właśnie niezwy-
kłymi kwiatami w kształcie trąbek. Na 
drzewo to wspiął się, i na dobre zado-
mowił „Milin amerykański”. Roślina ta 
zawdzięcza swą nazwę pochodzeniu 
z południowo-wschodnich rejonów Sta-

nów Zjednoczo-
nych. Jego uroda 
sprawiła, że stał się 
powszechnie upra-
wianym pnączem. 
Pierwsze miliny do-
tarły do Europy 
w XVII wieku i były 
sadzone głównie 
w  przypałacowych 
ogrodach. Łatwość 
rozmnażania (przez 
pnącza korzeniowe) 
i pielęgnacji sprawi-
ły, że szybko stał się 
popularnym pną-
czem, które, dość 
odporne na mrozy, 
daje  się też dobrze 
prowadzić przez 
przycinanie. Jego 
szybki wzrost to ko-
lejna zaleta. Można 
g o  f o r m o w a ć 
w  drzewko, nada-

Dobre, bo ubogacone

W symbiozie

Q
Milin amerykański z kwiatami w kształ-
cie trąbek letnią porą ubogaca świerk, 
który będzie dominować zimą, gdy 
opadną kwiaty i liście milinu   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Q
Oryginalne, trąbkowate, niezwykłe 
kwiaty milinu były też motywami 
ozdobnymi starych zastaw porcelano-
wych   fot. ze zbiorów PPR

Gady są niebezpieczne, to fakt. Wzbudzają przerażenie 
u niektórych, zachwyt u niewielu. A jednak żmije zygza-
kowate, jedyne jadowite węże w Polsce, mają swój niepo-
wtarzalny urok. Wyposażone w długie, smukłe ciała suną 
w  zaroślach i  trawach prawie bezszelestnie, unosząc 
głowę jak ostrożni łowcy. Mają pionowe źrenice i charak-
terystyczny zygzak na grzbiecie zwany „wstęgą Kainową”. 
Na zdjęciu można zauważyć samicę i samca tego gatun-
ku – czy łatwo rozpoznać płeć?
Żmija zygzakowata bardzo rozpowszechniła się w Polsce 
i  możliwe, że spotkamy ją podczas spacerów w  lesie. 
Należy zachować ostrożność, ale pamiętać, że żmija kąsa 
w ostateczności i przed człowiekiem ucieka.

Iwona Kmiecik

Dobre, bo z dreszczykiem

Spotkanie ze żmiją

je się na pergole, wysokie żywopłoty albo 
przyścienne pnącze (może jednak nisz-
czyć mur) itp.

(P)

QQ Przypominamy, że uchwała Sejmiku Wojewódzkie-
go zakazuje montażu kotłów grzewczych starego typu. 
Dokonał tego przyjmując m.in. 18 grudnia 2017 r. tzw. 
„Uchwały antysmogowe”, czyli: Uchwałę XXXIX/941/17 
w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa 
wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
QQ Ponadto w Luboniu, w ramach polityki antysmogo-

wej, w marcu br. można było złożyć w Urzędzie Miasta 
wnioski na dofinansowanie zakupu pieca nowej gene-
racji (szczegóły czytaj: „WL” 04-2018, str. 3).

(red)

Dobre, bo ekologiczne

Działania 
samorządów

Q
Na zdjęciu dwie splecione żmije – brązowa i czarna    
fot. Wojciech Kurzawski
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18 czerwca reprezentacja lubońskiego 
Domu „Senior – Wigor” udała się do 
Skwierzyny na I Ogólnopolski Prze-
gląd Twórczości Dziennych Domów 
Seniora. W Skwierzyńskim Centrum 
Kultury zaprezentowało się 8 zespo-

łów z całego 
kraju. 
W wydarze-
niu wzięła 
udział Mini-
ster Elżbieta 
Rafalska. At-

mosfera była wspaniała, publiczność, 
złożona głównie z seniorów, bawiła się 
znakomicie. Poszczególne ekipy pre-
zentowały skecze, piosenki i  różno-
rodne formy przekazu artystycznego. 
Nasza drużyna swój występ rozpo-
częła od zaprezentowania Hymnu 
Seniora, będącego wspólnym dziełem 
naszych podopiecznych. Zaczęło się 
znakomicie, sądząc po żywiołowej 
reakcji publiczności, później było 
jeszcze lepiej. Zaprezentowaliśmy 
dwie piosenki, do których wykonania 

użyliśmy ciekawych instru-
mentów, zwanych „Bum Bum 
Rurkami” – plastikowe rurki 
różnej długości, które po 
uderzeniu wydają dźwięki 
o różnej wysokości, strojone 
diatonicznie. Tym sposobem 
zdobyliśmy trzecie miejsce. 
Po części konkursowej, go-

Dobre, bo nagrodzone

Twórczość seniorów

Q
Luboński zespół z bum bum rurkami, pod kierunkiem Krzysztofa Brycha z luboń-
skiego „Wigora” na scenie 1. Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Dziennych 
Domów Seniora

spodarze, czyli Dzienny Dom „Senior-
-Wigor” w  Skwierzynie ugościli nas 
na pikniku integracyjnym przy swo-
jej placówce. Mieliśmy również moż-
liwość zwiedzania pomieszczeń. Do 

domu wracaliśmy w  szampańskich 
nastrojach. W przyszłym roku posta-
ramy  się wspiąć na wyższe stopnie 
„pudła”.

Krzysztof Brych

W drodze powrotnej 
ze Skwierzyny opie-
kunowie seniorów: 
Jagienka Niewiejska, 
Sandra Tulińska 
i Krzysztof Brych pre-
zentują dyplom za 3. 
miejsce w Polsce

Q

Wytwórnia Lodów Naturalnych „Pa-
stelowa” otwarta w  maju br. przy 
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego 
z  Żabikowską (ul.  Wojska Polskie-
go  4) zyskała dużą popularność 
wśród mieszkańców Lubonia. W ty-
godniu nie brakuje tutaj osób chęt-
nych, by skosztować lodów o orygi-
nalnych smakach takich jak: oscypek 
z żurawiną, sezam, piernik ze śliwką 
czy szampan z  truskawką. W week-
end trzeba na lody poczekać w dłu-
giej kolejce. Być może na popular-
ność tego miejsca ma wpływ dogod-
na lokalizacja (mimo braku miejsc 
parkingowych) i fakt, że codziennie 

jest do wyboru aż 10 zmieniających 
smaków. Niektórzy wręcz dopytu-
ją  się na portalu Facebook, kiedy 
pojawią  się ich ulubione lody, gdyż 
w rzeczywistości jest ich bardzo wie-
le i na bieżąco wprowadzane są nowe, 
kusząc, by sprawdzić każdy smak.
Podobnych miejsc w Luboniu jest kilka, 
aczkolwiek to szczególnie przypadło 
lubonianom do gustu. Nic więc dziwne-
go, że „Pastelowa” stała  się miejscem 
spotkań całych rodzin. Podczas gdy 
dzieci zajadają lody bawiąc się w piasku, 
ich rodzice odpoczywają w  cieniu na 
leżakach pod rozstawionymi na „plaży” 
parasolami, delektując się smakiem ulu-

Dobre, bo oblegane

„Pastelowa” – fenomen lata

bionych, zimnych przysmaków. Osób, 
które odwiedzają to miejsce jest tak 

wiele, że brakuje dla niektórych miejsc 
siedzących.

Natalia

Q
Lodziarnia „Pastelowa” o godz. 19 w dniu powszednim   fot. Natalia

Q
Na zdjęciu dwie splecione żmije – brązowa i czarna    
fot. Wojciech Kurzawski



7/2018

10

CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Salon kosmetyczny „Julia” został przeniesiony z ul. Wschod-
niej 21/ na Wschodnią 26A/U3. Do zakresu usług gabi-
netu należy: manicure, pedicure, depilacja. Zapisy pod 
numerem telefonu 667 132 096.   fot. Natalia

Przy ul. Wschodniej 21/6 (w pierzei handlowej przy 
terenie przeznaczonym pod ratusz miejski) otwarto 
salon firmowy Chemice Beverly Hills, który świadczy 
usługi fryzjerskie i kosmetyczne (patrz też reklama 
na str. 8)   fot. Hanna Siatka

Q
Układanie płytek brukowych przed nową kawiarnią „Pawlova”   fot. Hanna Siatka

Przy jednej z  głównych ulic miasta – 
Żabikowskiej – w sąsiedztwie Biblioteki 
Miejskiej, powstaje, o czym już informo-
waliśmy, kawiarnia „Pawlova”. Pierwsza 
siedziba tej popularnej już cukierni znaj-
duje się przy ul. ks. Streicha , w sąsiedztwie 

kościoła św. Jana Bosko. Wewnątrz i na 
zewnątrz nowego lokalu trwają prace. 
Być może zostaną zakończone jeszcze 
tego lata, w sierpniu.

(S)

Kawiarnia przy Żabikowskiej

6 lipca wzdłuż ul. Ko-
ściuszki spółka Enea wy-
mieniała najstarsze, zużyte 
słupy energetyczne na 
nowe. Jednocześnie praco-
wały trzy ekipy. 

(S)

Sprawna 
akcja

Q
Montaż słupa energetycznego nowszej generacji  
z oprzyrządowaniem, u wlotu w ulicę Kilińskiego   
fot. Hanna Siatka
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1 września br. rozpoczyna działalność 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczy (OREW) EMEDEA. 
Nowa placówka przyjmuje dzieci z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim, umiarkowanym, znacznym 
i głębokim wraz ze sprzężonymi niepeł-
nosprawnościami w  postaci autyzmu, 
wad wzroku, słuchu, wad wrodzonych, 
rozwojowych i genetycznych – posiada-
jące orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane przez Publiczną 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Zaprojektowana i wybudowana na po-
trzeby osób z  niepełnosprawnościami 
placówka ma wiele propozycji i rozbu-
dowaną bezpłatną ofertę skierowaną dla 
rodzin dzieci z niepełnosprawnościami. 
Wykwalifikowana kadra specjalistów 
z dziedziny pedagogiki specjalnej, fizjo-
terapii, neurologopedii oraz terapii ko-
munikacji, realizująca koncepcję holi-
stycznego podejścia do rozwijającego się 
małego człowieka, oferuje różnorodne, 

najnowsze metody pracy i terapii. Ofer-
ta obejmuje zajęcia grupowe takie, jak: 
muzykoterapia, zajęcia polisensoryczne, 
plastyczne, kulinarne oraz zajęcia indy-
widualne prowadzone z logopedą, psy-
chologiem, oligofrenopedagogiem, fizjo-
terapeutą, surdopedagogiem, a także ze 
specjalistami: terapeutą behawioralnym, 
terapeutą integracji sensorycznej, tera-
peutą ortezy dynamicznej Dunag 02, 
terapeutą NDT Bobath oraz terapeutą 
metody PECS.
Ośrodek realizuje projekt współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego – Wielko-

polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 
pn. „Nowe miejsca przedszkolne 
dla dzieci niepełnosprawnych in-
telektualnie oraz dzieci z  auty-
zmem w  filii OREW EMEDEA 
w Luboniu”.
Aktualnie trwa nabór:
1. do Przedszkola Specjalnego 
EMEDEA Intuicja przeznaczo-
nego dla dzieci w wieku od 3 lat 
(w szczególnych przypadkach od 
2,5 roku życia);
2. na etap przedszkolny do 
OREW przeznaczonego dla dzie-
ci w wieku od 3 lat;
3. na I etap edukacyjny do OREW 
przeznaczonego dla dzieci realizu-
jących obowiązek szkolny;
4. na Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju Dziecka – WWRD – 
adresowane do dzieci od momen-

OREW EMEDEA na finiszu
Budowa nowego ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnościami w Luboniu 
dobiega końca

tu wykrycia potrzeby wsparcia do mo-
mentu podjęcia przez dziecko nauki 
w szkole – posiadających opinię o po-
trzebie wczesnego wspomagania rozwo-
ju wydaną przez Publiczną Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną.
Placówka prowadzi również Niepublicz-
ną Poradnię Psychologiczno-Pedago-
giczną. W miarę potrzeb rodzin, edu-
kacja i  terapia dzieci w  postaci zajęć 
indywidualnych może być prowadzona 
również w  domu wychowanka. To już 
druga placówka EMEDEA dla dzieci 
z niepełnosprawnościami – macierzysta, 
na ul. Bosej 15 w Poznaniu – z powo-
dzeniem służy dzieciom i ich rodzinom 
od 2014 r.

Ośrodek uruchamia również na terenie 
placówki możliwość korzystania z  od-
płatnych usług w formie indywidualnych 
terapii prowadzonych przez fizjotera-
peutów, logopedów, pedagogów specjal-
nych oraz psychologów. Z  zajęć będą 
mogły korzystać dzieci z OREW, a także 
dzieci spoza Ośrodka wymagające indy-

widualnego wsparcia. Ośrodek prowadzi 
aktualnie zapisy dzieci na ww. terapie.

Zespół OREW EMEDEA Luboń
www.orew.emedea.pl

„Wieści Lubońskie” przedstawiły szero-
ko zapowiedź powstania Ośrodka Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze-
go EMEDEA wraz z  wizualizacją we 
wrześniu 2016  r. na str.  3, a  ostatnio 
obiekt z  lotu ptaka pokazały w  „WL” 
04-2018, na str. 12.

Q
Nowo powstający Ośrodek OREW EMEDEA 
przy ul. Sobieskiego – widok znad wejścia 
głównego

Q
Budynek OREW EMEDEA o długości 100 m, powstały za Ośrodkiem Kultury przy 
ul. Sobieskiego, zostanie otwarty już we wrześniu
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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
60

79
)

Obiekt znajduje się za budynkami SP 5 
i hali widowiskowo-sportowej, pomiędzy 
ulicami Wojska Polskiego i Westerplatte. 
Prace wykonała firma „Matejko Deve-
lopment” Sp. z  o.o. z  Czapur. Odbiór 
przeprowadzono 20 czerwca. Inwestycja 
kosztowała ok. 860 tys. zł.
Na powierzchni ok. 4  tys.m2 powstało 
boisko do gry w  piłkę nożną z  na-
wierzchnią z trawy syntetycznej na pod-
budowie dynamicznej. Dookoła niego 
wykonano dwutorową bieżnię ze skocz-
nią w dal. Jest też boisko do siatkówki 
plażowej (powstało w  ramach Luboń-
skiego Budżetu Obywatelskiego) oraz 
boisko wielofunkcyjne o  wymiarach 
placu do koszykówki. Wszystkie place 
do gry są ogrodzone. Od strony ul. 
Wojska Polskiego powstał plac zabaw, 
a od ul. Westerplatte usytuowano bramę 
wjazdową i nieduży plac manewrowy.
Obiekt ma służyć głównie SP  5, która 
jako jedyna w Luboniu, nie dysponowa-
ła dotąd odkrytym placem sportowym. 

Popołudniami bę-
dzie możliwość wy-
korzystywania bo-
iska piłkarskiego 
przez lubońskie klu-
by, a  także komer-
cyjnie przez ze-
wnętrzne podmioty. 
Teren, na którym 
powstał kompleks 
boisk, należy do 
miasta i jest admini-
strowany przez LO-
SiR, który nowym 
obiektem zarządza.
Nowy kompleks 
sportowo-rekreacyj-
ny, potrzebny w tym 
miejscu (na ile? – 
niech świadczą po-
południowe wizyty 
całych rodzin), nie jest jeszcze inwesty-
cją skończoną. Od strony gmachów SP 5 
i  LOSiR-u powstały zagospodarowane 

Sportowe eldorado
Z końcem maja sfinalizowano budowę obiektu 
sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 
i Lubońskim Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym na ul. 
Kołłątaja

już skwery zieleni, ale 
przy granicy z budyn-
kami mieszkalnymi, 
w tym przy placu za-
baw, pozostawiono 
pasy gruntu nie-
oczyszczone z resztek 
budowlanych i śmieci. 
Nie zadbano też o te-
reny pomiędzy bież-
nią i boiskami, które, 
po wymianie ziemi na 
lepszą, można by ob-
siać trawą.

HS

O nowym obiekcie 
przy ul. Kołłątaja, któ-
rego budowę rozpo-
częto wiosną tego 
roku, pisaliśmy  też 
w  „WL” 03-2018 na 
str. 11.

Q
Kompleks sportowo-rekreacyjny przy SP 5 i hali widowiskowo-sportowej – widok boiska do piłki nożnej 
od strony ul. Wojska Polskiego. Szkoda, że nie zadbano o kawałki gruntu pomiędzy bieżnią i placami do 
gry. Pozostawiono w tych miejscach ziemię m.in. z resztkami po budowie   fot. Hanna Siatka

Q
Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią z piasku. Użytkownicy chcieliby, żeby był 
większy   fot. Hanna Siatka

Q
Opiekunowie dzieci, czekając na pociechy korzystające 
z atrakcji sportowych, nie mają gdzie usiąść i apelują 
o postawienie ławek. Metalowe schody na zapleczu 
szkoły to jedyne miejsce, gdzie można odpocząć. Swoją 
drogą ich zachwaszczone otoczenie nie jest najlepszą 
wizytówką   fot. Hanna Siatka
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Boczne nieutwardzone uliczki często 
traktowane są jako podlejsze, niższej 
kategorii. Skąd takie twierdzenie? Niech 
dowodem będzie jakość znaków drogo-
wych, skądinąd ważnych, bo informują-
cych o ustąpieniu pierwszeństwa. Dziś 
przykład sąsiadujących ze sobą uliczek 
Jaśminowej i Brzozowej, które wpadają 
do ul. Wojska Polskiego. W jednym przy-
padku po znaku pozostał jedynie słupek, 
w innym już tylko kształt może jeszcze 
coś znaczyć.

(P)

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

Stara lipa rosnąca przy zabytkowym, 
pierwotnym domu gminnym w Sta-
rym Luboniu na ul. 3 Maja 29. (teraz 
mieszkania komunalne), obumiera. 
Powodem złego stanu tego drzewa 
może być nadmierne jego obudowa-
nie kostką brukową. Przypomnijmy, 
najpierw w lutym 2015 r. utwardzo-
no część ul. Dąbrowskiego, także 
wokół trójkątnego skweru, następnie 
zajęto się samym skwerem, po czym 
na przełomie 2016 i 2017 r. przeor-
ganizowano ruch kołowy w  tym 
miejscu, wkopując m.in. dodatkowe 
krawężniki przy drzewie (czytaj 

Uduszona?

Malownicza lipa przy zabytkowym 
pierwotnym Domu Gminnym na ul. 
3 Maja 29 przy skrzyżowaniu z ul. 
Dąbrowskiego. Większość korony bez 
lub z niewykształconymi w pełni liść-
mi   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Szczelnie obudowany pień lipy w chodniku na 3 Maja, w ten sposób odcięto do-
stęp wody deszczowej do korzeni, ograniczono możliwość „oddychania” gleby oraz 
uniemożliwiono ewentualne zasilanie rośliny. To niestandardowe i dalece nieprofe-
sjonalne traktowanie zieleni miejskiej, prowadzące do śmierci roślin    
fot. Piotr P. Ruszkowski

m.in. „WL” 01-2017, 
str.  10 „Trzy podej-
ścia”). Z pewnością te 
inwestycje dodatkowo 
naruszyły system ko-
rzeniowy tego malow-
niczego drzewa, ro-
snącego na środku 
chodnika. Przy tym 
nie zadbano należycie 
o zabezpieczenie god-
nych warunków dla 
tej starej lipy – konse-
kwencje właśnie ob-
serwujemy. Czy star-
czy mu sił, by przeżyć 
bez ludzkiej ingeren-
cji? Może warto na-
prawić niektóre błę-
dy?

PPR

Q

Niedawno, bo 30 kwietnia, oddano do 
użytku kilkakrotnie przerabiany w ostat-
nich latach odcinek ul. Żabikowskiej od 
rozwidlenia z ul. Sobieskiego do skrzy-
żowania z  ulicami Buczka i  Targową. 
Minęły zaledwie dwa miesiące eksplo-
atacji tej jezdni, a niektóre części ozna-
kowania poziomego już są nieczytelne. 
Na przykład pasy oddzielające kierunki 
ruchu, szczególnie w  rejonie zielonej 
wysepki, dojazdu do skrzyżowania 
z ul. Sobieskiego oraz na samym skrzy-
żowaniu. Mieszkańcy pytają, jakie są 
normy trwałości oznakowań poziomych, 
czy okres 2 miesięcy nie jest zbyt krót-
kim? Jakie gwarancje dał wykonawca 
i dlaczego nie poprawiono tych znaków, 
które ze względu na bezpieczeństwo, były 
zaprojektowane, czyli są ważne? Złośliwi 
mówią, że znaki poziome malowano 
nietrwałą plakatówką i są jeszcze widocz-
ne dlatego, że deszczu mało.

(R)

Plakatówką?

Q
Skrzyżowanie ul. Żabikowskiej z Sobie-
skiego, trójkąty ostrzegawcze, szczegól-
nie po lewej stronie (skręcie w kierunku 
Poznania), są zupełnie wytarte, a przez 
to nieczytelne    fot. Piotr P. Ruszkowski

Uwaga?

Przy wyjeździe z ul. Jaśminowej w Woj-
ska Polskiego nie ma żadnego znaku 
drogowego (na zdjęciu nanieśliśmy 
czerwony okrąg w liściach zasłaniają-
cych jego potencjalne miejsce). Kiedyś 
był, o czym świadczy sterczący jeszcze 
słupek    fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
To wylot z ul. Brzozowej w Wojska Polskiego – właściwie bezbarwny, skorodowany 
trójkąt. Jedynie ustawienie wierzchołkiem w dół informuje, że zbliżamy się do 
drogi z pierwszeństwem przejazdu   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
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Butelki i inne odpa-
dy przy sklepie 
wędkarskim (daw-
niej spożywczym 
„Paula”) na ul. Armii 
Poznań 103   fot. 
Mariola Kaźmier-
czak

Pasażerowie składów kolejowych przejeżdża-
jących wzdłuż ul. Armii Poznań, z pewnością 
nie zapamiętują mijanego Lubonia korzystnie. 

Głównie z powodu widocznych z okien pocią-
gu śmieci oraz osób pijących alkohol w miej-
scach publicznych.  (K.)

Q
Przy sklepie „Społem” na ul. Armii Poznań 107, gdzie, podobnie jak w in-
nych publicznych miejscach, panuje zakaz spożywania napojów „wysko-
kowych”, alkohol pity jest najczęściej przy drzwiach kotłowni od strony 
dawnej ul. Wawrzyniaka, vis a vis nasypu kolejowego, po którym suną 
pociągi z pasażerami spoza Lubonia. Nie jest to widok budujący  

W ub. miesiącu na str.  14 
przedstawiliśmy przykład 
stawiania samochodów na 
niedużym terenie zielonym 
przy ul. Sikorskiego, który 
sprowokował nadesłanie 
kolejnego sygnału z „Lubo-
nianki”. Zaniepokojona 
mieszkanka osiedla od 
dłuższego czasu interweniu-
je w sprawie parkowania na 
skrawku zieleni przy ul. 
Źródlanej, w okolicy spół-
dzielczej kotłowni, obok 
utwardzonego placu z gara-
żami. Właściciele aut nie 
oszczędzają tej niewielkiej 
oazy zieleni i  stawiają na 
niej swoje pojazdy pod oka-
załą wierzbą płaczącą.

(S)

Szanuj zieleń, póki jest!

Q
Ku zmartwieniu niektórych mieszkańców, skrawek 
zieleni z sielską wierzbą płaczącą, położony pomię-
dzy budynkiem trafostacji, ogrodzeniem kotłowni 
spółdzielczej i garażami przy ul. Źródlanej, niszczą 
samochody   fot. Hanna Siatka

Przejście przez ul. 
Traugutta w  okolicy 
bardzo ruchliwego, 
pięcioramiennego 
skrzyżowania z  ul. 
Rejtana i 11 Listopada 
jest bardzo niebez-
pieczne. Choć chod-
niki po obu stronach 
ulicy przygotowano 
do wejścia na jezdnię, 
zapomniano o  pa-
sach. Piesi pokonują 
to miejsce na własne 
ryzyko. Często są to 
opiekunowie z dzieć-
mi zdążający do po-
bliskiego przedszkola 
„Słoneczny Zakątek”.

(S)

Ryzykowne miejsce

Q
Choć ułożenie chodników po obu stronach ul. Traugutta 
wskazuje na możliwość przejścia w tym miejscu przez dro-
gę, brak pasów sprawia, że piesi czują się tu bardzo niebez-
piecznie. Za betonowym murem w głębi – przedszkole 
„Słoneczny Zakątek”, do którego podążają dzieci z opieku-
nami   fot. Hanna Siatka

Kolejny raz użytkownicy przy-
stanków na ul. Wojska Pol-
skiego proszą o zainteresowa-
nie ze strony odpowiedzial-
nych osób oraz służb i  zaję-
cie się znakami na przystan-
kach autobusowych. Są bardzo 
brzydkie, wyblakłe, często też 
powyginane. Mamy wakacje, 
wystarczyłoby puszką żółtej 
farby odnowić kilkanaście 
słupków, a same znaki przy-
stankowe inaczej zregenero-
wać. Może przed wyborami 
ten sygnał kogoś natchnie?

(R)

Ponowienie
Na zmodernizowanym odcinku ul. Żabikowskiej, od 
rozwidlenia z ul. Sobieskiego pozostawiono po zachod-
niej stronie jezdni drzewa. O złym stanie niektórych, 
w  obywatelskim głosie wypowiadał  się podczas 46. 
sesji RML, w maju, B. Tarasiewicz. „Wieści” zilustro-
wały wówczas ten problem (patrz: „WL” 06-2018, 
str. 18). Teraz przedstawiamy sygnał innego obywatela, 
który zgłosił nam przypadek lipy, drzewa rosnącego na 
początku omawianej ulicy. By uzyskać odpowiednie 
parametry wysokościowe drogi, wykonać z  tłucznia 
podbudowę drogi oraz chodnika i  zamontować kra-
wężniki, silnie, na głębokość prawie 1 metra, przecięto 
dwustronnie korzenie starego drzewa. Teraz, po zakoń-
czeniu inwestycji, nasada pnia lipy wystaje kilkadziesiąt 
centymetrów ponad poziom krawężników. Czy drzewo 
odbuduje na tyle mocny system korzeniowy, by przy 
silnych wiatrach nie przewrócić się – martwią się nie-
którzy? Jak dotąd, widać musi być masywnie posado-
wione, o czym świadczą zdrowe, pomimo suchego lata, 
zielone liście.

PPR

Na pagórku

Jeden z przystanków na ul. Wojska Polskiego wymagający 
regeneracji. W podobnym stanie jest na tej ulicy więcej   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Stara lipa, która rośnie teraz na pagórku 
pomiędzy poziomem jezdni i chodnika. 
Widać jej przycięte korzenie    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q

Q

Z listu do redakcji

Niechlubne wizytówki 
Lasku Dolnego
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że strefa relaksu 
(stoły do gry 
w szachy i warca-
by), powstanie 
również boisko do 
gry w  piłkę nożną, 
plac zyska także 
oświetlenie. Mam 
nadzieję, że nowy 
plac zabaw, zre-
kompensuje Pań-
stwu powstałe nie-
dogodności.
Obecnie można 
korzystać z placów 
zabaw przy ul. Bu- kowej, w  parku Papieskim, a  także 

z  nowo powstałego placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 5. Ograniczony 
dostęp do usług świadczonych przez 
Bibliotekę Miejską w  Luboniu wynika 
z konieczności zamknięcia jej na okres 
tygodnia w związku z remontem. Jed-
nocześnie funkcjonują w pełni filie bi-
blioteczne. Zajęcia w Ośrodku Kultury 
realizowane są w czasie roku szkolnego, 
z przyczyn oczywistych zawieszane na 
okres wakacji z uwagi na wyjazdy wa-
kacyjne uczestników tych zajęć oraz 
urlopy pracowników.

oprac. Romualda Suchowiak
Kierownik Wydziału Oświaty Zdrowia i Kultury

Od redakcji:
Przebudowę placu gier i zabaw przy ul. 
Kołłątaja realizuje firma „Matejko De-
velopment” Sp. z o.o. Poznań – Czapury, 
która jako jedyna złożyła ofertę przetar-
gową. Wykonawca deklaruje, że w za-
kresie sfinansowania zakupu nawierzch-
ni (do kwoty 299 997 zł) będzie korzystał 
z pomocy podwykonawcy – firmy „Co-
nept Trade” – Biuro Handlowo-Usługo-
we z  Suchego Lasu. Budowa nowego 
placu będzie kosztować 997 424 zł (bez 
kosztu projektu). Jednocześnie gruntow-
nie jest remontowany plac zabaw przy 
ul. Poznańskiej.

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

QQ Dlaczego na lato zamy-
ka się place zabaw dla dzie-
ci? Mieszkam w okolicy 
placu przy ul. Kołłątaja, 
na którym systematycz-

nie bawi się moje dziecko. Właśnie plac 
zamknięto, bo do października będzie 
remontowany. Moja pociecha jest zbyt 
mała, by w upalne dni dojść w inne miej-
sce zabaw. Czy nie można było moder-
nizować placu w innym terminie, np. 
wiosną? Latem, kiedy jest więcej wol-

nego czasu, ogranicza się też dostęp do 
Biblioteki Miejskiej, poza półkolonia-
mi nie ma zajęć w Ośrodku Kultury... 
Totalna posucha!    (tel.)

Odp.: Szanowna Pani/Szanowny Panie, 
do projektu przebudowy placu zabaw 
przy ul. Kołłątaja przystąpiono pod ko-
niec roku 2017. Jednakże procedury 
związane z  projektem, pozwoleniami 
oraz przetargiem, a także fakt, iż z placu 

przy ul. Kołłątaja korzystają bardzo licz-
nie dzieci z pobliskiej szkoły oraz przed-
szkoli spowodowały, że do prac związa-
nych z przebudową przystąpiono w dru-
giej połowie czerwca 2018  r. Niestety, 
powstanie ciekawego i  funkcjonalnego 
placu zabaw, a także stref rekreacji dla 
młodzieży i  osób dorosłych, wiąże  się 
z koniecznością zamknięcia placu. Bar-
dzo proszę o  wyrozumiałość i  cierpli-
wość w tym względzie. Na pocieszenie 
dodam, iż w  miejscu obecnego placu 

powstanie plac 
zabaw z  czę-
ścią sensorycz-
ną i  strefą re-

laksu, na której m.in. 
znajdzie  się huśtawka 
wahadłowa, tablice edu-
kacyjne, trampolina, 
piaskownica, powstanie 
także strefa aktywności 
dla osób dorosłych 
(street workout i street-
ball), strefa aktywności 
osób starszych (siłow-
nia zewnętrzna), a tak-

Mieszkańcy pytają

Letnie remonty placów zabaw

Q
Specjalnie przygotowany baner z informacją o zamknięciu placu 
zabaw przy ul. Kołłątaja od 18 czerwca do 30 września br. i zary-
sem zagospodarowania przyszłego terenu zabaw i relaksu, odsyła 
korzystających z tego miejsca na oddalone place zabaw przy ul. 
Bukowej i w parku Papieskim   fot. Hanna Siatka

Q
Nadesłany do redakcji graficzny komentarz do uśmiechniętych 
twarzy z baneru przy ul. Kołłątaja

Q
Plan zmodernizowanego placu zabaw przy ul. Kołłątaja. 
1 – fragment boiska Stelli, 2 – boisko do gry w piłkę 
nożną; strefa aktywności dla dorosłych: 3 – boisko do 
streetballu (koszykówka uliczna do jednego kosza), 4 – 
street workout (m.in. ćwiczenia z wykorzystaniem wła-
snej masy ciała), 5 – siłownia plenerowa ze strefą relak-
su; strefa aktywności dla dzieci: 6 – plac zabaw, 7 – ścież-
ka sensoryczna, 8 – trampolina ziemna (na podst. pro-
jektu)   oprac. PPR
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Przypomnijmy, 25 października 2014 r. 
z inicjatywy władz Miasta reprezentan-
ci mieszkańców, wyłonieni w  drodze 
losowania, zasadzili 60 drzew na Wzgó-
rzu Papieskim, aby uczcić 60-lecie nada-
nia Luboniowi praw miejskich, który 
powstał w 1954 r. po połączeniu trzech 
wsi: Luboń, Żabikowo i  Lasek (czytaj: 
„WL” 11-2014, str.  2). Każde drzewo 
miało upamiętniać jeden rok wspólnej 
historii miasta. Posadzono je wzdłuż alei 
prowadzącej od parkingu do placu za-
baw. Drzewa po prawej stronie alei sym-
bolizowały parzyste lata z historii nasze-
go miasta, poczynając od roku 1954 do 
2014, natomiast po stronie przeciwnej 
(lewej) – lata nieparzyste od roku 1955 
do 2013. Rośliny otrzymały okoliczno-
ściowe tabliczki z rokiem urodzenia oraz 
imieniem patrona i opiekuna – osoby, 
urodzonej w jednym z kolejnych lat z hi-
storii Lubonia. Dodatkowo, w sąsiedz-
twie Krzyża Papieskiego posadzono trzy 
dęby symbolizujące historyczne wsie, 
które dały początek naszemu miastu: 
Luboń, Żabikowo i Lasek. Ich opieku-
nami zostali lubonianie urodzeni przed  
rokiem1954. Na ich tabliczkach umiesz-
czono nazwę wsi, rok posadzenia (2014) 
oraz imię opiekuna. Wyjątkowość idei, 
jaką niosła ze sobą ta akcja, polegała nie 
tylko na jej historycznym wymiarze, ale 
również na zaangażowaniu mieszkańców 

w  życie Miasta. Byli oni pod wielkim 
wrażeniem tej inicjatywy i bardzo pozy-
tywnie wypowiadali  się o  niej. Mieli 
namacalny wpływ na historię Lubonia 
i jego współczesny obraz. Zadeklarowa-
li, że w przyszłości będą wspierać kolej-
ne takie akcje.
Tak było, a  jak wygląda dzisiejsza rze-
czywistość? Aleja jest w opłakanym sta-
nie, a drzewa umierają stojąc. Nikt o nie 
nie dba. Posadzono je na wniesieniu, co 
powoduje, że są narażone na silne po-
dmuchy wiatru i wysuszające działanie 
promieni słonecznych. Młode drzewa, 
a zwłaszcza dęby, potrzebują dużej ilości 
wody, a  ich opiekunowie dawno zapo-
mnieli o przyjętych na siebie obowiąz-
kach związanych z ich pielęgnacją i pod-
lewaniem. Tylko nieliczni starali  się 
zadbać o „swoje drzewa”. Podczas dużych 
upałów nosili w pięciolitrowych butlach 
wodę ze Strumienia Junikowskiego 
i skwapliwie je nawadniali. Zdarzały się 
również okresy, że pracownicy Kom-
-Lubu podlewali rosnące na wzgórzu 
dęby, jednak od dłuższego czasu o tym 
zapomniano. Do dziś z 60 posadzonych 
wówczas drzew pozostało jedynie 41 
(czyli brakuje 19), w tym 6 jest całkowi-
cie suchych, a 3 można uznać za częścio-
wo obumarłe (szczegóły – patrz tabelka). 
W 2015 r. zmieniono wyblakłe tabliczki 
znamionowe przypisane poszczególnym 

Lp. było jest Lp. było jest
1 1954 B 2 1955 1957
3 1956 1954 4 1957 1959
5 1958 1956 6 1959 1961
7 1960 1958 B 8 1961 1963
9 1962 1960 10 1963 1965 B

11 1964 1962 B 12 1965 1967 CS
13 1966 1964 14 1967 1969 S
15 1968 1966 16 1969 1971
17 1970 1968 B 18 1971 1973 S
19 1972 1970 20 1973 1975 S
21 1974 1972 B 22 1975 1977 S
23 1976 1974 24 1977 1979 S
25 1978 1976 26 1979 1981 B
27 1980 1978 28 1981 1983
29 1982 1980 B 30 1983 1985
31 1984 1982 CS 32 1985 1987
33 1986 1984 34 1987 1989
35 1988 1986 36 1989 1991 B
37 1990 1988 B 38 1991 1993
39 1992 1990 40 1993 1995 B
41 1994 1992 42 1995 1997
43 1996 1994 44 1997 1999
45 1998 1996 46 1999 2001 CS
47 2000 1998 48 2001 2003 B
49 2002 2000 B 50 2003 2005
51 2004 2002 52 2005 2007 B
53 2006 2004 S 54 2007 2009 B
55 2008 2006 S 56 2009 2011
57 2010 2008 B 48 2011 2013
59 2012 2010 B 60 2013 B
61 2014 2012 B

Różnice w przypisaniu drzew poszczególnym latom

B-brak, S-suche, CS-częściowo uschłe

Prawa strona alei Lewa strona alei

Stan drzew na 05.07.2018 r.
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drzewom, na nowe. 
Niestety, ich wymia-
nę przeprowadzono 
w sposób niewłaści-
wy, nieprofesjonalny 
i nieodpowiedzialny, 
zakłamujący historię 
i  wypaczający tę 
s z c z y t n ą  i d e ę . 
Wszystkie drzewa są 
nieprawidłowo ozna-
kowane. Prawdopo-
dobnie zabrakło tutaj 
właściwego nadzoru 
ze strony Urzędu 
Miasta. Po lewej 
stronie alei znakowa-
nie drzew rozpoczę-
to od 1957, zamiast 
od 1955 r. W rezul-
tacie, spowodowało 
to przesunięcie tabli-
czek i nieprawidłowe 
oznaczenie wszyst-
kich drzew na całej 
długości nasadzeń 
(odtworzenia niektó-
rych wcześniejszych 
tabliczek brakuje). 
To samo dotyczy 
prawej strony z  pa-
rzystymi numerami. 
Nie ma już drzewa 
symbolizującego 
1954  rok (rok po-

wstania miasta!). Pozostała po nim je-
dynie dziura w ziemi. Początkowo ozna-
czono je rokiem 1955 i, żeby później 
parzysta numeracja prawej strony  się 
zgadzała, drzewo to prawdopodobnie 
usunięto, a  kolejne oznaczono rokiem 
1954.Totalny chaos. Należy domniemy-
wać, że złe oznaczenie drzew zniechęci-
ło mieszkańców do roztaczania nad nimi 
opieki, bo nie są to te same dęby, które 
pierwotnie im przypisano. Bulwersujące 
jest również to, że trzy główne dęby 
(Luboń, Żabikowo i Lasek) zostały po-
zbawione imion opiekunów, a rok 2014 
zmieniono na 2015, co jest przekłama-
niem faktu posadzenia drzew i  roku 
obchodów 60-lecia powstania Miasta.
Mamy nadzieję, że planowana przez 
Miasto rewitalizacja Wzgórza Papieskie-
go obejmie także odtworzenie pierwot-
nej struktury alei, uzupełnienie braku-
jących i  suchych drzew oraz właściwe 
ich oznakowanie. Mile widziana byłaby 
tablica z  informacją o  powstaniu alei 
oraz, zgodnie z zapowiedzią, kontynu-
owanie nasadzeń kolejnych dębów, sym-
bolizujących każdy rok z historii nasze-
go Miasta.
W imieniu mieszkańców

Maria i Jan Błaszczakowie

Sprzeniewierzona idea
Bałagan w alei dębów utworzonej z pompą w parku Papieskim, upamiętniającej 60. urodziny 
Lubonia. Po zmianie tabliczek, drzewa są nieprawidłowo oznakowane, 19. już nie ma, 
a kilkanaście jest martwych. Czy to brak obywatelskiej odpowiedzialności, czy zaniedbania 
właściciela wzgórza, czyli miasta?

Q
Zaledwie czteroletnia aleja dębowa uświetniająca 60-lecie 
powstania naszego miasta. Miała być pielęgnowana, syste-
matycznie dosadzana, stanowić chlubę i dumę. Czy jej 
obecny stan odzwierciedla nasze wyobrażenia o tym, czym 
miała być?   fot. Jan Błaszczak

Q
Pieczętowane herbem miasta, grawerowane tabliczki 
z imionami i latami urodzin opiekunów (patronów 
poszczególnych lat) przytwierdzono do podpór kon-
kretnych roślin. Dezinformacja sprawia, że np. drzew-
ko teraz opisane „Anna 1961” (uczestniczka ówczesnej 
akcji – Anna Ślifińska) w rzeczywistości sadziła Alek-
sandra Działowa (rocznik 1959)   fot. Hanna Siatka

O zorganizowanej 25.10.2014 r akcji 
sadzenia drzew na wzgórzu (krótko 
przed wyborami samorządowymi – 16 
listopada 2014 r.), pisaliśmy w „WL” 
11-2014, str. 2. Tam też zawarto wy-
kaz osób z poszczególnych roczników, 
które w 2014 r. dokonywały nasadzeń.
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Zapraszamy do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmi-
strzów) i  stanowiących (radnych), urzędników itp. w  ramach cyklu 
„Mieszkańcy pytają”. Chętnie widziane będą też polemiki czy komen-
tarze. Przypominamy, że pytania można dostarczać do redakcji przy ul. 
Wschodniej 23A/62, wrzucać do niebieskich skrzynek na terenie Lubo-
nia, a najlepiej przesyłać e-mailem na adres: redakcja@wiescilubonskie.pl  
lub zatelefonować: 61 810 43 35, 609 616 277, 609 616 290.

Redakcja

Mieszkańcy pytają
Apel

QQ Obserwujemy z zainteresowaniem 
budowę drogi do ogródków działko-
wych przy ul. Sikorskiego, która powstaje 
z wielkim rozmachem, tudzież z użyciem 
ogromnego sprzętu drogowego. Wie-
le ulic w Luboniu nie ma utwardzonej 
nawierzchni, a do ogródków, które są 
tylko miejscem rekreacji i odpoczyn-
ku, a w okresie jesienno-zimowym są 
zamknięte, buduje się masywną, utwar-
dzoną drogę, której teren trzeba było 
dodatkowo wykupić! Kto podejmuje 
takie decyzje? Mówi się, że w ten spo-
sób władze miasta kupują sobie wybor-

ców – działkowiczów przed wybora-
mi jesiennymi – prosimy o interwencję 
w tej sprawie! Dlaczego nie utwardza się 
ulic, przy których od pokoleń mieszka-
ją podatnicy i muszą brnąć w błocie?    
   (na bazie listu do redakcji i telefonów)

Odp.: Odpowiadając na pytanie, nale-
ży cofnąć  się w  czasie do 2010 roku. 
Wtedy ówczesne władze miasta sprze-
dały Spółdzielni Mieszkaniowej Lubo-
nianka grunt przy ulicy Sikorskiego, 
w  celu realizacji przez Spółdzielnię 
inwestycji polegającej na budowie bu-

Mieszkańcy pytają

Droga do ROD „Bratek”

Po wybudowaniu pieszo-jezdni do Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) 
„Bratek”, o której pisaliśmy w ub. mie-
siącu na str. 12, efekt jest imponujący. 
Ten krótki dojazd pomiędzy ul. Sikor-
skiego a ROD, wykonano głównie dla 
działkowców. Warto zauważyć, że ok. 
90% z nich to mieszkańcy Spółdzielni 
„Lubonianka”, która sąsiaduje z ogród-
kami. Nic dziwnego, że inwestycja budzi 
duże kontrowersje, szczególnie wśród 
ludzi osiedlonych przy drogach nie-
utwardzonych. Na miejską inwestycję 
złożyły się ponadto: utwardzone miejsca 
parkingowe w okolicy bramy Ogrodu; 
umocniona skarpa od strony tzw. „zie-
lonych bloków” (ul. Sikorskiego 32-48) 
oraz nowe, wygodne dojście do śmiet-
nika osiedlowego od ul. Sikorskiego. 

Obrzeża inwestycji po adaptacji obsiano 
trawą.
Na potrzeby tej nowej drogi przesunię-
to w stronę działek ogrodzenie i bramę 
wjazdową do ROD, zwężając aleję ogro-
dową. Na skarpie od strony „Bratka” 
miały powstać jeszcze schody, ale miasto 
zrezygnowało z tego rozwiązania. Jak się 
dowiedzieliśmy bezpośrednio na placu 
budowy, podczas robót zmieniano też 
betonową palisadę tworzącą skarpę, na 
klocki o  innym kształcie (z okrągłych 
na prostokątne).
Koszt wykonania dojazdu do „Bratka” 
przez firmę „Brukpol” z gminy Piaski, 
to 269  824  zł. Nadzór nad inwestycją 
wyniósł 3  100  zł, a  prace geodezyjne 
(m.in. wykonanie projektu podziału 
nieruchomości i  stabilizacja punktów 

Wypasiony

Q
Widok drogi do ROD „Bratek” w kierunku ul. Sikorskiego. Po lewej blok Spółdzielni 
Mieszkaniowej z adresem: ul. Sikorskiego 30b, z prawej, na palisadowej skarpie – 
osiedlowy parking i tzw. „zielone bloki”. Na nieutwardzonej części skarpy po pra-
wej, przy garażach, miały powstać schody, z których jednak zrezygnowano. Odno-
śnie tego miejsca patrz też str. 31 – „Żywioł wygrywa”   fot. Hanna Siatka

dynku mieszkalnego. Miasto otrzyma-
ło w  wyniku tej transakcji środki, 
które zasiliły budżet miasta, i zostały 
przekazane m.in. na budowę dróg 
i chodników na terenie całego Miasta. 
Z uwagi na skomplikowane procedury 
podziałowe, Spółdzielni Mieszkaniowej 
została sprzedana całość nieruchomo-
ści (w tym ta, która była wykorzysty-
wana przez działkowców jako droga 
dojazdowa). Ówczesne władze Miasta 
zaciągnęły wobec działkowców zobo-
wiązanie. Po spotkaniach w urzędzie i na 
komisjach obiecano wyodrębnienie 
gruntu i budowę na nim drogi dojazdo-
wej. Droga tymczasowa, z  której po 
sprzedaży gruntów przez Miasto korzy-
stali działkowcy, nie spełniała standar-
dów i przebiegała po skarpie, co zagra-

żało parkingowi, z które-
go korzystali mieszkańcy 
bloków należących do 
Spółdzielni i  wspólnot 
mieszkaniowych. Mia-
sto nie może zmieniać zdania co czte-
ry lata, nie realizować zaciągniętych 
zobowiązań i porozumień z mieszkań-
cami. Dlatego po decyzji radnych 
z komisji komunalnej i opracowaniu 
projektu drogowego, obecnie wywią-
zujemy  się z  tego porozumienia. Co 
istotne, środki ze sprzedaży omawianej 
nieruchomości zostały wykorzystane 
na budowę drogi dojazdowej do ogród-
ków działkowych, ale też inwestycji 
w innych rejonach Miasta.

oprac. Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta

Q
Nowa, boczna droga od ul. Sikorskiego do Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego „Bratek”. W głębi – brama wjazdowa Ogrodu i niewidoczne, 
za skarpą po lewej stronie, przy ogrodzeniu ROD – miejsca parkingo-
we (postój przewidziano także wzdłuż drogi)   fot. Hanna Siatka

Q
Działkowcy alarmują, że po podziale geodezyjnym i prze-
sunięciu bramy ROD w głąb Ogrodu, alejka z lewej zwęzi-
ła się na tyle, że teraz dojazd karetki pogotowia jest praw-
dopodobny, ale dużo większego pojazdu, np. straży po-
żarnej, już niemożliwy   fot. Hanna Siatka

W ubiegłym miesiącu, przedstawieniem dwóch kan-
dydatów na fotel Burmistrza Lubonia w  jesiennych 
wyborach: obecnie urzędującej Małgorzaty Machal-
skiej i nieznanego dotąd w naszym mieście Roberta 
Ostafińskiego-Bodlera, zainicjowaliśmy przedwyborczy 
blok na łamach Niezależnego Miesięcznika Mieszkań-
ców. Wzorem sprawdzonego przed czterema laty cyklu 
„Pytań do kandydatów” zapraszamy mieszkańców do 
zadawania pytań za pośrednictwem „Wieści Lubońskich”. 
Najciekawsze będziemy kandydującym przekazywali, 
prosząc o możliwie krótkie, rzeczowe odpowiedzi.

Ponadto zachęcamy Państwa do polemik z kandy-
datami na poruszane przez nich kwestie. Będziemy 
preferować dyskusje o Luboniu – konkretne, mery-
toryczne, na argumenty...

Im więcej będziemy wiedzieć o samym kandydacie, 
jego znajomości miasta, poglądach na lokalne sprawy, 
sposobach rozwiązywania naszych problemów, tym 
świadomiej będziemy wybierać.
Skorzystajmy z tej szansy!

(red.)

Apel do mieszkańców
Pytania do kandydatów

granicznych) kosztowały budżet mia-
sta 3  500  zł. W  rejestrze umów nie 
ma ceny projektu, który, jak nas po-
informował burmistrz Michał Po-
pławski, został wykonany jeszcze za 
władzy burmistrza Dariusza Szmyta. 
Dopiero niedawno dokonano podzia-
łu geodezyjnego i  wydzielenia pasa 
drogowego, na którym zrealizowano 
stary projekt – to precedens. Czy 
koszt wymiany palisady wiąże  się 
z  rezygnacją ze schodów, by zmie-
ścić się w kwocie przetargu?

(HS)

Czytaj też pytanie do władz poniżej.
Wieczorna ulewa 11 lipca wyrządzi-
ła szkody w  opisanej inwestycji – 
patrz na str. 31. 
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Przypomnijmy, że wśród dokumentów 
zgromadzonych w archiwach Biblio-

teki Kongresu Stanów Zjednoczonych 
znajdują się lubońskie ślady. W 1926 r. 
świętowano 150-lecie niepodległości 
Stanów Zjednoczonych. W Polsce prze-
prowadzono wówczas akcję utworzenia 
oryginalnej księgi pamiątkowej. Przez 
osiem miesięcy 1926  r. zebrano około 
5,5 miliona podpisów obywateli II Rzecz-
pospolitej pod życzeniami – deklaracją 
podziwu i przyjaźni dla USA i Amery-
kanów (patrz zdjęcie).
W listopadowym wydaniu „Wieści Lu-
bońskich” z 2017 r., na str. 17 przedsta-
wiliśmy pierwszą część – podpisy 
uczniów z  Lasku (SP  4) – najstarszej 
szkoły dzisiejszego miasta Luboń. Dziś 
kolejna ze szkół – Żabikowska (SP 2).

Trochę historii
Teraz, w  lipcu, jest dobra okazja, by 
przypomnieć jak przed 242. laty powsta-
wały Stany Zjednoczone, oraz to, że 
niemały wkład miało w  tym dwóch 
Polaków znanych nam wszystkim.

Zarys dziejów przyjaźni polsko-amery-
kańskiej (1776-1926)
Ten stupięćdziesięcioletni okres był bar-
dzo bogaty w  różnorakie wydarzenia, 
których nie sposób w  zadawalającym 
zakresie w materiale prasowym przeka-
zać. Stąd prośba, by po przeczytaniu 
niniejszego artykułu sięgnąć do litera-
tury.

Osadnictwo europejskie
Osadnictwo europejskie na obszarze 
Stanów Zjednoczonych przebiegało 
z różnym natężeniem przez kilkaset lat 
i dotyczyło wielu narodowości. Ze wzglę-
du na konieczność zwięzłego opisu sku-
pimy  się na kilku celowo wybranych 
narodach.
Na pierwszym miejscu, co do liczby 
i znaczenia, należy wymienić katolickich 
Irlandczyków. Już w 1169 r. napad anglo-
-normańskich rycerzy pod wodzą króla 
angielskiego Henryka II otworzył wielką, 

ciernistą drogę dla podbijanej Irlandii. 
Później, pod wodzą Cromwella i ostat-
niego króla Stuarta cała Irlandia została 
podbita. W XV-XVII w. liczne powstania 
kończyły się krwawymi represjami i wy-
właszczeniami Irlandczyków z ich ojczy-
stej ziemi. Do najkrwawszych morder-
ców należał król angielski Jakub  II, 
który bez sądów wieszał setki schwyta-
nych powstańców na wysokich drze-
wach. Irlandzką nędzę wywołaną przez 
samolubnych Anglików przedstawiają 
następujące liczby – w 1845 r. Irlandię 

zamieszkiwało jeszcze ponad 8 mln osób, 
a na początku XX wieku tylko 4,3 mln! 
Taki był skutek wielkiego głodu, którego 
szczyt nastąpił w 1850 r. Można przyjąć, 
że do Ameryki w ciągu kilku ostatnich 
wieków wyjechało około 15 mln Irland-
czyków. Proces wychodźtwa został 
znacznie ograniczony po 1916 r., kiedy 
ostatnie powstanie zakończyło się zwy-
cięstwem i  powołaniem republiki Ir-

W archiwach USA (cz. 2)
W tym roku Polska obchodzi 100. rocznicę uzyskania niepodległości. 
4 lipca Stany Zjednoczone Ameryki świętowały kolejną rocznicę swojej 
państwowości. Przed 92. laty, na 150-lecie niepodległości USA, naród 
polski podjął unikalną akcję złożenia hołdu Amerykanom – twórcom 
demokratycznego systemu politycznego opartego na wolności , równości 
i sprawiedliwości

landzkiej o liczbie ludności ok. 2,9 mln 
(1958 r.).
Druga społeczność, której znaczna część 
przeniosła  się niegdyś na kontynent 
amerykański, składa  się z  Holendrów 
wyznania kalwińskiego, mieszkających 
w Amsterdamie i najbliższej okolicy tego 
miasta. Na terenie Holandii toczyły się 
wówczas kolejne wojny między Francją 
a Hiszpanią o przejęcie władzy nad tą 
prowincją. Ponieważ okrucieństwa i gra-
bieże stosowane przez walczące katolic-
kie wojska nie miały końca, kalwini 
postanowili osiedlić się w Ameryce. Po 
przybyciu na ten kontynent założyli 
w 1612 r. własną osadę, która w latach 
1626-1664 występowała pod nazwą 
Nowy Amsterdam, jako stolica Nowej 
Holandii. Dopiero w 1664 r. zmieniono 
jej nazwę na Nowy York, którą nosi do 
dziś.

Północnoamerykańska wojna wy-
zwoleńcza (1776-1783)
W połowie XVIII w. angielskie kolonie 
w północnej Ameryce liczące ok. 3 mln 
mieszkańców były, dzięki starannej upra-
wie rolnej, rozwiniętego handlu i pilno-
ści swych rzemieślników, coraz bogatsze 
i zasobniejsze. Natomiast Anglia, darem-
nie starała się o pokrycie swego wielkie-
go państwowego zadłużenia narosłego 
podczas wojny morskiej z Francją. Jedy-
ny ratunek widzieli przez wprowadzenie 
nowego podatku w postaci papieru stem-
plowanego oraz podatku nałożonego 
w 1773 r. na importowaną do Bostonu 
herbatę, co wywołało zamieszki i zerwa-
nie stosunków handlowych z  Anglią. 
Ponieważ rząd angielski zaczął stosować 
zbrojną przemoc, 4 lipca 1776 r. trzyna-
ście stanów ogłosiło niepodległość. Na-
tychmiast utworzono siły zbrojne, na 
czele których stanął naczelny wódz, Jerzy 
Waszyngton. W tej wojnie wybitną rolę 
spełniło dwóch Polaków: Tadeusz Ko-
ściuszko i Kazimierz Pułaski, bohatero-
wie narodu polskiego i amerykańskiego. 
Kościuszko ufortyfikował Saratogę i West 
Point tak skutecznie, że Anglicy ponieśli 
tam klęski, po których musieli się wyco-
fać w stronę Kanady. Pułaski walczący 
na południu Stanów, w konnym ataku 
na pozycje angielskie, pędząc na czele 
Legionu Pułaskiego, został śmiertelnie 
ranny pod Savannach w 1779 r.

Dokumenty w archiwach Biblio-
teki Kongresu USA
W 1926 r. Stany Zjednoczone świętowa-
ły 150-lecie niepodległości. W związku 
z tym w Rzeczpospolitej Polskiej prze-
prowadzono akcję przygotowania ory-
ginalnej księgi pamiątkowej. Przez osiem 
miesięcy (od lutego do października, 
z kulminacją 4 lipca 1926 r. – podczas 
obchodów amerykańskiego święta nie-
podległości) łącznie ok. 5,5 miliona 
obywateli II Rzeczpospolitej podpisywa-
ło się pod Deklaracją Podziwu i Przyjaź-
ni dla USA, łącząc życzenia. Oprócz 
podpisów prezydenta Ignacego Mościc-
kiego i najważniejszych osób w państwie, 
znalazły się podpisy administracji niż-
szego szczebla, po nauczycieli i uczniów 
polskich szkół. Oprawione i zszyte „ad-
resy” przekazano prezydentowi Calvi-
n’owi Coolidge 14 października 1926 r. 
podczas ceremonii w Białym Domu. Do 
księgi dołączono złoty medal z napisem 
„Polska Stanom Zjednoczonym 1776-
1926”. Woluminy te trafiły do działu 
manuskryptów Biblioteki Kongresowej 
USA i  zostały udostępnione szerokiej 
publiczności na specjalnej wystawie. 
Zachowało się 111 tomów spiętych de-
klaracji, każda po kilkaset stron, ułożo-
nych alfabetycznie powiatami. Księgi 
Pamiątkowe podlegają obecnie żmud-
nemu procesowi digitalizacji. Interesu-
ją  się nimi historycy, badacze oświaty 
i lokalne społeczności. Ten udostępnio-
ny niedawno materiał jest jedynym 
w swoim rodzaju zapisem stanu oświaty 
w Polsce i stanowi także ciekawy mate-
riał socjologiczny tamtych czasów.
Stany Zjednoczone Ameryki północnej 
dla Polski doświadczonej 123.  latami 
zniewolenia, po zaledwie 
8. latach wolności były wzo-
rem najlepszych rozwiązań 
politycznych i  gospodar-
czych. Tym bardziej, że pier-

cd.  
obok

Q
Tadeusz Kościuszko

Q
Kazimierz Pułaski

Q
Dzisiejsze USA, z prawej strony szarym odcieniem oznaczono teren pierwszych 13 
stanów zjednoczonych w 1776 r.   oprac. Stanisław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski

Q
Pierwszych 13 stanów wschodniego 
wybrzeża Ameryki zjednoczonych 4 
lipca 1776 roku. Dodatkowo punkta-
mi A i B oznaczyliśmy miejsca: śmierci 
Kazimierza Pułaskiego pod Savan-
nach („A”) oraz West Point – dzieło 
fortyfikacyjne Tadeusza Kościuszki 
(„B”)   oprac. Stanisław Malepszak 
i Piotr P. Ruszkowski
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wiastki i akcenty związane z Polską były 
odczuwalne. Wspomnieć należy Tade-
usza Kościuszkę czy Kazimierza Puła-
skiego, którzy patronują nazwom nie 
tylko ulic. Ci bohaterowie polskich 
i amerykańskich walk o niepodległość 
są obecni niemal w każdej miejscowości 

w Polsce. Nie tylko historycy widzą też 
dużą zbieżność naszej konstytucji 3 Ma-
jowej (niestety przez zabory nie wpro-
wadzonej w życie) z Deklaracją Niepod-
ległości – pierwszego i najważniejszego 
dokumentu Stanów Zjednoczonych na 
północnym kontynencie Ameryki. Choć 

Dokumenty z Żabikowa
W drugiej części przedstawiamy 
podpisy 116 dzieci ze szkoły 
w Żabikowie (SP 2) – najliczniej-
szej wówczas placówce oświato-
wej spośród 4. szkół dzisiejszego 
Lubonia. Znajdują się one w to-
mie 65. na stronach 47 i 48. Może 
wśród nich traficie Państwo na 
autografy dziecięce swoich krew-
nych? Pod ozdobnym nagłów-
kiem z  napisem: SZKOLNIC-
TWO POLSKIE / W HOŁDZIE 
NARODOWI / AMERYKAŃ-
SKIEMU / NA PAMIĄTKĘ 
150-LECIA / NIEPODLEGŁO-
ŚCI / STANÓW ZJEDNOCZO-
NYCH wypełniono: Szkoła – Po-
wszechna Szkoła Katolicka; Miej-
scowość – Żabikowo wieś; Powiat 
– Poznań; Opiekun – (pierwotnie 
– Miejscowa Rada Szkolna, prze-
kreślone) pod tym – Grono na-
uczycielskie; Kierownik – Leon 
Łukaszewski; Inspektor – Pan 
Degórski. Poniżej podpisy (pi-
sownia oryginalna): Leon Łuka-
szewski – kierownik szkoły, Zo-
fja Młotowska –  nauczycielka. 
Dzieci szkolne: Zawielak Marta, 
Stanisława Anioła, Stanisława 
Mrugalska, Pelagia Dobieżyńska, 
Władysława Szuman, Prakseda 
Lemke, Maria Jasińska, Maria 
Rauschkówna, Maria Wichłacz, 
Stanisława Woźniak, Cecilja Kaź-
mierska, Stanisława Wasielewska, 

Pelagja Woźniak, Władysława Sternal, 
Jadwiga Andrzejewska, Adam Wiciak, 
Stefan Kubiak, Władysław Szlabs, An-
toni Tomiak, Stanisław Płotkowiak, 
Adam Matecki, Wacław Molski, Jan 
Brodzinski, Stefan Chudziński, Kazi-

miera Krauze, Ma-
rianna Szkudlarek, 
Maria Frankowska, 
Julia Gryczka, Sta-
nisława Andrze-
jewska, Anna Woj-
tyniak, Władysła-
wa Brodzińska, 
Teresa Olsztyńska, 
Bronisława Rataj, 
M a r i a  G ó r k a , 
Agnieszka Dobie-
żyńska, Maria We-
inrauder, Helena 
Tomiak, Stefanja 
Chudzińska, Jan 
Szuman, Antoni 
Czarnecki, Mieczy-
sław Gottfrydziak, 
Wincenty Szuman, 
Edward Michalski, 
Kazimierz Tarent, 
Ignacy Sajnaj, Flor-
jan Bukowski, Wą-
growski Marjan, 
Wacław Dauer, 
Stanisław Anioła, 
Franciszek Woź-
niak,  Stanisław 
Mich. Na stronie 
drugiej: Franciszek 
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Treść życzeń, pod którymi w 1926 r. podpisało się ok. 5,5 mln Polaków, w tym 
428 „lubonian” (pisownia oryginalna): NARÓD POLSKI DO NARODU AMERY-
KAŃSKIEGO W 150-TĄ ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZO-
NYCH. / NARÓD POLSKI PRZESYŁA OBYWATELOM WIELKIEJ UNJI AMERYKAŃ-
SKIEJ BRATERSKIE POZDROWIENIE WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NAJGŁĘBSZEGO 
PODZIWU DLA STWORZONYCH PRZEZ WAS INSTYTUCJI, W KTÓRYCH WOL-
NOŚĆ, ROWNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZNALAZŁY SWÓJ NAJWYŻSZY WYRAZ, 
STAJĄC SIĘ GWIAZDĄ PRZEWODNIĄ DLA WSZYSTKICH NOWOCZESNYCH 
DEMOKRACJI. ŚWIĘTO WASZE, SZLACHETNI AMERYKANIE, NIE JEST TYLKO 
WASZEM ŚWIĘTEM. ZNAJDUJE ONO GORĄCY ODZEW W CAŁYM ŚWIECIE, A 
SZCZEGÓLNIE W NASZEJ OJCZYŹNIE, POLSCE, KTÓRA DUMNA JEST Z TEGO, 
ŻE W WIELKIEJ GODZINIE WASZYCH DZlEJÓW U BOKU JERZEGO WASHING-
TONA STALI POD CHORĄGWIĄ WOLNOŚCI TAKŻE BOHATEROWIE NASZYCH 
WALK O WOLNOŚĆ TADEUSZ KOŚCIUSZKO I KAZIMIERZ PUŁASKI. WSPÓLNIE 
PRZELANA KREW POŁĄCZYŁA NAS NA ZAWSZE WĘZŁAMI JEDNYCH I TYCH 
SAMYCH UCZUĆ DLA JEDNEGO I TEGO SAMEGO IDEAŁU WOLNECO CZŁO-
WIEKA I WOLNEGO NARODU. WĘZŁY TE UMOCNIŁO UCZESTNICTWO WASZE 
W WIELKIEJ WOJNIE 1914-18 R. UWIEŃCZONEJ WSPANIAŁEM ZWYClĘSTWEM 
PRAWDY I SPRAWIEDLIWOŚCI NAD UCISKIEM I BEZPRAWIEM, DZIĘKI CZEMU 
POLSKA POWRÓCIŁA PO LATACH NIEWOLI DO GRONA WOLNYCH NARO-
DÓW ŚWIATA. W DALSZYM CIĄGU ZWIĄZAŁ NAS Z WAMI SŁAWNY UDZIAŁ 
LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH Z ESKADRY KOŚCIUSZKI W NASZEJ WOJNIE 
Z WROGAMI BOLSZEWICKIMI W R. 1920. ZACHOWUJĄC W SWEM ZBIORO-
WEM SERCU WDZIĘCZNOŚĆ WlEKOPOMNĄ NIE TYLKO ZA WASZĄ OFIARĘ 
KRWI, LECZ I ZA PODAWANĄ PRZEZ WAS W IMIĘ LUDZKOŚCI POMOC WSZE-
LAKIEMU W POLSCE PODCZAS WOJNY CIERPIENIU – A NADEWSZYSTKO ZA 
RATOWANIE OD GŁODU I CHORÓB DZIECI – W DNIU WASZEGO ŚWlĘTA NA-
RODOWEGO CHCEMY DZIELIĆ Z WAMI RADOŚĆ I ŻYCZYĆ WASZEMU PAŃ-
STWU I WASZEMU NARODOWI JAKNAJPOMYŚLNIEJSZEGO ROZWOJU NA 
PRZYSZŁOŚĆ KU DOBRU I SZCZĘŚCIU CAŁEGO RODZAJU LUDZKIEGO. WIELU 
POLAKÓW, KTÓRZY GOŚCINNIE PRZEZ WAS NA WASZEJ PlĘKNEJ I BOGATEJ 
ZIEMI PRZYJĘCI, STALI SIĘ JUŻ OBYWATELAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 
WZNOSI WSPÓLNIE Z WAMI DZISIAJ OKRZYK NA CZEŚĆ DRUGIEJ OJCZYZNY. 
DO TEGO OKRZYKU Z GÓRĄ TRZYMILIONOWEJ MASY WYCHODŹCTWA POL-
SKIEGO DOŁĄCZA SIĘ GŁOS TRZYDZIESTU MILJONÓW POLAKÓW, ZAMIESZ-
KUJĄCYCH SWÓJ WOLNY KRAJ MACIERZYSTY I WOŁA Z BIJĄCEM BRATER-
SKIEM UCZUCIEM SERCEM: NIECH ŻYJĄ STANY ZJEDNOCZONE AMERYKl! 
NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, SPRAWIEDLlWOŚĆ!

Q

ówczesne Stany Zjednoczone w 1776 r. 
stanowiły zaledwie wschodnie wybrzeże 
składające  się z 13 stanów, za którymi 
nadal rozpościerał  się „Dziki Zachód”, 
to ten demokratyczny i  wolnościowy 
system polityczny utrzymał się do dziś 
i ciągle jest wzorem dla wielu na świecie.

Q
Strony 47 i 48 z woluminu 65, w którym wśród 144 ozdobnych kart, jest dyplom z Powszechnej Szkoły Katolickiej we wsi Żabikowo, 
gdy kierownikiem był Leon Łukaszewski
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Reprodukcje tych do-
kumentów formatu A4 

wszystkich czterech naszych szkół 
można oglądać w  siedzibie redakcji 
„WL” i wydawcy – Stowarzyszenia „Fo-

rum Lubońskie” – pod arkadami No-
wego Centrum Lubonia, w  witrynie 
bloku przy ul. Wschodnia 23A/62 (od 
strony ul. A. Mizerki).

pprac. Stanisław Malepszak  
i Piotr P. Ruszkowski
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Rybarczyk, Skrzypczak Fe-
liks, Franciszek Grycza, Ed-
mund Podbylski, Kazimierz 
Rybarczyk, Stanisław Bu-
kowski, Jan Jędrzejczak, Bro-
nisław Dehmel, Bronisław 

Skóra, Alojzy Jasinski, Ludwik Walko-
wiak, Marjan Grabia, Nikodem Jęcz, 
Feliks Szkudlarek, Stanisław Kałużny, 
Bronisław Wojtasiak, Andrzej Anioła, 
Franciszek Gryczka, Marjan Lemke, 
Władysław Dominski, Stanisław Kasz-
telan, Andrzej Maciejewski, Florian 
Andrzejewski, Ludwik Kasztelan, 
Marjan Kasztelan, Stefan Łukasze-
wicz, Wawrzyn Sypniewski, Antoni 
Kubiak, Franciszek Stelmaszewski, 
Anna Gottfrydziak, Stanisława Gra-
bia, Antonina Frankowska, Stani-
sława Figaniak, Rozalia Kałużna, 
Maria Wiciak, Antonina Jaśkiewicz, 
Helena Połka, Marianna Sobala, Ste-
fania Płatkiewicz, Rozalja Dobieżyń-
ska, Stanisława Jędrzejczak, Joanna 

Wiciak ,  Anna 
Buszkiewiczów-
na, Helena Staś-
kiewiczówna, 
Zofja Cichocka, 
Leokadia Jasiń-
ska, Anna Bu-
kowska, Pelagia 
Hauza, Włady-
sława Mich, Jó-
z e f a  Wy r w a , 
Anna Szumiłow-
ska, Władysława 
Kusik, Włady-
sława Figaniak, 
Maria Tomiak, 
Antoni Chmie-
lecki,  Andrzej 
Dauer, Jan Du-
szyński,  Kazi-
miera Tomiak, 
Jan Sternal, Piotr Górka, Bolesław 
Walkowiak, Józef Mrugalski, Jan Stel-
maszewski. 

W archiwach USA (cz. 2)
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Q
Szkoła Powszechna w Żabikowie (późniejsza SP 2 – Cieszko-
wianka) w okresie międzywojennym, przy dzisiejszej ul. Żabi-
kowskiej

Wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hof-
fmann ogłosił 8 czerwca, które samorzą-
dy otrzymają dofinansowanie w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Rozwo-
ju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruk-
tury Drogowej. Listę wojewody zatwier-
dził minister inwestycji i rozwoju, Jerzy 
Kwieciński.

W ramach nowego rządowego programu 
drogowego województwo wielkopolskie 
otrzymało na wsparcie lokalnej infra-
struktury drogowej aż 40,27 mln  zł. 
Z  ponad 200 złożonych do wojewody 
wniosków na liście podstawowej znala-
zły się 44 zadania z 42 samorządów.
Z kolei na liście rezerwowej jest ich 12. 
Dofinansowanie sięga od 49 do 80 proc. 
wartości inwestycji. Podczas odprawy 
z wojewodami premier, Mateusz Mora-
wiecki, zaznaczał, że dzięki rządowemu 
wsparciu zyskają szczególnie mniejsze 
samorządy.
 Niski poziom rozwoju infrastruktury 
drogowej, w  szczególności na poziomie 
lokalnym, stanowi poważną barierę 
w rozwoju przedsiębiorczości i mobilności 
na rynku pracy, ale przede wszystkim 
negatywnie wpływa na codzienne życie 
mieszkańców. Mam świadomość, jak waż-
ne dla lokalnych społeczności są to inwe-
stycje, dlatego nasz rząd tylko w tym roku 
łącznie na budowę dróg w Wielkopolsce 
przeznaczył ponad 100 mln zł. Ta kwota 
to realna pomoc dla samorządów, które 
najlepiej znają swoje potrzeby. Zależy 
nam na tym, by to dofinansowanie po-
mogło w dużej mierze małym gminom, 
tym biedniejszym, które zasługują na 
lepszy dostęp do inwestycji, a w rezultacie 
szans rozwojowych – komentuje woje-
woda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann. 
– Budowanie listy zadań oparłem o za-

łożenia i cele Strategii na Rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju do roku 2020, biorąc 
pod uwagę zrównoważony rozwój tery-
torialny. Dokonaliśmy analiz, opierając się 
na przykład na wskaźniku peryferyjności 
czasowej, który określa stopień dostępno-
ści przestrzennej do ośrodków miejskich 
– dodaje wojewoda.
Na zatwierdzoną listę podstawową skła-

dają się 44 inwestycje (37 gminnych i 7 
powiatowych), z potencjalnym dofinan-
sowaniem od 138 tys. zł do 2,47 mln zł, 
w tym 15 inwestycji z dofinansowaniem 
w wysokości 79-80% wartości inwestycji. 
Łączna wartość zadań na liście podsta-
wowej przekracza 63 mln zł.
Realizacja inwestycji z listy podstawowej 
pozwoli na budowę, przebudowę, remont 
ponad 44 km dróg gminnych i powiato-
wych oraz ponad 22 km ciągów pieszych 
i rowerowych. Potencjalnie ułatwi rów-

nież dojazd do prawie 800 ha terenów 
inwestycyjnych (nowych i istniejących).
Wśród gmin na największe dofinansowa-
nie mogą liczyć Kaczory (2,4 mln zł), 
Czerwonak (2 mln zł), Rawicz (1,8 mln 
zł) i Szczytniki (1,3 mln zł). Wśród powia-
tów największa kwota trafi do powiatu 
poznańskiego (3,3 mln zł), gnieźnieńskie-
go (2,4 oraz 1,3 mln zł) czy ostrowskiego 
(1,6 mln zł). Wśród miast na prawach 
powiatu szanse na dofinansowanie mają: 
Kalisz (2,4 mln zł), Poznań (1,1 mln zł) 
czy Leszno (1 mln zł). Środki rozdyspo-
nowane przez wojewodę trafią także do 
Pleszewa, Kazimierza Biskupiego, Pusz-
czykowa, Margonina, Obrzycka, Czarn-

kowa, Sulmierzyc, Opatówka, Perzowa czy 
Trzcianki. Na liście są również takie po-
wiaty jak pilski czy turecki. Pełna lista wraz 
z nazwami zadań jest dostępna na stronie 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Poza 42 beneficjantami Rządowego Pro-
gramu na rzecz Rozwoju oraz Konku-
rencyjności Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej, wo-
jewoda Zbigniew Hoffmann zdecydował 
o  stworzeniu listy rezerwowej. Znala-
zło  się na niej 12 samorządów, w  tym 

takie gminy jak: Kobyla Góra, Września, 
Mosina, Czempiń, Dopiewo, Wolsztyn 
czy Kleszczewo. Wśród powiatów na 
liście rezerwowej są powiaty pleszewski 
i kaliski. – podaje komunikat Wojewody 
Wielkopolskiego.

Luboński wniosek, który znalazł się na 
6. pozycji listy rezerwowej dotyczył bu-
dowy ulicy Dojazdowej na odcinku od 
ul. Sobieskiego do ul. Rydla oraz budowy 
ul. Rydla na odcinku od ul. 1 Maja do 
ul. Platanowej. Wartość tego zadania 
oszacowano na 2 559 433 zł, z czego aż 
80% (Luboń zaliczony do najbiedniej-
szych gmin) miało być sfinansowane 

z dotacji celowej. Przypomnijmy, 
wnioski z listy rezerwowej będą 
realizowane pod warunkiem, że 
przetargi na budowy dróg z listy 
podstawowej będą niższe od pla-
nowanych, to z  pozostałych 
z 40 270 tys. zł będą realizowane 
zadania z listy rezerwowej. Przed 
Luboniem są 2 zadania powiato-
we i 3 gminne na łączną wartość 
12 406 481 zł. Raczej nie mamy 
szans, by skorzystać z  tej puli 
środków. Z powiatu poznańskie-
go, do którego zalicza się Luboń, 
dotacje otrzymały gminy: Czer-
wonak, Kostrzyn, Kórnik, Pusz-
czykowo, a z zadania realizowa-
nego dla powiatu skorzystają 
gminy Swarzędz i  Kozie Głowy 
poprzez rozbudowę drogi 2407P 
Koziegłowy – Swarzędz (ok 
820 mb).
W kwietniowych „Wieściach Lu-

bońskich” na str. 19 zadano pytanie do 
władz w  tym temacie pt. „Szanse na 
rządowe pieniądze”. Materiał zamiesz-
czany powyżej może stanowić uzupeł-
nienie tamtejszej odpowiedzi.
Pełna lista na: http://www.poznan.
uw.gov.pl/prgipid/rzadowy-program-
na-rzecz-rozwoju-oraz-
konkurencyjnosci-regionow-poprzez-
wsparcie-lokalnej

(I)

Luboń bez szans?
40,2 mln zł na budowę dróg trafi dodatkowo do wielkopolskich 
samorządów. Luboński wniosek znalazł się dopiero na 6. pozycji listy 
rezerwowej

Q
Zadanie, które miało być realizowane przy wsparciu zewnętrznym – budowa części ul. 
Dojazdowej oraz odcinka ul. Rydla zaznaczonych ciemniejszym kolorem (na bazie geoma-
py – www.lubon.pl)

Q
Kierownik szkoły Leon Łukaszewski 
z małżonką. Jego podpis rozpoczyna 
ciąg nazwisk na okolicznościowych 
dyplomach



7/2018

21

SAMORZĄD

Bez głosów przeciwnych
To, po budżetowej, najważniejsza sesja 
w roku. Ocena wykonania budżetu, czy-
li rachunek wystawiony burmistrzowi 
i jego współpracownikom. Można by się 
spodziewać jakiegoś napięcia, oczekiwać 
polemiki. Bo przecież poszukiwanie 
przez jedną stronę – opozycyjną – nie-
dociągnięć włodarzy miasta, i  obrona 
przez koalicję burmistrzowską decyzji 
podejmowanych w minionym roku bu-

dżetowym, to norma samorządowego 
działania. Nic podobnego. W Luboniu 
spokój, atmosfera swobodna, debata 
sprawna, gładka, niemalże bezdyskusyj-
na i w konsekwencji decyzja o absoluto-
rium prosta, pozytywna dla burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej. Sprawozdanie 
z wykonania budżetu i udzielenie abso-
lutorium przyjęte, przy 15. głosach za, 
i  2. głosach wstrzymujących się, przy 
17-osobowej obecności. To świadczy albo 

Sesja absolutoryjna
48. obrady Rady Miasta Luboń (27.06.2018)

o bardzo dobrym zarządzaniu miastem, 
albo o słabości opozycji.

Coraz bardziej aktywni
W wypowiedziach mieszkańców czuje się 
już atmosferę zbliżających się wyborów. 
Longina Krawczyk pytała o koszt utrzy-
mania domu seniora, upomniała się też 
o zabrane jej pół metra ziemi, od Armii 
Poznań do Kocich Dołów. Żądała też 
wezwania wojskowych ekspertów w spra-
wie rzekomego znaleziska dużych zapa-
sów amunicji z drugiej wojny światowej, 
na działce sąsiada. W tej ostatniej spra-
wie otrzymała zapewnienie, że policja 
przeprowadziła już rozeznanie i nie po-
twierdziła obaw o bezpieczeństwo miesz-
kańców.
Robert Korcz żądał opublikowania kosz-
tów utrzymania Rady, zwłaszcza doty-
czących delegacji i  szkoleń. Wstępnie 

odpowiedziano mu, że 

takich kosztów po pro-
stu nie było. Ironizował 
też na temat braku po-
zytywnej decyzji Rady 
dla  jego wniosku 
o  nadanie nazwy Po-
znańskiego Czerwca ‘56, 
wskazywanej przez nie-
go ulicy.
Bogdan Tarasiewicz 
znów upominał  się 
o  niezbędne remonty 
i  inne inwestycje na 
Uroczej. Tym razem 
w miejsce planowanych 
na ul. Buczka. Obu-
rzał się też, że jego pro-
jekt budowy windy dla 
niepełnosprawnych 

w Ośrodku Kultury odrzucono z LBO 
(Luboński Budżet Obywatelski), jako 
merytorycznie wadliwy, bo za drogi. 
Podawaną przez niego szacunkową kwo-
tę ok. 100 tysięcy złotych, uznano za 

nierealną.
Nie kończy  się 
sprawa LOSiR-u. 
Patryk Brzeziń-
ski, poprzedni 
dzierżawca tzw. 
owalu, dopomi-
nał  się o  ujaw-
nienie nowej 
umowy z  obec-
nym dzierżawcą. 
Odesłano go do 
zarządu spółki, 
jednocześnie za-
pewniając, że jest 
to informacja 
publiczna, co 
słusznie zakoń-
czyło dziwne do-

tychczasowe próby unikania jawności 
w  tej sprawie. Poinformowano też, że 
burmistrz, korzystając z uprawnień wła-
ścicielskich, zleciła inwentaryzację wy-
korzystywanych przez spółkę budynków.

Sprawy różne
QQ Przyjęto zasady udziału w konkursie 

na świadczenie usług przedszkolnych 
dla ponad czterdzieściorga dzieci, któ-
re nie znalazły miejsca w przedszkolach 
publicznych.
QQ Uszczegółowiono kwoty na opiekę 

i  zapobieganie bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Luboń.
QQ W regulaminie plaży miej-

skiej dopisano szczegółowe 
zasady korzystania z nowo 
zbudowanego pomostu, od-

cd.  
na str. 
22

Q
Na sesji absolutoryjnej było obecnych 17 z 21 radnych   fot. Jerzy Nowacki

Q
Stali bywalcy sesji Rady Miasta, jak zwykle z obywatelskimi uwagami i pytaniami. 
Stoi Bogdan Tarasiewicz i Robert Korcz (siedzi z lewej)   fot. Jerzy Nowacki

Q
Longina Krawczyk przedstawia Radzie 
bolączki Dolnego Lasku    
fot. Jerzy Nowacki

Q
Patryk Brzeziński – były najemca owalu w LOSiR-
-ze – domagał się ujawnienia nowej umowy 
z obecnym dzierżawcą   fot. Jerzy Nowacki
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z z z z z z z z z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF z z z z z z z z z
Bielawski Jakub LIO (4) nn nn nn nn nn nn nn nn nn
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF z z z z z z z z z
Dworaczyk Adam LIO (10) w w z z z z w z z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z z z z z z z z z
Franek Dorota FOL (20)-kF z z z z z z z z z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF z z z z z z z z z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z z z z z z w z z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF nn nn nn nn nn nn nn nn nn
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF z z z z z z z z z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z z z z z z p z z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF z z z z z z z z z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z z z z z z z z z
Okupniak Andrzej ML (15) z z z z z z z z z
Samulczyk Marek ML (3) w w nn nn nn z w w w
Szwacki Michał FOL (7)-kF z z z z z z z z z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF z z z z z z z z z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF nn nn nn nn nn nn nn nn nn
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) nn nn nn nn nn nn nn nn nn
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z z z z z z z z z

15 15 16 16 16 17 13 16 16
0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 2 0 0 0 0 3 1 1

17 17 16 16 16 17 17 17 17
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało



7/2018

22

SAMORZĄD

wzorowane z regulaminu obo-
wiązującego nad jeziorem Wi-
gry na Mazurach. Dość to za-
bawna równoległość, nie jedna 
jednak. Chciano też zakazać 

używania papierosów elektronicznych, 
ale postanowiono uznać je za „inne 
używki”, już zakazane w istniejącym re-
gulaminie, a co jeszcze zabawniejsze, 
do słowa „zakazuje się” postanowiono 
dopisać słowo „całkowicie”, jakby moż-
na było zakazać częściowo, na przykład 
palenia papierosów, czy picia alkoholu. 
Na marginesie warto dodać, że ilość 
zakazów, zwłaszcza szczegółowo ko-
micznych, nie jest wprost proporcjonal-
na do pozytywnych zachowań. Często 
wywołuje przeciwny skutek.

Dochody burmistrza obniżone
W związku z ustawą podjętą przez PiS 
w parlamencie, nakazującą obniżenie 
zarobków samorządowców, postano-
wiono od 1 lipca obniżyć o  1300  zł 
zarobki burmistrza, do 10 332 zł brut-
to (szczegóły patrz str. 23). Gorącą 
dyskusję, na chwilę wprawdzie, wywo-
łał dodatek specjalny w  wysokości 
40%, ale w  końcu postanowiono go 
utrzymać. Przeciw uchwale o obniże-
niu zarobków burmistrza głosował 
radny Piotr Izydorski, który w  ten 
sposób wyraził swój negatywny stosu-
nek nie do samej uchwały Rady, a do 
ustawy uchwalonej w tej sprawie przez 
Sejm RP, ograniczającej uprawnienia 
samorządu.

Obserwator Luboński
JN

Sesja absolutoryjna
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W uzasadnieniu do uchwały czytamy: 
W związku z zamontowaniem przy plaży 
miejskiej pomostu pływającego, wprowa-
dza się regulamin korzystania z tego po-
mostu.

1. Właścicielem pomostu jest: Miasto Lu-
boń, ul. pl. E. Bojanowskiego 2, Luboń.

2. Każda osoba korzystająca z  pomo-
stu pływającego ma obowiązek za-
poznania  się i  stosowania do zasad 
korzystania.

3. Uznaje się, że każda osoba, która weszła 
na pomost pływający zapoznała  się 
z regulaminem i zobowiązała się do 
bezwzględnego jego przestrzegania.

4. Na terenie pomostu zabrania się wno-
szenia i spożywania alkoholu i innych 
środków odurzających.

5. Zabrania  się korzystania z pomostu 
osobom, których stan wskazuje na 
spożycie alkoholu lub innych środków 
odurzających.

6. Zabrania  się wjeżdżania na pomost 
rowerów, motorowerów, motocykli, 
quadów i innych pojazdów.

7. Zabrania się wpływania pod konstruk-
cje pomostu.

8. Zabrania się jazdy na pomoście na rol-
kach, deskorolkach, wrotkach.

9. Całkowicie zabrania się wędkowania 
z pomostu.

10. Zabrania się wprowadzania na po-
most zwierząt.

11. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na 
pomoście wyłącznie pod opieką ro-
dziców lub pełnoletniego opiekuna.

12. Zabrania się:
Qz skakania z pomostu do wody,
Qz biegania po pomoście,
Qz siadania na barierkach pomostu,
Qz stawania nogami na barierkach i li-

nach barierek,
Qz zakłócania porządku,
Qz zanieczyszczania wody, pomostu 

i terenu wokół pomostu,
Qz wrzucania do wody jakichkolwiek 

przedmiotów,
Qz palenia tytoniu na pomoście i uży-

wania otwartego ognia,
Qz malowania po pomoście, wnosze-

niem na pomost substancji mogą-
cych go zabrudzić,

Qz ingerowania w konstrukcję pomostu,
13. Osoby niszczące wyposażenie pomo-

stu ponoszą pełną odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody. Za 

Pomost obwarowany
Regulamin korzystania z pomostu pływającego, zlokalizowanego przy 
plaży miejskiej, przy ul. Rzecznej w Luboniu

Q
Pływający pomost na plaży miejskiej, praktycznie tylko widokowy (obwarowany 
wieloma zakazami zapisanymi w powyższym regulaminie). Zgodnie z zapowiedzią 
z 2016 r., miał to być przystanek dla tramwaju wodnego z Poznania. Ze względu na 
niski poziom Warty konieczne było podkopanie brzegu, by pomost niebezpiecznie 
nie przechylił się w stronę nurtu. fot. Piotr P. Ruszkowski

osoby niepełnoletnie odpowiedzial-
ność materialną ponoszą ich prawni 
opiekunowie.

14. Właściciel pomostu nie odpowia-
da za wypadki i  zdarzenia wynikłe 
z nieprzestrzegania zasad korzystania 
z pomostu pływającego.

15. Telefony alarmowe:

Qz Policja 997
Qz Straż Pożarna 998
Qz Pogotowie Ratunkowe 999
Qz Telefon alarmowy 112
Qz Telefon alarmowy Miasta 601 986 986

(tekst oryginalny w całości)

Od wielu lat (kilka kadencji) odwodnie-
nie miasta należy do priorytetów arty-
kułowanych przez władze samorządowe. 
Wreszcie obietnice mają być spełnione. 
15  czerwca, w  lubońskim magistracie 
podpisano umowę na realizację inwe-
stycji związanej z  odwodnieniem ul. 
Dworcowej, co ma rozwiązać problem 
zalewania przez wody opadowe posesji 
i ulic w tym rejonie Lubonia.

Po każdym większym deszczu ul. Dwor-
cowa u zbiegu z Fabryczną i Konarzew-
skiego zamienia się w jezioro zalewające 
okoliczne posesje. Sytuacja, spędzająca 
sen z oczu nie tylko okolicznych miesz-
kańców, powinna ulec radykalnej po-
prawie, bowiem w ramach poddziałania 
3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyj-
nych, w  tym mobilność miejska w  ra-
mach ZIT dla MOF Poznania”, na które 
Luboń otrzymał ponad 13  milionów 
dofinansowania, burmistrz Małgorzata 
Machalska podpisała umowę z  wyko-
nawcą robót zleconych przez Miasto – 
prezesem Zarządu poznańskiej firmy 
inżynieryjno-wykonawczej WUPRINŻ 
Spółka Akcyjna (dawniej Wielkopolskie 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„WUPRINŻ-Poznań”) – Zbigniewem 
Ziałą. Obecni byli również: burmistrz 
Michał Popławski, skarbnik Mirosław 
Stromczyński, Krzysztof Knopczyński 
z  Wydziału Inwestycji UM i  Mariusz 
Dziatkiewicz – kierownik budowy z fir-
my WUPRINŻ.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie 
kanalizacji deszczowej (kanał wybudo-
wano prawie 50 lat temu) w ul. Dwor-
cowej na odcinku długości prawie kilo-
metra – od Potoku Junikowskiego do ul. 
Reymonta (dawniej Mazurka). Koszt 
inwestycji to 6  288  990  zł, w  tym 
4 228 305 zł z dofinansowania zewnętrz-
nego. W ramach Budowy Zintegrowa-
nego Węzła Przesiadkowego (ZWP) 

w Luboniu, z parkingiem Park & Ride 
(parkuj i  jedź), wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą oraz odwodnieniem zosta-
ną wymienione rury ciągu kanalizacji 
deszczowej – miejscami ich średnica 
zwiększy się trzykrotnie. Powstaną rów-
nież nowe studnie rewizyjne i ściekowe. 
Zakończenie prac ma nastąpić przed 
końcem przyszłego roku. O  postępie 
robót będziemy informowali na bieżąco.

PAW

Wkrótce odwodnienie Dworcowej

Q
Podpisywanie umowy, od lewej: Michał Popławski, Małgorzata Machalska, Zbi-
gniew Ziała, Mariusz Dziatkiewicz i Mirosław Stromczyński   fot. Paweł Wolniewicz
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W czwartek, 14 czerwca, w sali sesyjnej 
lubońskiego magistratu pracownicy 
Urzędu Skarbowego (US) Poznań Wilda 
oraz Izby Administracji Skarbowej w Po-
znaniu przeprowadzili szkolenie na temat 
istotnych zmian w podatku VAT w br. 
Prowadzących szkolenie i jego uczestni-
ków wprowadziła w temat Maria Chaber 
z Rady Gospodarczej. Obecna była bur-
mistrz Małgorzata Machalska. Omówio-

no m.in. zasady płatności podzielonej 
oraz pojęcie należytej staranności. Wy-
kładowcami byli pracownicy wymienio-
nych instytucji – Anna Kobla i Dariusz 
Strugliński (Izba Skarbowa), natomiast 
na pytania kursantów odpowiadały Kin-
ga Lewek i Jadwiga Bąkowska (US Po-
znań Wilda). W szkoleniu uczestniczyło 
15 lubońskich firm.

Paweł Antoni Wolniewicz

Co w VAT-cie piszczy?
Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Lubonia zorganizowała bezpłatne 
szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników oraz osób planujących 
rozpoczęcie działalności gospodarczej

Q
Podczas szkolenia przedstawiciele lubońskich przedsiębiorstw zgłębiali wiedzę na 
temat podatku od towarów i usług VAT   fot. Paweł Wolniewicz

W związku ze zbliżającymi  się wyborami samorządowymi, które odbędą  się 
jesienią br., przeznaczamy miejsce dla wszystkich tych, którzy będą się ubiegać 
o udział we władzach Lubonia, a więc kandydatom na burmistrza i  radnych. 
Zapraszamy do nadsyłania materiałów opisujących obecną rzeczywistość, po-
lemik, opinii , uwag, propozycji rozwiązań itd. Prosimy komitety wyborcze 
o ujawnianie się i rzeczową, merytoryczną dyskusję na forum – łamach Nieza-
leżnego Miesięcznika Mieszkańców, „Wieści Lubońskich”. W sprawach wyborczych 
patrz też: apel na str. 17.

Redakcja „WL”

Zapraszamy na łamy

Drodzy Mieszkańcy Lubonia
Wartość osób publicznych najle-
piej mierzyć nie tyle ich słowami 
ubranymi w hojne obietnice, ile 
ich systematycznymi czynami 
spełniającymi oczekiwania i po-
trzeby współobywateli. Ileż to 
razy nasi włodarze tuż przed 
upływem kadencji, zbudzeni z le-
targu samozapatrzenia, w  roku 
wyborczym nagle i  na pokaz, 
chaotycznie zaczynają budować 
drogi, remontować chodniki, 
otwierać boiska i  place zabaw, 
a przede wszystkim promować się 
przez obietnice bez pokrycia 
w samorządowym budżecie. Brak 
umiejętności metodycznego pla-
nowania i  realizacji inwestycji 
oraz niskie efekty w pozyskiwaniu 
środków unijnych, przekłada się 
na poważne zaniedbania w  bu-
dowie infrastruktury drogowej, 
edukacyjnej i rekreacyjnej Lubonia.
W latach 2014- 2020 dla Polski przezna-
czono 390 mld zł na inwestycje w komu-
nikację. Ile z tych środków zostało wy-
korzystanych w  Luboniu? Wystarczy 
zestawić w bieżącej kadencji ilość dróg 
zbudowanych do ilości brakujących 
i  tych bez przyzwoitej nawierzchni, 
a  okaże się, że w  tym tempie obecne 
władze nie mają szans spełnić swych 
obietnic. Tak samo wygląda to w przy-
padku liczby potrzebnych, a oddanych 
do użytku żłobków, przedszkoli i szkół. 
Jeszcze gorzej jest w zagospodarowaniu 
terenów zielonych, oczyszczenia wód 
i  budowy parków rekreacyjnych dla 
mieszkańców.
Zostały tylko dwa lata na inwestycje 
w drogi, obwodnice, ronda i wiadukty. 
W 2020 r. skończą się pieniądze z Unii. 
W budżecie Lubonia nie będzie po tej 
dacie środków na poważne budowanie, 
a Miasto zostanie z długami i kosztami 

utrzymania 
szkół, dróg, 
etc., które już 
obecnie prze-
wyższają do-
chody.
Rola burmistrza 
to efektywna 
zdolność okre-
ślenia możli-
wych i koniecz-
nych zadań, 
wykonanie do-
kumentacji 
i  otrzymanie 
pozwoleń bu-
dowlanych oraz 
pozyskanie 
środków na ich 
realizację. Na-
uczyłem  się 
tego jako sekre-
tarz gminy oraz 

koordynator kontroli zarządczej w Swa-
rzędzu w latach 2011-2014, reprezentując 
jednocześnie, jako radca prawny, interesy 
gminy w  sądach. Również moja praca 
prawnika w międzynarodowym koncernie 
Schneider Electic oraz wykładowcy aka-
demickiego stanowi solidny filar doświad-
czenia pomocnego w aspiracjach i potrze-
bach Lubonia.
Nadchodzi czas na zmiany tego, co nie-
skuteczne, na to, co realnie efektywne. 
Już teraz, by zaprezentować swe umie-
jętności i kompetencje, a zarazem służyć 
mieszkańcom Lubonia, poczynając od 
sierpnia br., w każdy wtorek od godz. 18 
pod adresem Stowarzyszenia SPM (So-
lidarni w Prawdzie i Miłosierdziu) przy 
ul. Leśmiana  8 w  Luboniu, w  ramach 
akcji „Niebieski Parasol”, będę udzielał 
bezpłatnych porad prawnych. Serdecznie 
zapraszam.

dr Robert Ostafiński-Bodler
radca prawny

Kandydat na Burmistrza
Robert Ostafiński-Bodler w jesiennych wyborach samorządowych (czytaj: 
„WL” 06-2018, str. 15) zwraca się do lubonian

Q
Robert Ostafiński-Bodler

W związku z  rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w spra-
wie wynagradzania pracowników samo-
rządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 ) 
Rada Miasta Luboń uchwala co nastę-
puje:

§  1 Ustala się, w  miejsce dotychczas 
obowiązującego, miesięczne wynagro-
dzenie Burmistrza Miasta Luboń p. Mał-
gorzaty Machalskiej w  następujących 
składnikach i wysokościach:
1. Wynagrodzenie zasadnicze – 4 800 zł.
2. Dodatek funkcyjny – 2 100 zł.
3. Dodatek za wieloletnią pracę w wyso-
kości 14% wynagrodzenia zasadniczego 
– 672 zł, (dodatek ten wzrasta o 1% za 
każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 
20% miesięcznego wynagrodzenia za-
sadniczego).
4. Dodatek specjalny w wysokości 40% 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego łącznie – 2 760 zł.
Razem: 10 332 zł

§ 2 Maksymalne wynagrodzenie ustalo-
ne zgodnie z treścią § 1 nie może prze-
kroczyć w ciągu miesiąca, siedmiokrot-
ności kwoty bazowej określonej w usta-
wie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 
grudnia 1999 r. o kształtowaniu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o  zmianie niektórych ustaw (tj. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 373 z późn. zm.).

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
lipca 2018 r.

Uzasadnienie:
Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbęd-
ne z  uwagi na wprowadzenie z  dniem 
1 lipca 2018 r. nowych stawek wynagro-
dzenia dla pracowników samorządowych 
– zgodnie z  Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w spra-
wie wynagradzania pracowników samo-
rządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936).

Nowa pensja  
Burmistrz Lubonia

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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QQ Jestem osobą niepełnosprawną. 
Dojeżdżam do szpitala na ul. Długą 
w Poznaniu, dokąd kursuje autobus 
z nowej pętli autobusowej w Łęczycy. 
Na pętlę dowozi mnie córka samocho-
dem, mógłbym sam tam dojechać, ale 
nie ma go gdzie zatrzymać, i zapar-
kować, by się przesiąść na autobus. 
Kierowcy autobusów złoszczą się na 
tych, co wbrew oznaczeniom porusza-
ją się autami po pętli. Dlaczego nikt 
przy okazji nowoczesnej inwestycji, 
tj. budowie wiaduktu i zjazdów, nie 
pomyślał o parkingu buforowym dla 
tych, którzy chcą się przesiąść z sa-
mochodu do autobusu jadącego do 
Poznania, miejsca jest dosyć?   (tel.)

Odp.: W sprawie parkingu przy pętli 
autobusowej Łęczyca-Dworcowa infor-

muję, że powstała wsku-
tek modernizacji linii 
kolejowej E-59 Poznań-
-Wrocław pętla jest poło-
żona na terenie Gminy 
Komorniki. Miasto Luboń nie ma moż-
liwości prawnych prowadzenia procesu 
inwestycyjnego poza granicami admi-
nistracyjnymi Miasta.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że 
w związku z realizacją projektu: „Kon-
centracja transportu publicznego Mia-
sta Luboń wokół transportu szynowego 
w  drodze budowy Zintegrowanego 
Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz 
z działaniami uzupełniającymi” parking 
buforowy powstanie przy Dworcu PKP 
w Luboniu.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Parking na pętli w Łęczycy

Od oddania do użytku jesienią ub. roku 
bezkolizyjnego przejazdu nad torami 
kolejowymi Poznań-Wrocław, a  nawet 
już w trakcie jego budowy, otrzymujemy 
sygnały o  bolączkach związanych z  tą 
inwestycją PKP (przeprowadzona w ra-
mach modernizacji linii E-59 skorelo-
wanej z przebudową drogi wojewódzkiej 
430, w  Luboniu – ul. Armii Poznań). 
Ostatni apel zamieściliśmy w ub. mie-
siącu na str. 24 i dotyczył niebezpiecz-
nego przejścia dla pieszych przy wiaduk-
cie nad ul. Krętą w Luboniu, gdzie kie-
rowcy wyjeżdżający spod tunelu nie 
widzą pieszych na zebrze namalowanej 
za łukiem w kierunku Łęczycy.
Kolejny apel dotyczy tego samego miej-
sca. Usytuowanie pasów sugeruje, że po 
ich przekroczeniu w kierunku ul. Armii 
Poznań, swobodnie można iść dalej, 
czyli przez tory kolejowe. Miejscowi 
mieszkańcy są przyzwyczajeni do korzy-
stania z tej „drogi”, bo przed przebudo-

wą, w  tym miejscu znajdo-
wał  się strzeżony przejazd 
kolejowy. Obecnie nie ma tu 
żadnych zabezpieczeń, np. 
barierek zakazujących ruchu.
Budując wysokie schody prowadzące na 
nowy wiadukt nad E-59 w  okolicy ul. 
Krętej, o czym pisaliśmy wcześniej, nie 
pomyślano ani o  osobach niepełno-
sprawnych, ani o prowadzących wózki 
z dziećmi, ani o rowerzystach. Na finiszu 
inwestycji, po interwencji m.in. „Wieści 
lubońskich”, przebąkiwano wprawdzie 
o windzie (czytaj „Pierwsze symptomy 
izolacji” – „WL” 4-2017, s.30), ale na 
przemyśleniach się skończyło.
Poniżej opisane oraz inne sygnały z po-
łudniowych rubieży 
Lubonia, gdzie pobu-
dowano inwestycję 
kolejową.

HS

Wiadukt z problemami

Q
Przejście dla pieszych przez ul. Krętą 
(z lewej) prowadzi wprost na tory kole-
jowe, po których całkiem często kursują 
pociągi Poznań-Wrocław. Ze skrótu 
w kierunku ul. Armii Poznań (w głębi) 
korzystają również dzieci…!   
fot. Hanna Siatka

Q
Z wysokich, stromych schodów prowadzących na wiadukt nad torami Poznań-
-Wrocław rower trzeba znieść o własnych siłach, a jadąc z powrotem – wnieść. 
Korzystający z tego jedynego przejścia (np. do sklepu „Biedronka” przy rondzie 
w Łęczycy) skarżą się też na brak oświetlenia schodów o zmroku    
fot. Hanna Siatka

Q
O nową inwestycję kolejową nikt chyba nie dba. W zaułku 
przy zejściu z wiaduktu do ul. Krętej (w Luboniu) zadomo-
wili się sympatycy trunków. W innych miejscach, na pasach 
zieleni przy ekranach rośnie wybujałe zielsko   fot. Hanna 
Siatka

Q
Przy nowej pętli autobusów 602 i 603 w Łęczycy nie zadbano o pasażerów, którzy 
chcieliby w tym miejscu przesiąść się z samochodu do środka komunikacji miej-
skiej. Choć miejsca jest dosyć, np. na szerokim pasie gruntu (swoją drogą – zanie-
dbanego) pomiędzy chodnikiem w ul. Krętej a zjazdem z wiaduktu (z prawej), lub 
na wyspie zieleni pod drzewami na pętli, miejsc parkingowych nie wykonano. Co 
z pasażerami niepełnosprawnymi, dowożonymi do autobusu (czytaj też obok)?   
fot. Hanna Siatka

O rozwiązaniu komunikacyjnym w cią-
gu drogi wojewódzkiej 430 czytaj 
w „WL” 01-2013 na str. 10, inwestycję 
kolejową przy ul. Krętej możesz obej-
rzeć z lotu ptaka np. w „WL” 11-2017, 
str. 25.
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W ostatnim czasie ruina po firmie „In-
tersmak” z lat 90. przy ul. Zielonej zo-
stała oznakowania tabliczkami ostrze-
gawczymi i prowizorycznie zabezpieczo-
na. Z  komunikatów dowiadujemy  się 
m.in., że mamy do czynienia ze strefą 
niebezpieczną, że obiekt jest przezna-
czony do rozbiórki, grozi zawaleniem, 
a nawet śmiercią. Te alarmujące sygnały 
nijak mają się do sposobu zabezpieczenia 
miejsca, które od szeregu lat jest inku-
batorem kultury „alternatywnej”, gro-
madzącym głównie młodzież szukającą 

Intersmak do rozbiórki?

Przepust Strumienia Junikowskiego znaj-
dujący się pod ulicą Armii Poznań do-
czekał się porządnej barierki. Wcześniej 
kilkakrotnie, po sygnałach mieszkańców, 
opisywaliśmy ten niebezpieczny punkt. 
Zbyt krótkie, skorodowane ochrony, 
grożące możliwością zsunięcia  się do 
płynącego kilka metrów poniżej potoku, 
wymieniono na nowe. Na specjalnie 
wykonanej betonowej podstawie przy-
twierdzono szczelną, długą na około 10 
metrów, barierkę z  ocynkowanej stali. 
Bezpieczniejsza stała się w tym miejscu 
droga uczniów do pobliskiej SP 3 oraz 
starszych, zmierzających np. na przysta-
nek autobusowy. Do pełni „szczęścia” 
wystarczy jeszcze przyciąć wybujałe ga-
łęzie przeszkadzające pieszym i rowerzy-
stom.  PPR

Mosteczek

Q
Chodnik i jednocześnie międzynarodowa trasa rowerowa na ul. Armii Poznań 
(drodze wojewódzkiej 430) uzbrojone w porządną barierę nad Strumieniem 
Junikowskim   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Nierozwiązany od ponad 
20 lat luboński problem – 
niezabezpieczona, niszcze-
jąca ruina po firmie „Inter-
smak” przy ul. Zielonej   fot. 
Hanna Siatka

Q
Jedna z alarmujących tabliczek, które 
zawisły na murach byłej firmy  
fot. Hanna Siatka

Q
W czeluściach niszcze-
jącego obiektu można 
podziwiać niejedną 
formę wyrażania uczuć 
i przemyśleń. Wchodzą-
cych witają m.in. por-
trety zbratanych męż-
czyzn i napis: „O dwóch 
takich, co zmarnowali 
potęgę”   fot. Hanna 
Siatka

Prowizorycznie, żeby nie 
powiedzieć – prowokacyj-
nie – „zabezpieczone” jed-
no z wejść na teren byłej 
firmy „Intersmak”    
fot. Hanna Siatka

Q

odosobnienia i  ryzyka, oraz miejscem 
składowania śmieci i demontażu samo-
chodów.
Dawny wjazd do firmy „zagrodzono” 2-3 
cienkimi prętami, których z  łatwością 
można się pozbyć, a inne, niektóre otwo-
ry oznaczono cienką, plastikową taśmą, 
po której dziś pozostały strzępy. Za mu-
rami, na placu przed budynkiem zalega-
ją śmieci różnego pochodzenia, które 
łatwo tu wwieźć; nieprzydatne części po 
zdemontowanych samochodach, gruz 
i dzika, zniszczona zieleń.
W lubońskim Urzędzie Miasta nikt nie 
wie, kto rozwiesił tabliczki i „nieśmiało” 
otaśmował Intersmak. Dowiedzieli-
śmy się za to, że właścicielem nierucho-
mości jest teraz Poznań!

(S)

Q

Q
Jedni zwożą odpady na plac za murami, 
inni dokładają swoje „trzy grosze” przed 
ruderą. Na zdjęciu fragmenty krawężni-
ków i sterta piasku, prawdopodobnie 
po niedawnej budowie chodnika na ul. 
Zielonej   fot. Hanna Siatka

Q
Zaśmiecony plac byłej firmy z niezabezpieczonymi studzienkami i in-
nymi niebezpiecznymi pułapkami   fot. Hanna Siatka
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Radio Poznań podało 6 lipca br. do 
wiadomości następującą informację:

Zabójca 70-latki z  Lubonia spędzi 
w więzieniu 25 lat
Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał 
wyrok sądu pierwszej instancji. Obrona 
wnioskowała o ponowne zbadanie spra-
wy, a prokurator – o dożywocie. Sędzia 
Urszula Duczmal argumentowała, że 
wyrok 25 lat więzienia jest sprawiedliwy. 
Remigiusz  L. zaatakował najcenniejsze 
i  najpełniej chronione prawem karnym 
dobro – życie człowieka – mówiła sędzia. 
– Ustawodawca przewidział dla takich 
sprawców katalog kar. Kara 25 lat wię-
zienia jest karą wyjątkową, ma charakter 
eliminacyjny i  powinna być stosowana 
w  wypadkach najcięższych przestępstw. 
To takie jest, ale zarówno sąd pierwszej 

instancji, jak i  sąd apelacyjny, miał na 
wokandzie takie sprawy, w których ogrom 
okrucieństwa był jeszcze większy i zacho-
dziła konieczność trwałego wyeliminowa-
nia sprawcy ze społeczeństwa – mówiła 
sędzia.

Sąd nie mógł jednak orzec kary wyższej, 
niż ta zasądzona przez sąd okręgowy. 
Wniosek prokuratora nie miał więc szans 
powodzenia.
 Nie jestem usatysfakcjonowana wy-
rokiem, ale go akceptuję. Uważam, że 
sąd rzeczywiście wziął pod uwagę 
wszystkie aspekty sprawy, ale my  się 
boimy. Ten człowiek jest nieprzewi-
dywalny, brutalny. On ma psychopa-
tyczną osobowość – mówi córka za-
mordowanej.

Wyrok za mord na Cichej
Remigiusz L. otrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności za 
zamordowanie 4 września 2016 r. Ireny B. na ul. Cichej w Luboniu

Q
Ława sędziowska Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, która podtrzymała wyrok dla 
zabójcy lubonianki w 2016 r.   fot. Michał Jędrkowiak – Radio Poznań

Tragiczne zdarzenie z 4 września 2016 r. „Wieści Lubońskie” opisywały 09-2016 
na str. 15, „Mord na Cichej”.

QQ Czy w Luboniu jest jakaś kontrola nad 
ilością wystawianych przed posesjami 
worków z odpadami, np. z tworzywa-
mi sztucznymi i zielenią? Obserwuję, 
że przed niektórymi domami jednoro-
dzinnymi, gdzie nie prowadzi się dzia-
łalności gospodarczej, a mieszka kilka 
osób (2-4), prawie za każdym razem 
w dzień wywózki stoi nawet po kilkana-
ście worków. Czy my czasem nie płaci-
my za wywóz odpadów przywiezionych 
z innych miejscowości, np. z Poznania, 
z działek, od rodzin mieszkających poza 
Luboniem itd.? Kto to kontroluje i czy 
prowadzi się ewidencję ilości odpadów 
odbieranych z poszczególnych posesji? 
Jakie są normy na posesję, mieszkań-
ca i czy miasto ma zamiar wprowadzić 
w tej dziedzinie limity?     (A.K.)

Odp.: Uprzejmie informuję, że zgodnie 
z  zapisami uchwały nr XXI/131/2016 
Rady Miasta Luboń z dnia 16 czerwca 
2016 r. w sprawie szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, zmienioną uchwa-
łą nr XXXVII/276/2017 Rady Miasta 
Luboń z dnia 28 września 2017 r., miesz-
kaniec może w ramach ponoszonej opła-
ty wystawić każdą ilość odpadów w po-
staci tworzyw sztucznych, papieru, szkła 
czy bioodpadów. Na tę chwilę jedynym 

obostrzeniem dotyczącym wyżej wymie-
nionych odpadów jest konieczność zbie-
rania w workach przekazywanych przez 
Operatora.
W przypadku surowców wtórnych Mia-
sto nie ma prawnej możliwości ograni-
czania ilości odbieranych odpadów. 
Zresztą, w świetle obowiązujących prze-
pisów związanych z koniecznością osią-
gnięcia przez gminę wymaganych po-
ziomów recyklingu odpadów opakowa-
niowych, wprowadzanie jakichkolwiek 
obostrzeń w  tym zakresie jest nieuza-
sadnione.
Odnośnie odpadów ulegających biode-
gradacji prowadzone są rozmowy nad 
zmianą przepisów uniemożliwiającą 
wystawianie tych odpadów w nadmier-
nych ilościach.
Jednocześnie pragnę nadmienić, że pra-
cownicy Urzędu Miasta w dniach 13 i 14 
czerwca br. przeprowadzili w rejonie VI 
i VII dwie kontrole przestrzegania zasad 
zbierania odpadów przez mieszkańców. 
Kontrole stwierdziły szereg nieprawidło-
wości, w  głównej mierze związanych 
z  wystawianiem odpadów ulegających 
biodegradacji w terminie kilku do kil-
kunastu dni przed planowanym odbio-
rem, brakiem segregacji odpadów lub 
prowadzeniem zbiórki niezgodnej z obo-
wiązującymi zasadami. W związku z po-
wyższym w kolejnych miesiącach będą 
prowadzone dalsze kontrole.

oprac. Kamila Mazurek
Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

Mieszkańcy pytają

Za dużo odpadów  
przed posesjami27 czerwca o godz. 7.40 na przystanku 

autobusowym przy ul. Wschodniej zo-
baczyliśmy pięknie prezentującego  się 
solarisa Urbino 12 Electric. W jego luk-
susowej kabinie zasiadał w  tym dniu 
kierowca Wiesław Chermuła, który 
w Translubie pracuje od 26 lat. Przyznał, 
że prowadzenie tego nowoczesnego po-
jazdu jest komfortowe. Praca silnika 
o mocy 288 kW jest podczas jazdy pra-
wie niesłyszalna. Autobus posiada 30 
miejsc siedzących, w tym 1 dla inwalidy, 
i 40 stojących. Prądu wystarcza na po-
konanie około 140 km. Niskopodłogowy 
pojazd ma długość 12 m, posiada dwa 
systemy ładowania, przez pantograf (ra-
mię do ładowania od góry) oraz złącze 
plug-in (po polsku – wtyczka). Samoła-
dowanie odbywa się na terenie zajezdni.
W Polsce podobne autobusy kursują 
w Warszawie, Krakowie, Inowrocławiu, 
Jaworznie i Ostrołęce. Ten elektryczny 
autobus produkowany jest od 2013  r. 

przez Solaris Bus w  Bolechowie. Jego 
cena wynosi około 2 200 000 zł.
Solaris był w Luboniu jedynie testowany 
(od 25 czerwca do 4 lipca na linii 690). 
W  tym czasie pasażerowie korzystali 
z niego bezpłatnie. Obecnie jest podda-
wany testom w  Tarnowie. Te drogie, 
elektryczne autobusy do nas nie trafią.
Przypomnijmy, że w ramach programu 
„Wspieranie strategii niskoemisyjnych, 
w tym mobilność miejska w ramach ZIT 
dla MOF Poznania”, Luboń otrzymał 13 
milionów  zł dofinansowania, z  czego 
duża część idzie na zakup pięciu auto-
busów – trzech hybrydowych za 5,5 
mln zł, które trafią do nas na początku 
2019 r. (czytaj „WL” 02-2018, str. 10) oraz 
dwóch solarisów z silnikami dieslowski-
mi klasy maxi za kolejne 2,3 miliona 
(czytaj „WL” 06-2018, str. 10), które będą 
w  Luboniu w  1. kwartale przyszłego 
roku. Z kwoty 13 mln zł powstanie też 
myjnia autobusowa.

Władysław Szczepaniak

Jedynie przetestowany

Q
Elektrycznego solarisa Urbino 12 w ramach testów można było spotkać m.in. w NCL   
fot. Władysław Szczepaniak

Proces dotyczył sprawy z września 2016 
roku. Regmiusz L. pobił byłą partnerkę, 
a potem pojechał do jej matki – 70-latki, 
by użyczyła mu samochodu. Starsza 
kobieta nie zgodziła się. Wtedy Remi-

giusz L. najpierw poważnie ją pobił, 
a  potem zabił nożem. Wyrok poznań-
skiego sądu jest prawomocny.

Michał Jędrkowiak
http://radiopoznan.fm/n/jRwxi



7/2018

27

LUDZKIE SPRAWY

Co to jest, o  co chodzi i  kogo (czego) 
dotyczy? Zgnilec amerykański pszczół 
to bardzo groźna choroba tych pożytecz-
nych owadów, która ludziom bezpośred-
nio nie zagraża, może natomiast powo-
dować trudności z  zapylaniem roślin. 
Tablice ostrzegawcze umieszcza  się 
w promieniu 3 km od ogniska tej cho-
roby.
Zgnilec amerykański nazywany jest też 
zgnilcem złośliwym. To bakteria zwana 
lasecznikiem larwy (Paenibacillus la-
rvae), która je atakuje. Najbardziej sku-
tecznym sposobem uratowania pasieki 

jest spalenie ula wraz z  całą pszczelą 
rodziną. Choroba pojawia się, gdy 
pszczoły nie mogą zebrać odpowiedniej 
ilości nektaru, spadzi lub pyłku. Bakterie 
te namnażają się błyskawicznie, uszka-
dzając ściany jelita larwy, która gnije, 
przybierając coraz ciemniejszy kolor, do 
czarnego, i umiera w ciągu 4 dni. Robot-
nice usuwając martwy czerw z ula, prze-
noszą bakterie na odnóżach i narządach 
gębowych. Bakteria bardzo szybko może 
zostać przeniesiona na inne ule i  całą 
pasiekę.

(P)

Zgnilec amerykański pszczół
Na terenie Lubonia, przy ul. Armii Poznań, pojawiły się tablice 
z tajemniczymi informacjami: UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ 
OBSZAR ZAPOWIETRZONY

Q
Na ul. Armii Poznań – drodze wojewódzkiej 430 – na wysokości ul. Krótkiej, przed 
stacją benzynową „Lotos” pojawiła się tabliczka ostrzegająca rolników i sadowni-
ków przed niebezpieczną chorobą pszczół – zgnilcem amerykańskim   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Mieszkańców, którzy poszukują swojego zaginionego pupila, względnie 
chcą zaadoptować jakiegoś psiaka, zachęcamy do częstego otwierania 
zakładki „Zaginione zwierzęta” na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Luboń. Można w niej znaleźć wszelkie informacje dotyczące schroniska 
dla zwierząt przy ul. Bukowskiej 266 w Poznaniu (tel. 61 868 10 86, 
61  868  10  87), gdzie trafiają bezdomne zwierzęta z  terenu naszego 
miasta i  przebywają do czasu odebrania ich przez właścicieli, bądź 
znalezienia nowych. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe schro-
niska znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://schro-
nisko.com/o-schronisku/kontakt/.

Adopcje zwierząt
poniedziałek – piątek: 10 – 19
sobota – niedziela: 10 – 15
święta: nieczynne
http://schronisko.com/adopcje/

Informujemy również, że zanim zwierzę trafi do schroniska, przez 
24 godziny przebywa w firmie „Kom-Lub” (tel. 61 813 05 51). Apelu-
jemy do mieszkańców o zawiadamianie właścicieli czworonogów o ich 
wałęsających się psach lub poinformowanie o tym fakcie „Kom-Lubu”.

Paweł Antoni Wolniewicz

Zaginione zwierzęta

Q
Silny, 5-letni, znaleziony w Luboniu Bas, 
początkowo trochę speszony obecnością 
obcych, dzięki smakołykom szybko się 
zaprzyjaźnia. Na spacerze chodzi raczej 
spokojnie, bardzo lubi węszyć. Jak zacho-
wuje się w stosunku do innych psów, jesz-
cze nie rozpoznano. Jest zaszczepiony, 
zaczipowany i wykastrowany    
fot. www. Schronisko dla zwierząt

Q
Duży, 4-letni, znaleziony w Luboniu, 
silny i pełen energii psiak. To ponad 
30 kg czystej radości. Huzar jest bardzo 
pozytywnie nastawiony do świata, 
zarówno do ludzi jak i psów, które za-
chęca do zabawy. Nie ma z nim więk-
szych problemów. Uwielbia biegać 
z opiekunem. Jest zaszczepiony, wyka-
strowany i zaczipowany    
fot. www. Schronisko dla zwierząt

QQ Stara ulica – Norwida (wcześniej 
Skóry) – jako jedna z niewielu w rejo-
nie Żabikowa nie posiada utwardzonej 
nawierzchni. Sąsiednie drogi zostały 
wyasfaltowane, a nasza nie. Przez to, 
że ul. Norwida posiada duży, natural-
ny spad, glina oraz materiały, którymi 
równa się tę drogę, spływają podczas 
ulew na jezdnię ul. Kościuszki, grożąc 
poślizgiem. Zapychają też kanalizację 
deszczową w tej głównej jezdni. Aż pro-
si się utwardzić ul. Norwida, np. kostką 
brukową, jak pieszo-jezdnię, bez potrze-
by uzbrajania w kanalizację deszczową. 
Obietnica budowy naszej krótkiej, bo 
zaledwie 210-metrowej ulicy, była skła-
dana już dawno, przy okazji uzbrajania 
w kanalizację sanitarną, i co?     

(mieszkaniec)

Odp.: Informujemy, iż znany jest nam 
stan techniczny ul. Norwida oraz wyni-
kające z tego tytułu problemy mieszkań-
ców posesji położonych przy ulicy oraz 
innych jej użytkowników. Niestety, nie 
jest to jedyna ulica w  Luboniu, której 

nawierzchnia jest nie-
utwardzona i  sprawia 
mieszkańcom kłopoty.
Warunkiem koniecznym 
dla utwardzenia na-
wierzchni jest pełna infrastruktura 
utwardzanego terenu oraz uregulowane 
sprawy własnościowe gruntów. W przy-
padku ul. Norwida brak jest obecnie 
kanalizacji deszczowej oraz własności 
całości gruntów w pasie drogowym. 
W „Planie inwestycyjnym wykonania 
projektów i budowy dróg w 2018 r.”, któ-
ry został sporządzony na podstawie 
decyzji Rady Miasta, niestety nie prze-
widziano dla ul. Norwida prac projek-
towych dla budowy drogi, które są 
pierwszym etapem realizacji inwestycji.
Decyzje dotyczące prac projektowych 
w roku 2019 będą podjęte na właściwym 
posiedzeniu Komisji Komunalnej przy 
Radzie Miasta Lubonia, na którym bę-
dzie przedstawiony Pana wniosek.

oprac. Alicja Ludwiczak
Biuro Majątku Komunalnego

Mieszkańcy pytają

Ul. Norwida bez nawierzchni

Z dniem 23 czerwca br. Zarząd Trans-
portu Miejskiego wprowadził zmiany 
w  rozkładach jazdy autobusów, które 
będą obowiązywać do 31 sierpnia.
Autobusy linii: 602, 610, 611, 616, 651 
i 702 jeżdżą bez zmian.
Na niektórych liniach wprowadzono 
korekty:
QQ 603 – nie jest wykonywany kurs szkol-

ny Łęczyca/Dworcowa o godz. 7.
QQ 614 – w dni robocze częstotliwość 

kursów w porannym i popołudniowym 

szczycie komunikacyjnym wynosi co 
około 50 minut,
QQ 690 – zmiana trasy przejazdu (bez 

przejazdu przez ulice: Platanową, Ogro-
dową, 1 Maja, Niepodległości, Dębiecką) 
oraz korekta godzin odjazdów,
QQ 701 – w dni robocze częstotliwość 

kursów w porannym i popołudniowym 
szczycie komunikacyjnym wynosi co oko-
ło 50 minut; ograniczenie wjazdów do 
osiedla Kompozytorów rano i w godzi-
nach popołudniowych,

(Z)

Letni rozkład jazdy
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Klub HDK PCK „Lubonianka” zorgani-
zował w niedzielę, 17 czerwca, w dużej 
sali gimnastycznej SP 1 kolejną, 91. akcję 
poboru krwi. Ten bezcenny lek oddało 
68 osób, w tym 21 kobiet, co przyniosło 
30,600 litrów.
Warto przypomnieć, że 14 czerwca ob-
chodzono 14.  Światowy Dzień Krwio-
dawcy. Ustanowiła go Światowa Orga-
nizacja Zdrowia w  rocznicę urodzin 
Karla Landsteinera – austriackiego leka-

rza immunologa, który w 1901 r. odkrył 
grupy krwi, a w 1930 r. otrzymał za to 
Nagrodę Nobla.
Nina Trojanowicz z Lubonia jest krwio-
dawcą od ponad 10 lat. Zwierza się, że 
pierwsze jej uczestnictwo w akcji było 
u niej odruchem. Od 2017 r. krwią dzie-
li się Daniel Skorniak z Lubonia, Pod-
kreśla, iż zawsze chciał oddawać krew, 
aż wreszcie zdobył  się na odwagę. Na 
początku dwa razy zrobił to w Regional-

Krew od lubońskich dawców

Chciałbym się odnieść do skierowanego 
do redakcji listu dotyczącego uczczenia 
100.  rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Członkowie Spółdzielni, 
jak co roku, zostali powiadomieni ze 
stosownym wyprzedzeniem o  miejscu 
i czasie Walnego Zgromadzenia. Wnio-
sek złożył młody człowiek, któremu 
zależy, aby godnie uczcić setną rocznicę 
odzyskania Niepodległości, a  także 
100.  rocznicę zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego, i  brawo dla niego!!! 
Jako mieszkaniec z uwagą przyglądam się 
jego pracy społecznej już od dłuższego 
czasu – postawienie stołu szachowego 
na placu zabaw, z  którego korzystają 
najmłodsi, to kapitalny pomysł. Chary-
zma, z  jaką Pan Konrad zainteresował 
dzieciaki tą grą, jest zdumiewająca.
Wróćmy jednak do artykułu... Rozu-
miem różnicę zdań, ale aby zarzucać 
populizm, to już lekka przesada. Dodat-
kowo autor listu sugeruje, jakoby wynik 
głosowania był niedemokratyczny..., bo 
głosowało mało osób. Walne Zgroma-
dzenie Członków podjęło wiele uchwał 
na tym zebraniu i dziwnym trafem nikt 
nie zarzucał niskiej frekwencji w innych 
sprawach. Czy zdecydowana większość 
opowiedziała  się „za”? Tak. W  takim 
razie, mając na uwadze głos mieszkań-
ców, wniosek powinien zostać zrealizo-
wany przez Zarząd Spółdzielni. Ponadto 

wynik głosowania 
był inny niż autor 
przytacza. „Za” 
głosowało ponad 
40 osób, a przeciwko dwadzieścia kilka. 
Poparcie 2/3 głosów to raczej mocny 
argument. Również koszty nie będą 
wygórowane i zamkną się w kilkunastu 
tysiącach. Flagi jak i  uchwyty posłużą 
przez wiele lat i będą nam przypominać 
o odległych, ale jakże ważnych momen-
tach historii Polski. Na wielu balkonach 
jest trudno zamontować uchwyty, choć 
widać, że mieszkańcy próbują to robić 
we własnym zakresie. Brak ww. uchwy-
tów i flag przy klatkach schodowych to 
brak wrażliwości na święta państwowe. 
Bardzo dobrze, że w tym szczególnym, 
2018 roku, błędy te zostaną naprawione. 
Walne Zgromadzenie Członków to naj-
ważniejszy organ spółdzielni. Przybyli 
członkowie podejmują bardzo ważne 
decyzje. Cieszy fakt, że coraz więcej ludzi 
angażuje  się w  życie lokalne Lubonia 
i Spółdzielni. Nie tylko przyjdą, ale za-
biorą głos w istotnych sprawach. Pragnę 
nadmienić, iż Pan Konrad – wniosko-
dawca – skonsultował wcześniej swój 
wniosek z sąsiadami i przekonał nas do 
tego pomysłu, za co mu serdecznie dzię-
kujemy.

Mieszkaniec

Polemiki

Kontrowersyjny wniosek?
Dotyczy „Listu do redakcji” opublikowanego w czerwcowym wydaniu 
Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców na str. 24 pod tytułem 
„Kontrowersyjny wniosek”

nym Centrum Krwiodaw-
stwa i  Krwiolecznictwa 
przy ul. Marcelińskiej 
w Poznaniu, a teraz regu-
larnie, co 4 miesiące, bierze 
udział w  akcjach luboń-
skich. W trakcie tego po-
boru dwie panie oddawały 
krew po raz pierwszy. Jed-
ną z nich była Karina Frąc-
kowiak z Lubonia.

Pobór został zare-
jestrowany przez 
ekipę TVP3 Po-
znań, której prezes 
klubu „Lubonian-
ka” – Jerzy Zieliń-
ski – udzielił wy-
wiadu.
Tradycyjnie już 
krwiodawcy otrzy-
mali od organiza-
tora upominki 
przekazane przez sponsorów: 
firmy „Ziołolek” Sp. z o.o., Kom-
panii Piwowarskiej „Lech” Bro-
wary Wielkopolski, Urzędu Mia-
sta Luboń, Unilever Food Solu-
tions, Przedsiębiorstwa Farma-
ceutyczno-Chemicznego „Syn-
teza” Sp. z o.o.

W przygotowaniu akcji byli zaangażo-
wani: Maciej Kubiś, Józef Wyzujak, 
Zbyszko Wojciechowski, Jerzy Zieliński, 
Tadeusz Nawrot i Roman Estkowski.
Zarząd Klubu „Lubonianka” składa po-
dziękowania dyrektorowi SP 1 – Grze-
gorzowi Aniole – za udostępnienie dużej 
sali gimnastycznej w szkole.

Robert Wrzesiński

Q
Jerzy Zieliński udziela wywiadu TVP3 Poznań   
fot. Robert Wrzesiński

Q
Od prawej oddają krew: Karina Frąckowiak, Daniel Skorniak, Nina Trojanowicz    
fot. Robert Wrzesiński

QQ Od blisko trzech miesięcy jedno z urzą-
dzeń do ćwiczeń na wzgórzu w parku 
Papieskim (narciarz) jest nieczynne. 
Według mojego rozeznania, naprawa 
nie byłaby skomplikowana. Dlaczego 
urządzenie, z którego od dawna chętnie 
korzystałem, tak długo jest niesprawne? 
Kto serwisuje i sprawdza na bieżąco ten 
teren?         (użytkownik)

Odp.: Urząd Miasta Luboń zgłosił fir-
mie wyspecjalizowanej w  naprawie 
urządzeń siłowni zewnętrznych, repe-
rację urządzeń w  parku Papieskim. 
Jednakże ze względu na dużą ilość 
zleceń, firma której powierzono na-

prawę (a należy zazna-
czyć, że jest to firma, 
która zakładała te urzą-
dzenia), wykona to w lip-
cu. Mimo że naprawa, wg 
Pana, nie jest skomplikowana, to nie 
może jej dokonać osoba fizyczna lub 
firma, która nie posiada uprawnień 
i odpowiednich certyfikatów. Teren na 
bieżąco sprawdza Straż Miejska oraz 
Wydział Oświaty Zdrowia i  Kultury 
UM Luboń, natomiast urządzenia ser-
wisuje firma, która zamontowała po-
wyższe urządzenia.

oprac. Romualda Suchowiak
Kierownik Wydziału Oświaty Zdrowia i Kultury

Mieszkańcy pytają

Sprzęt sportowy na wzgórzu

Potrzebna interwencja prasowa – dzwoń!
tel. 609 616 290
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Mieszkańcy domów położonych przy 
skrzyżowaniu przebudowanej ul. Żabi-
kowskiej z Targową, Poznańską i Buczka 
skarżą się na ruch rowerzystów po chod-
niku przylegającym do wyjazdów z ich 
posesji.
Zamiast korzystać z  nowej, asfaltowej 
ścieżki dla pieszych po drugiej stronie 
jezdni, gdzie dopuszcza się jazdę rowe-
rem, wielu właścicieli jednośladów uży-
wa przeciwległego chodnika wykonane-
go z kostki brukowej. Na dodatek, nie 
zważając na niebezpieczeństwo, rowe-

rzyści mkną, przecinając odcinki, gdzie 
znajdują się wyjazdy z posesji na ulicę 
Żabikowską i  to tuż przed ruchliwym 
skrzyżowaniem. Szczególnie trudna sy-
tuacja dotyczy wyjazdu położonego naj-
bliżej krzyżówki, który prowadzi wprost 
na przejście dla pieszych.
W przypadku tego chodnika konieczne 
jest wprowadzenie zakazu ruchu dla 
rowerów, choćby – jak się to praktykuje 
– przez namalowanie znaków pozio-
mych.

(S)

Chodnik nie dla rowerów

Q
Rowerzystka na chodniku ul. Żabikowskiej tuż przed skrzyżowaniem z ul. Buczka, 
Poznańską i Targową, poprzecinanym wyjazdami z posesji. Z lewej, przy sygnaliza-
torze, przejście dla pieszych we wyjeździe z nieruchomości   fot. Hanna Siatka

Pomimo stanowiska 
władz miasta, nie ustają 
protesty mieszkańców 
rejonu przyszłego skrzy-
żowania ul. Żabikowskiej 
z  Długą. W  ubiegłym 
miesiącu pokazywaliśmy 
baner wyrażający dez-
aprobatę dla tej inwesty-
cji wywieszony na ogro-
dzeniu osiedla przy Ża-
bikowskiej-Targowej 
(„WL” 06-2018, str. 26), 
a  dziś publikujemy ko-
lejny – z Uroczej (wcze-
śniej Migalli).
Przypomnijmy, grun-
towa ul. Długa ma być 
niebawem utwardzona, 
uzyskać pierwszeństwo 
wobec u l .  Uroczej 
i krzyżować się z nowo 
wybudowanym frag-
mentem ul. Żabikow-
skiej. Ul. Urocza, któ-
ra teraz zbiera ruch z Długiej i wpa-
da w Żabikowską, ma pozostać grun-
towa i wpadać w Długą. Spór miesz-

kańców z władzami miasta o sens tej 
inwestycji trwa od miesięcy.

(S)

Urocza i uparta

Q
Baner z hasłem: TAK ZOSTAWCIE NAM BEZPIECZNY 
WYJAZD UROCZA – ŻABIK. przy „starym” wyjeździe 
z Uroczej (Migalli) w ul. Żabikowską   fot. Hanna Siatka

W ub. miesiącu na str. 17 prezes spółki 
NCS, która nadal jest inwestorem przy 
ul. Wschodniej 19 w NCL, w szerokiej 
wypowiedzi przedstawił historię i per-
spektywy tego pechowego przedsię-
wzięcia budowlanego. Ostatnie wyda-
rzenia na tym terenie mogły wskazywać 
na wycofanie  się z  inwestycji. M.in. 
jeden z wykonawców – firma „Wróbel” 
– wywoził z placu budowy materiały. 
Wg prezesa NCS-u były to należące do 
tej firmy, zdemontowane kontenery 
socjalne, które przesunięto na inną 
budowę. W ogrodzeniu od strony osie-
dla powstała dziura, przez którą można 
przedostać  się na plac. Są wakacje, 
a  niedokończony, otwarty budynek 

z wodą przy fundamentach oraz nieza-
bezpieczone materiały, stwarzają zagro-
żenie dla dzieci. Jak się dowiedzieliśmy 
w NCS-ie, teren jest chroniony jedynie 
okresowo (obchód). Póki co placu nie 
opuściły dźwigi.
Prezes NCS-u przyznaje, że inwestycja 
jest w stanie zawieszenia. Albo ruszy, 
albo spółka wycofa się z przedsięwzię-
cia. Wciąż trwają rozmowy z firmami, 
również z Lubonia, zainteresowanymi 
kontynuacją budowy. Część jest skłon-
na prowadzić inwestycję samodzielnie, 
choć, zdaniem prezesa NCS-u, większe 
szanse mają te podmioty, które chcą to 
robić wspólnie z jego spółką.

(S)

Stan zawieszenia

Q
26 czerwca firma „Wróbel” wywoziła z placu budowy przy ul. Wschodniej 19 
część swojego dobytku   fot. Hanna Siatka

Tegoroczne Dni Lubonia (9 i 10 czerw-
ca) komentowano szczególnie… Zebra-
liśmy uwagi, które dotarły do redakcji. 
W przypadku niektórych wręcz proszo-
no o  upublicznienie, by na przyszłość 
uniknąć niezręczności, które tym razem 
popełniono.
QQ Zwracano m.in. uwagę na nienajlep-

szą lokalizację obchodów. W upalne dni 
wystawione na działanie promieni sło-
necznych wzgórze w  parku Papieskim 
nie przyciągało tłumów.
QQ Nie podobało się lubonianom ograni-

czenie dostępu do atrakcji przez zorgani-
zowanie jednego tylko wejścia od strony 
ronda Żabikowskiego. Niektórzy chcąc 
dostać się do parku aleją od strony ul. 
Kościuszki (podczas Dni Lubonia – za-
mkniętą i strzeżoną), mając w perspek-
tywie długą drogę do ul. Żabikowskiej, 
z małymi dziećmi i w upale, rezygnowali 
z udziału w święcie. Na szczęście, zda-
rzało się, że ochrona przymykała oczy 
na zakaz i  wpuszczała niektórych, np. 
osobę niepełnosprawną na wózku i  jej 
towarzyszy.
QQ Wielu ludzi raziły rewizje przy wejściu 

na wzgórze, o których nikt wcześniej nie 
uprzedził. Do redakcji zadzwonił obu-
rzony kibic Lecha Poznań, wskazując, że 
przy bramkach na Bułgarskiej, i owszem, 
są kontrole bagażu, ale uprzedza o nich 
regulamin stadionu i są przeprowadzane 
w  rękawiczkach, a  często w  obecności 
policjanta.
QQ Dużo żalu wylano w związku z bra-

kiem piwa, o  czym można przeczytać 
w „Pytaniach do władz” na str. 30 (tam też 
o pretensjach do organizacji występów). 
Znów padały zarzuty o nieuprzedzeniu 
zaproszonych na święto, którzy mogli się 
poczuć jak skarcone dzieci. Zdaniem nie-

zadowolonych, strefę z ochroną można 
było, jak w innych latach, zorganizować 
bliżej sceny (wyżej), a niższe partie wzgórza 
„oddać” gastronomii (z piwem). Zresztą, 
jak mówiono, obecnie nie te czasy, by się 
upijać, skoro dostęp do napoju z pianką 
ma się na co dzień.
QQ Bardzo krytykowano ceny przygoto-

wanych atrakcji. Porcja „jak dla dziecka” 
kiełbaski (podobno nie pierwszej świe-
żości) to wydatek 12 zł. 7 minut jazdy 
w dmuchanej łódeczce w basenie kosz-
towało 20 zł od malucha! Za 5-minutowe 
baraszkowanie na zjeżdżalni trzeba było 
zapłacić 10 zł! (Kto przychodząc choćby 
z dwójką dziećmi, mógł sobie na takie 
szaleństwo pozwolić?). Maluchy były roz-
czarowane, a goście spoza Lubonia, jak 
opowiadał jeden z lubońskich rodziców, 
zszokowani. Gdzie indziej, np. w sąsied-
nich Komornikach, atrakcje dla dzieci 
podczas dni gminy nic nie kosztują.
QQ Otrzymaliśmy też uwagi od starszych 

lubonian, którym przeszkadzał hałas ze 
wzgórza, tym bardziej uciążliwy, że trwał 
przez kilka dni. 12 i 13 czerwca w tym 
samym miejscu odbywały się rekolekcje 
„Strefa Mocy”, również wykorzystujące 
nagłośnienie (o wydarzeniu czytaj na 
str.  40). Sygnalizowano, że wielu star-
szych i chorych mieszkańców zamykało 
okna, a mimo to hałas był słyszalny. – 
Żeby zrozumieć starszego, trzeba się ze-
starzeć – żalił się wiekowy mieszkaniec 
ul. Paderewskiego, który przeszedł zawał 
serca, zmuszony siedzieć w dusznym, za-
mkniętym domu.

(red)

Dni Lubonia
Uwagi, refleksje, informacje

Organizacja tegorocznych Dni Lubo-
nia, w tym występy gwiazd, kosztowały 
budżet miasta 220 000 zł.
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QQ Dlaczego zmieniono reguły święta 
miasta i, bez powiadomienia mieszkań-
ców, zadecydowano, że podczas Dni Lu-
bonia nie będzie piwa? Jest lato, panują 
wysokie temperatury, co w tym złego, że 
sączy się piwo przyglądając się popisom 
na scenie? Jakie ekscesy z poprzednich 
lat spowodowały taki zwrot, czym był on 
podyktowany? Po jakich konsultacjach 
społecznych i kto (personalnie) podjął 
taką decyzję?   (zawiedzeni)

QQ Schłodzone piwo to napój orzeźwia-
jący, dobrze gaszący pragnienie, wyra-
biany od setek lat, niegdyś głównie przez 
zakonników, teraz jest powszechnym 
napojem na masową skalę dla dorosłych 
na całym świecie. Nieodzowny atrybut 
chyba wszystkich plenerowych imprez. 
Co za dureń wprowadził tę nadmier-
ną prohibicję na Dniach Lubonia? By-
łem świadkiem, jak ostentacyjnie przed 
bramką wejściową, gdzie „goryle” rewi-
dowali obywateli, kilku panów wyjęło 
butelki, wypili zawartość (niekoniecz-
nie było to piwo), po czym odrzucając 
flaszki na trawę i w krzaki, ostentacyjnie 
wchodzili „goli” na Dni Lubonia. Nikt 
ze służb nie zareagował. Rozumiem, 
że nadmiar alkoholu jest niewskaza-
ny i  może powodować nieprzyjemne 
sytuacje. Zapewne nikt nie miałby nic 
przeciwko usuwaniu nietrzeźwych, źle 
zachowujących się ludzi przez służby 
porządkowe. Ale mnie obrażono tym, 
że nie pozwolono mi wypić i  wnieść 
piwa na Dni Lubonia. Może to nowe, 
unijne rozporządzenia w sprawie walki 
z potencjalnym terroryzmem? Proszę 
o ujawnienie całej prawdy.  
 (miłośnik niepowtarzalnej goryczki i tej pianki)

Odp.: W tym roku, po raz pierwszy, Dni 
Lubonia zostały zorganizowane w  no-
wym miejscu – w parku Papieskim. Taka 
decyzja zapadła po tym,  gdy odnieśliśmy 
kolejny sukces w zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych na modernizację 
i budowę obiektów sportowych.  Prze-
budowa stadionu przy ul. Rzecznej, któ-
ry był stałym miejscem organizacji Dni 
Lubonia, wymusiła konieczność zorga-
nizowania ich w nowym miejscu.
Kwestie sprzedaży napojów alkoholo-
wych regulują przepisy dwóch ustaw 
znowelizowanych w tym roku przez Sejm 
i podpisanych przez prezydenta Andrze-
ja Dudę; ustawa o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz ustawa o  bezpieczeństwie imprez 
masowych. Nowe przepisy obowiązują-
ce od 9 marca br. wprowadzają szereg 
ograniczeń związanych m.in. ze spoży-
waniem napojów alkoholowych w miej-
scach publicznych. Radzie Gminy (Mia-
sta) pozostawiono możliwość wprowa-
dzania odstępstw od przepisów ustawo-
wych. Ponadto w tej lokalizacji obowią-
zuje nadal, przyjęty przez Radę Miasta 
w 2015 roku „Regulamin dla parku Pa-
pieskiego”, który zakazuje spożywania 
napojów alkoholowych w tym miejscu. 
Mając na względzie uwarunkowania 
logistyczne, zespół ds. organizacji im-
prezy po konsultacjach ze służbami od-
powiedzialnymi za bezpieczeństwo zde-

cydował, że terenem imprezy masowej 
będzie obszar całego parku. Warto też 
zaznaczyć, że jednoznaczne stanowisko 
w sprawie sprzedaży alkoholu na impre-
zach miejskich zajmuje Policja.
Przytaczam w  tym miejscu stanowisko 
Komendanta Komisariatu Policji w Lubo-
niu: Na wstępie zaznaczyć należy, iż Dni 
Lubonia są przede wszystkim festynem 
rodzinnym, organizowanym w dużej mierze 
z myślą o dzieciach. Piwo lub inne napoje 
alkoholowe nie są przy tym najważniejszym 
punktem atrakcji przewidzianych podczas 
takiej imprezy, a utożsamianie dostępności 
piwa z „nieodzownym atrybutem wszystkich 
plenerowych imprez” lub wiązanie go z „re-
gułami święta miasta” (jak to określili nie-
którzy czytelnicy) jest błędne i stanowi zu-
pełne zaprzeczenie idei organizowania fe-
stynów, festiwali, koncertów itp. Sama po-
stawa, kojarząca każdy tego typu rodzaj 
rekreacji ze spożywaniem alkoholu, jako 
nieodzownego elementu dobrej zabawy, 

może kształtować niewłaściwe postawy 
społeczne, w szczególności u dzieci. Odno-
sząc się jednak bezpośrednio do przepisów 
prawa zwracam uwagę, iż art. 8 ust. 2 
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 
z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 
504 ze zm.) jasno zabrania wnoszenia na 
teren imprez masowych napojów alkoholo-
wych, natomiast art. 8 ust. 1 podkreśla 
obowiązek przestrzegania regulaminu obiek-
tu (terenu), na którym impreza masowa 
jest organizowana. Trzeba tu nadmienić, iż 
Dni Lubonia 2018 odbywały się na terenie 
Wzgórza Papieskiego – parku, którego re-
gulamin zakazuje spożywania tam alkoho-
lu. Zmiana miejsca organizowania tego-
rocznych obchodów imprezy nie była przy-
padkowa i nastąpiła z uwagi na jej wcze-
śniej wspomniany charakter, a także mając 
na względzie poprawę bezpieczeństwa. 
Z  kolei wszystkich miłośników „goryczki 
i  piwnej pianki” informuję, iż na terenie 
imprezy można było kupić i  wypić piwo 
bezalkoholowe, tj. posiadające do 0,5 % 
objętości alkoholu. Picie go zatem dla sma-
ku lub z potrzeby orzeźwienia, a nie z uwa-
gi na wysoką ilość procentów, było jak 
najbardziej możliwe. Odnoszenie się do art. 
8a ust. 1 wspomnianej wcześniej ustawy, 
który pozwala na sprzedaż, podawanie 
i spożywanie alkoholów zawierających do 
3,5 % alkoholu, w celu podniesienia mocy 
piwa dostępnego na Dniach Lubonia, nie 

Mieszkańcy pytają

O „Dni Lubonia”
wydaje  się potrzebne dla rekreacyjno-ro-
dzinnego przebiegu tego festynu. Analiza 
roku 2016 i 2017, kiedy to Dniu Lubonia 
odbywały się na terenie Stadionu Miej-
skiego przy ul. Rzecznej, gdzie dostępność 
alkoholu była znaczna, wskazuje, iż pod-
czas festynu dochodziło do wielu naruszeń 
prawa i zakłócania porządku publiczne-
go. Wykroczenia, a  nawet przestępstwa 
ujawnione w tym okresie związane były 
w dużej mierze z nadużyciem alkoholu. 
I choć w tym roku Policja i Straż Miejska 
również kilka razy interweniowała 
w  związku z  łamaniem przepisów, to 
jednak dotyczyło to stosunkowo niegroź-
nych wybryków, a eskalacja negatywnych 
zdarzeń nie miała miejsca. Obchody Dniu 
Lubonia 2018 przebiegły bezpiecznie i bez 
zarzutów pod względem organizacji porząd-
kowej. Powyższe nasuwa wniosek, że zmia-
na miejsca odbywania  się imprezy oraz 
wprowadzony zakaz spożywania alkoholu 
pozytywnie wpłynął na bezpieczeństwo oraz 
frekwencję rodzin i  dzieci, bawiących  się 
podczas festynu. Jeśli jednak mieszkańcy 
miasta Lubonia czują dużą potrzebę wypi-
cia piwa i połączenia tego z imprezą plene-
rową, należy rozważyć organizację odręb-

nego festynu przewidzianego dla dorosłych, 
na wzór festiwalu piwa. W  przypadku 
takiego wydarzenia Policja naturalnie 
będzie również zabezpieczać go prewen-
cyjnie, jak czyniła to do tej pory. Na sam 
koniec podkreślić należy, iż Komendant 
Komisariatu Policji w  Luboniu stoi na 
stanowisku, iż przyszłe obchody Dni Lu-
bonia powinny być organizowane dokład-
nie w takiej samej formie i miejscu, jak 
tegoroczne.
Po Dniach Lubonia, Urząd Miasta otrzy-
mał zarówno głosy mówiące o zadowo-
leniu mieszkańców z powodu niepoda-
wania alkoholu, jak również krytykują-
ce powyższe zasady. Możemy Państwa 
zapewnić, że wszystkie argumenty obu 

stron zostaną poważnie i wnikliwie prze-
analizowane przed organizacją przyszło-
rocznych Dni Lubonia.

oprac. Mateusz Mikołajczak, 
 Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

QQ Kto jest odpowiedzialny za skrócony 
występ niedzielnej gwiazdy Dni Lubo-
nia – zespołu „Sound’n’Grace”? Koncert 
wprawdzie przerwała burza, ale też grupa 
rozpoczęła go z dużym opóźnieniem. 
W Internecie pojawiły się pretensje do 
zespołu. Jak się dowiedzieliśmy, podobno 
„Sound’n’Grace” zjawił się przed cza-
sem zaplanowanym na ich występ. Nie 
mogli jednak rozpocząć koncertu z po-
wodu spóźnień powstałych wcześniej, 
wynikłych ze złej organizacji?    (fani)

Odp.: Program drugiego dnia Dni Lubonia 
rozpoczął się punktualnie o godz. 14. W har-
monogramie przewidziano: godzinę na 
program szkół podstawowych, godzinę dla 
grup tanecznych i na prezentację działalno-
ści Ośrodka Kultury w Luboniu. O 16 był 
zaplanowany półtoragodzinny występ ze-
społu VOX, a po nim godzina na prezenta-
cję lubońskich zespołów senioralnych. Bez-
pośrednio przed zespołem „Sound’n’Grace” 
miała wystąpić znana z lubońskiego Festi-
walu Piosenki Roxana Tutaj z  zespołem 
„Good Omen”. Specyfiką imprez plenero-
wych, zwłaszcza z tak bogatym programem, 
są nieprzewidziane okoliczności czy opóź-
nienia. Jako organizatorzy nie mogliśmy 
przerywać przedłużających  się koncertów 
lub odmówić występu któremukolwiek z ze-
społów, gdyż każdy z nich był przecież przy-
gotowany do prezentacji. Dni Lubonia to 
święto przede wszystkim Mieszkańców, 
wszystkich grup wiekowych, a  występ na 
nich jest dla każdego dużym wyróżnieniem. 
Wielu widzów dochodziło na teren parku 
Papieskiego jeszcze między godz. 19.30 
a 20.15, tak więc paradoksalnie opóźnienie 
działało na korzyść frekwencji na głównym 
koncercie. Występ zespołu „Sound’n’Grace” 
był zaplanowany na 19.30, organizatorzy byli 
w stałym kontakcie z managerem zespołu, 
artyści zostali poinformowani o opóźnieniu 
koncertu. Zespół, zgodnie z umową, przyje-
chał na miejsce około pół godziny przed 
rozpoczęciem występu, wszyscy przyjęli 
również ze zrozumieniem zmianę programu. 
Niestety, pogoda uniemożliwiła dokończenie 
koncertu, nad czym zarówno publiczność, 
jak i artyści i organizatorzy ubolewają. Mo-
żemy tylko przeprosić za zaistniałą sytuację 
i  zapewnić, że są prowadzone rozmowy, 
które zmierzają do zorganizowania kolejne-
go koncertu „Sound’n’Grace” w  Luboniu 
w najbliższym czasie.
oprac. Agata Andrzejczak, Promocja Miasta

Czytaj też uwagi na str. 29

Q
Gastronomia podczas Dni Lubonia 2018 – bez piwka   fot. Władysław Szczepaniak

Zachęcona zaproszeniami do Kina Let-
niego, udałam się w jeden z czwartków 
na plażę miejską przy ul.  Rzecznej. 
Rozsiadłam się, jak inni, na leżaku, 
przykryłam kocykiem i z zaintereso-
waniem śledziłam akcję na ekranie. Po 
jakimś czasie odechciało mi się kina, 
plaży, wieczoru z dobrym filmem, bo 
moje sąsiadki wyjęły butelkę wina, za-
częły palić papierosy i wraz z rozwojem 

akcji na ekranie coraz głośniej się za-
chowywać, rozsiewając wokół niko-
tynowy dym. Nie chcąc przeszkadzać 
innym, nie przesiadłam się, gdyż nie 
było gdzie. Dopóki organizatorzy nie 
zadbają o kulturalne zachowanie się, 
bądź co bądź w kinie, czyli miejscu 
publicznym, nie wybiorę się na wie-
czorny seans przy Warcie.

A.M.

List do redakcji 

Kino bez dymu
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Strażakom i mieszkańcom wielu posesji 
nie dane było wieczorem 11 lipca obej-
rzeć spokojnie półfinałowego meczu 
Mundialu: Chorwacja-Anglia. Już pod-
czas 1.  połowy musieli zmagać  się ze 
skutkami ulewy, która po przekropnym 
dniu, około godz. 20.30 nawiedziła Lu-
boń. Jeszcze trwała, kiedy na ulicach 
rozległy się syreny wozów strażackich, 
a  telefony służb stały  się „rozgrzane” 
i zajęte.
Standardowo najbardziej ucierpiały uli-
ce Dworcowa z  Konarzewskiego i  Fa-

bryczną, 3  Maja oraz posesje przy ul. 
Sienkiewicza nad Żabinką. W  wodzie, 
jak zwykle w tych sytuacjach, stała po-
łożona w niecce, ul. Przejazd, od Sien-
kiewicza do Kilińskiego. Przy tamie 
zbudowanej „na dziko” na Żabince 
i przepuście pod drogą gromadziły się, 

Żywioł wygrywa niesione z  nurtem, śmieci i  gałęzie, 
a  spiętrzona woda wystąpiła z  koryta 
leniwego na co dzień cieku, zalewając 
dziedziniec firmy „Skrzynie biegów” i po 
raz enty posesję przy ul. Sienkiewicza 33. 
Dotąd wezbrana Żabinka zalewała jedy-
nie ogród. Tym razem wdarła się aż do 
piwnicy.
W wodzie stała ul. Żabikowska od skrzy-
żowania z  Pułaskiego w  stronę Lasku 
wraz z parkingiem przy Netto. Ucierpie-

Na zlecenie miasta, Zakład Zadrzewień Zieleni i  Rekultywacji Zbigniewa Jurgi 
wymienił chodnik na skwerze Zenona Twardowskiego przy budynku OSP (ul. 
Żabikowska – Kościuszki). Położono kostkę z  pozbruku. Szkoda, że krawężniki 
zamontowano jedynie na krótkim odcinku od ul. Kościuszki.  (S)

Równy

Nowy chodnik na 
skwerze poświę-
conym zmarłemu 
w 2010 r. długo-
letniemu komen-
dantowi i prezeso-
wi Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Luboniu – Ze-
nonowi Twardow-
skiemu. Z lewej – 
kamień z tablicą 
pamiątkową ufun-
dowana przez 
strażaków   fot. 
Hanna Siatka

Uchwycono moment czujności Straży 
Miejskiej – zabierania na lawetę, za-
parkowanego na miejscu dla niepeł-
nosprawnych nieuprzywilejowanego 
samochodu. Ten rzadki, godny po-
chwały obrazek miał miejsce na par-
kingu alei Jana Pawła  II w  Nowym 
Centrum Lubonia, w  pobliżu Przy-

chodni Lekarza Rodzinnego i apteki. 
Nasz rozmówca prosi, za pośrednic-
twem redakcji, by przeprowadzać wię-
cej takich akcji, nie tylko na parkin-
gach w NCL, ale też na pozastawianych 
niekiedy szczelnie autami chodnikach 
innych ulic w naszym mieście.

(I)

Porządek musi być!

Q
Tuż przed godz. 10 we wtorek, 3 lipca, z miejsca parkingowego w al. Jana Pawła II, 
oznakowanego dla niepełnosprawnych, na lawetę zabierane jest nieuprzywilejowa-
ne auto

Q

Q
Ul. Żabikowska przy skrzyżowaniu z Pułaskiego, 
godz. 23. Z prawej zalana zatoka autobusowa, 
sklep „Netto” i parking. Niektórzy kierowcy widząc 
przeszkodę, wycofywali samochody, inni brnęli 
przez rozległe bajoro. W głębi – pojazd, który 
utknął w wodzie   fot. Hanna Siatka

Q
Na ul. Sienkiewicza o godz. 23 praco-
wały 3 samochody strażackie, kolejny 
na sąsiedniej ul. Przejazd. Na zdjęciu 
– woda pompowana spod piekarni 
„Anika”   fot. Hanna Siatka

Na posesji przy ul. Sienkiewicza 17 pracowały 3 pom-
py strażackie. Woda z wezbranej Żabinki (w głębi), 
innymi razy zalewająca jedynie podwórze, teraz 
wdarła się również do parterowego domu (na zdjęciu 
– stan z godz. 23, kiedy opadła). Czuć było zapach 
benzyny czy smarów, które z pobliskiego warsztatu 
naniosła woda. Gospodarze twierdzą, że przez kolej-
ne dni, w smrodzie osiadłych na roślinach chemika-
liów nie sposób będzie wytrzymać   fot. Hanna Siatka

Q
Jeszcze półtorej godziny po burzy, 
woda wydostająca się z kanalizacji 
deszczowej na ul. 3 Maja unosiła klapę 
studzienki, a przez otwory pod ciśnie-
niem wytryskiwały fontanny    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Podmyta przez wodę z zapchanej studzienki, świeżo usypana skarpa 
przy nowym dojeździe do ROD „Bratek” na ul. Sikorskiego (czytaj na 
str. 17). Tylko dzięki zablokowaniu koła przez obsuniętą płytę z parkin-
gu, przyczepa kampingowa nie runęła. O dopiero co zakończonej 
inwestycji czytaj na str. 17    fot. Piotr P. Ruszkowski

li też m.in. mieszkańcy ul. Bursztynowej. 
Woda dostała się też m.in. do położone-
go w  piwnicy przy ul. Sikorskiego  9, 
gabinetu fryzjersko-kosmetycznego. Jak 
się dowiedzieliśmy, zalane zostały rów-
nież osiedlowe garaże w okolicy ogród-
ków działkowych przy ul. Sikorskiego.

HS

Q
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Opieka nad uzależnionymi
21 czerwca na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Jura-
szów 7/19 uruchomiono Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) z Oddzia-
łem Leczenia Uzależnień. Z  nowego obiektu będzie mogło korzystać 
blisko 200 pacjentów. Realizacja inwestycji wychodzi naprzeciw potrzebom 
lokalowym podmiotów prowadzących działalność leczniczą, związaną 
z zabezpieczeniem potrzeb długoterminowej opieki psychiatrycznej oraz 
terapii uzależnień w aglomeracji poznańskiej i województwie wielkopol-
skim. W jednym miejscu zintegrowano działalność zakładu opiekuńczo-
-leczniczego o  profilu psychiatrycznym w  ramach: Oddziału Leczenia 
Uzależnień, Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz 
Oddziału Stacjonarnego o profilu psychiatrycznym. Budowa ZOL-u i jego 
wyposażenie zostały sfinansowane (21,5 mln zł) z budżetu Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego.   

(Anna Parzyńska-Paschke, Urząd Marszałkowski)

Więcej kąpielisk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Poznaniu informuje, że 
w czynnych już kąpieliskach, jak i w tych, które rozpoczynają funkcjono-
wanie, woda jest przydatna do kąpieli (stan na 2 lipca br.). Są to miejsca 
nad jeziorami: Malta, w  Strzeszynku, Rusałką Kierskim (Krzyżowniki 
i Ośrodek „Kaskada”). W powiecie poznańskim: Kórnickim (Oaza Błonie) 
i  Łódzko-Dymaczewskim (Hotel Szablewski w  Dymaczewie), Akwen 
„Tropicana” w Owińskach. Od 30 czerwca można się kąpać w  jeziorze 
Lusowskim w Lusowie, a od 1 lipca w pozostałych kąpieliskach nad je-
ziorami: Niepruszewskim w Niepruszewie i „Owocowa Plaża” w Zborowie, 
Chomęcicko-Rosnowskim w Chomięcicach i Glinianki w Mosinie. Wykaz 
kąpielisk jest aktualizowany na stronie: psse-poznan.pl. Wykaz uwzględ-
nia również miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli z termina-
mi ich funkcjonowania.   

(Cyryla Staszewska – rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu)

Klinika dla dzieci
Powstanie Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka. 29 czerwca br. 
otwarto oferty w ramach realizowanego przez Spółkę „Szpitale Wielko-
polski” sp. z o.o. – w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego 
– zamówienia publicznego. Wartość inwestycji – 375 056 153 zł – zosta-
ła wcześniej zabezpieczona z  trzech źródeł: WRPO 2014+ (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 237 055 732 zł, Kontraktu Terytorial-
nego (budżet Państwa) – 101 387 614 zł oraz wkładu własnego samorzą-
du – 36 612 808 zł. Złożone oferty opiewają jednak na kwoty większe,  
stąd konieczność zwiększenia środków. Przygotowywana jest zmiana 
budżetu województwa na sumę ok. 50 mln zł, co pozwoli na podpisanie 
umowy z wykonawcą. Budowa rozpocznie się prawdopodobnie we wrze-
śniu tego roku.                 (Anna Parzyńska-Paschke, Urząd Marszałkowski)

Weekendowe kontrole
Pracownicy Oddziału Higieny Żywności Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Poznaniu rozpoczęli wzmożony wakacyjny nadzór 
sanitarny w obiektach produkujących i sprzedających żywność w miej-
scowościach wypoczynkowych, w pobliżu jezior i ogródków działkowych 
oraz na targowiskach. W dni wolne od pracy od 16 do 30 czerwca br. 
przeprowadzono 17 kontroli – w 4 restauracjach, gdzie w 3 stwierdzono 
nieprawidłowości i nałożono 3 mandaty na kwotę 900 zł. Sprawdzono 8 
punktów małej gastronomii i 5 punktów sprzedaży lodów i wędlin. Naj-
częściej stwierdzane nieprawidłowości to brak segregacji w urządzeniach 
chłodniczych, brudny sprzęt i  brak wdrożenia zasad dobrych praktyk 
higienicznych i  produkcyjnych. Podczas kontroli sprawdzane są m.in. 
terminy przydatności do spożycia artykułów, warunki przechowywania 
żywności, zaopatrzenie w wodę pitną, higiena sprzedaży, czystość sprzę-
tu (w tym naczynia stołowe) i pomieszczeń, oraz higiena osobista pra-
cowników. Weekendowe kontrole rozpoczęły się 16 czerwca i potrwają 
do 15 września br.  

 (Cyryla Staszewska,rzecznik prasowy PSSE)

Wakacje z Muszkieterami
Dzięki zbiórce w sklepach Intermarché w całej Polsce (również w Luboniu) 
na bezpłatne kolonie do Puszczy Kampinoskiej pojedzie 750 dzieci w wie-
ku 8-14 lat. Z powiatu poznańskiego 8 lipca wyruszy ich sześcioro (w tej 
grupie tym razem nie ma lubonian). Letni wypoczynek jest finansowany 
przez właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché, zaangażowanych 
w charytatywną działalność pomysłodawcy wyjazdów – Fundacji Musz-
kieterów. To III edycja tej akcji. Ambasadorką „Wakacji z Muszkieterami” 
jest medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała, a honorowy patronat objął 
Rzecznik Praw Dziecka. Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom 
Lubonia, którzy dołożyli się do zbiórki.  

 (M.C.)

Krótko

Z okazji 100. rocznicy Powstania Wielko-
polskiego 1918-1919 roku przygotowujemy 
specjalne wydanie książki, w której zamie-
ścimy także biogramy uczestników tego 
zwycięskiego zrywu. Prosimy więc wszyst-
kich, którzy mogliby uzupełnić informacje, 
posiadają niepublikowane dotąd zdjęcia, 
dokumenty, pamiątki, dyplomy, odznaczenia, 
ciekawostki itd., różne od tych, które uka-
zały  się w  2009  r. w  pozycji „Lubonianie 
w Powstaniu Wielkopolskim”, o pilny kon-
takt z redakcją, tel. 609 616 277 lub e-mail: 
redakcja@wiescilubonskie.pl.

Przede wszystkim zależy nam na rozwi-
nięciu, uzupełnieniu oraz zilustrowaniu 
biogramów zamieszczonych w poniższej 
tabeli, a  szczególnie powstańców rodem 
z: Żabikowa, Lubonia i Lasku!
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 pozostawić na-
stępnym pokoleniom!

Piotr P. Ruszkowski

Apel do rodzin!
Powstańców Wielkopolskich

Nazwisko i imię
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Andrzejewski Stanisław szer. 12.09.1895 Żabikowo 13.08.1970 ?
Andziński Józef szer. 26.02.1899 Lasek 10.04.1919 Wiry (-)
Andziński Kazimierz ppor.rez. 06.02.1899 Lasek 15.10.1978 Wiry (x)
Anioła Piotr ? ? Lasek ? ?
Anioła Stefan szer. 10.12.1897 Żabikowo ? ?
Anioła Szczepan ? ? Lasek ? Wiry
Antoniewicz Piotr ? ? Luboń? ? ?
Bartkowiak Paweł szer. 02.01.1886 ? ? ?
Bauza Wojciech ? 1.04.1895 ? 2.03.1978 ?
Bober Stanisław ? ? ? ? ?
Borda Andrzej ppor.rez. 18.11.1901 Luboń 15.09.1982 Żabikowo
Borda Marcin ? ? Luboń ? Żabikowo
Burdajewicz Wojciech kpr. 23.04.1878 Luboń ? ?
Cegiołka Aleksy ? ? ? ? ?
Cegiołka Antoni szer. 14.01.1898 Lasek 23.08.1943 Wiry
Cegiołka Józef   ? Lasek?    
Chwirot Jan ppor.rez. 10.07.1898 Lasek 07.10.1980  
Cichy ? ? ? ? ?
Czarnecki Józef ? ? ? ? ?
Dauer Andrzej szer. 30.09.1875 Luboń ? ?
Dobski ? ? ? ? ?
Frankowski ? ? ? ? ?
Gerke Jan st.strzel. 18.08.1902 Luboń ? ?
Goltfrydziak ? ? ? ? ?
Grzechowiak Edmund pilot 26.12.1893 ? ? ?
Jackowiak Józef ? 05.02.1888 Lasek ? ?
Jakubowski Michał szer. 02.09.1897 ? ? ?
Jankowiak Szczepan szer. 24.12.1885 Lasek ? ?
Kaczmarek Stanisław plut. 16.04.1876 Żabikowo ? ?
Koznowski Wincenty szer. 10.01.1900 Żabikowo ? ?
Kubiak Florian kpr. 4.04.1902 Żabikowo ? ?
Kujawa Jan ? 1888 ? 1973 Żabikowo
Lemański Franciszek szer. 12.11.1899 Luboń ? ?
Łączkowski ? ? ? ? ?
Maciejewski Michał szer. 22.09.1901 Żabikowo 19.06.1919 (Rynarzewo)
Melinger Andrzej bomb. 08.10.1899 Żabikowo ? ?
Meller Józef ppor.rez. 30.01.1900 Luboń 23.09.1977 Żabikowo
Meller Paweł ? 27.06.1885 Luboń 14.01.1967 Miłostowo
Meller Stanisław ? 03.05.1887 Luboń 06.04.1986 Wiry
Mucha Szczepan kpr. 15.12.1871 Żabikowo ? ?
Owczarski Walenty ? ? ? ? Wiry
Palacz Antoni   14.01.1902 Luboń 5.01.1919 poległ
Palacz Bronisław sekcyjny 03.10.1899 Luboń ? ?
Patz Józef plut. 21.06.1895 Lasek ? ?
Pawlicki Józef ? ? Luboń 23.7.1964 Żabikowo
Pawlicki Ludwik szer. 18.11.1898 Żabikowo ? ?
Piotrowski Piotr ? 2.05.1902 Lasek 25.03.1971 Wiry
Pniewski Franciszek plut. 11,10,1899 Lasek 15.11.1967 Żabikowo
Poprawka Nikodem sekcyjny 20.08.1896 Lasek ? ?
Poprawka Stanisław sierż. 01.05.1899 Lasek ? ?
Potkowski Piotr kpr. 23.08.1897 Luboń ? ?
Potocki ? ? ? ? ?
Przybylak Michał ? ? ? 05.1936 ?
Przyszczypkowski ? ? ? ? ?
Rawecki ? ? ? ? ?
Sajnaj Tomasz kpr. 14.10.1894 Lasek ? ?
Stefaniak Józef szer. 29.11.1898 Lasek ? ?
Stórtz Jan kpr. 19.05.1896 Lasek ? ?
Szulc Franciszek sekcyjny 04.07.1896 Lasek ? ?
Szulc Józef st.szer. 22.02.1899 Lasek ? ?
Ślasiński Stanisław kpr. 01.05.1896 Żabikowo ? ?
Śliwiński Bernard ? ? ? ? ?
Tomiak Jan szer. 11.05.1895 Żabikowo ? ?
Tylka Franciszek szer. 15,09.1901 Luboń ? ?
Urbaniak Kazimierz szer. 1.01.1899 ? ? ?
Walkowiak Stanisław ? ? ? ? ?
Walter Antoni szer. 28.12.1884 Lasek ? ?
Wilhelm Stefan szer. 13.12.1900 Lasek ? ?
Wojciechowski Józef ? ? ? ? ?
Wojciechowski Kazimierz szer. 1.03.1991 Lasek ? ?
Wojciechowski Piotr szer. 13.05.1900 Lasek ? ?
Wojciechowski Stanisław szer. 14.02.1888 Lasek ? ?
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18 czerwca, podczas 10. Jubileuszowej Gali 
Wolontariatu, starosta Jan Grabkowski oraz 
przewodniczący Komisji Polityki Społecz-
nej i Ochrony Zdrowia, Marek Lis, nagro-
dzili statuetkami blisko 60 wolontariuszy 
z powiatu poznańskiego. Życzenia wyróż-
nionym złożył „na łączach” Jerzy Owsiak, 
a dla wszystkich zaśpiewała Halina Bene-
dyk wcduecie z  Marco Antonellim. Po 
swoim występie artyści otrzymali od sta-
rosty specjalne statuetki, za obecność na 
tej i innych galach.
Wśród wyróżnionych wolontariuszy zna-
leźli się też lubonianie: Magdalena Adam-
ska (zgłoszona przez Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga” Luboń), Norbert Deska 
(Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 
Luboń), Bogusława Generalczyk (Oddział 
PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu), 
Marek Giese (Uniwersytet Luboński Trze-
ciego Wieku), Robert Korcz (Stowarzy-
szenie „Solidarni w Prawdzie i Miłosier-
dziu” Luboń); Przemysław Maćkowiak 
(Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia) i Marek Ratajski (Stowarzysze-
nie Towarzystwo Młodzieży Sportowej 
„Stella”).
Jubileuszowa Gala była też okazją do wy-
różnienia, po raz pierwszy, osób, których 

działalność przyczyniła  się do pomocy 
innym w minionych 10 latach – Dziesięciu 
Niezwykłych. Znalazła  się wśród nich 
lubonianka Irena Skrzypczak, od 1998 r. 
czynnie działająca społecznie na rzecz 
powiatu poznańskiego. Przez trzy kolejne 
kadencje była radną Rady Powiatu w Po-
znaniu, przez cztery kadencje – członkiem 
Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Po-
wiatowej Społecznej Rady Osób Niepeł-
nosprawnych. Od ponad 20 lat Irena 
Skrzypczak, z wykształcenia pedagog, jest 
prezesem Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Puszczykowie, działa w luboń-
skim Klubie Honorowych Dawców Krwi 
„Lubonianka”, jest honorową członkinią 
w Klubie Osób Niewidomych i Słabowi-
dzących „Promyk” w Luboniu. Od począt-
ku jest też członkinią Rady Programowej 
Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku.
Podczas uroczystości Zarząd Powiatu 
był reprezentowany także przez Tomasza 
Łubińskiego, wicestarostę poznańskiego, 
a także Zygmunta Jeżewskiego i Piotra 
Zalewskiego. Obecni byli także m.in. 
przewodniczący Rady Powiatu w Pozna-
niu, Piotr Burdajewicz, oraz radni po-
wiatowi.

(Z)

Zaangażowanie społeczne

Q
Część z wyróżnionych wolontariuszy z Lubonia z przedstawicielami władz powiatu 
i piosenkarzami

Kontynuując przebudowę 
chodnika wzdłuż ul. Sobie-
skiego, wykonano jednostron-
nie kolejny odcinek – pomię-
dzy ul. Parkową i Łączną, na 
wysokości Centrum Handlo-
wego „Venus”. Użyto kostki 
pozbrukowej. Zrobiono wjazd 
na parking przy sklepach, 
a  wzdłuż placu postojowego 
wygospodarowano pasy ziele-
ni. Wstępu na nie, w najbar-
dziej uczęszczanych miej-
scach, bronią metalowe słup-
ki. Spostrzegawczy mieszkań-
cy alarmują, że nie pomyślano, 
by bezpośrednio przy wiacie 
autobusowej nie sadzić roślin. 
Niewiele osób je uszanuje 
i podąży do sklepów wyzna-
czonymi obejściami. Więk-
szość prawdopodobnie uda się 
z przystanku na skróty, depcąc 
zieleń.   (S)

Szkoda zieleni

Q
Choć wstępu na pas zieleni bronią słupki, skracając drogę z przystanku do centrum 
handlowego wiele osób i tak wybierze przejście przez rośliny. Tuż przy wiacie po-
winno się zamontować płytki   fot. Hanna Siatka

Przez kolejne weekendy czerwca, za wyjąt-
kiem 16-17.06, a także w ciągu pierwszych 
dwóch w lipcu, pan Roman był w drodze. 
Budząc podziw i  niedowierzanie mija-
nych, często dużo młodszych piechurów, 
pokonując podczas każdej z wypraw przy 
południowej granicy średnio ok. 60 km po 
górach, w tym kilkakrotnie różnice wyso-
kości liczące ok. 400 m, doszedł 8 lipca do 
Śnieżnika (1426 m n.p.m.), który oczywiście 
zaliczył. Wcześniej (wyprawa 30.06-01.07), 
nie stroniąc od szczytów, wszedł na czeski 
Špičak (880 m), a podczas weekendu 9-10 
czerwca pokonał najwyższy szczyt Sudetów 
– Śnieżkę (1602 m n.p.m.).
Wyprawę 1-2 czerwca skrócił po tym, jak 
po czeskiej stronie zorientował się, że nie 
zabrał z domu dokumentów. Przypomniało 
mu  się nielegalne przekroczenie granicy 
sprzed 40 lat, które wtedy, w latach reżi-
mu komunistycznego, wiązało się jednak 

z większym ryzykiem. Pokonawszy 50 km 
(nie licząc poszukiwań drogi do Bogatyni), 
dotarł do Świeradowa Zdroju i wrócił do 
domu. Zdołał w tym rejonie obejrzeć park 
Geologiczny z Pniem Drzewa Kopalnego 
w Jasnej Górze, przy którym spędził noc. 
Dopiero rano zorientował się, gdzie zasnął. 
Oczywiście miejsce noclegu tradycyjnie 
pozostawił tak, jak zastał.
Kolejną trasę (9-10 czerwca) rozpoczął 
od Świeradowa, który przywitał go burzą. 
Był zmuszony zejść ze szlaków na drogi. 
Odwiedził Szklarską Porębę i  Jakuszyce 
i  dotarł do Szrenicy, gdzie udało mu  się 
spędzić noc w  schronisku. Rano przez 
Śnieżkę dostał się do Przełęczy Okraj, do-
kąd 23 czerwca, chcąc rozpocząć kolejną 
wędrówkę (23-24.06), musiał wrócić auto-
stopem i pieszo, pokonując 30 km. Szedł 
Szlakiem Głodowym 9 km. Na liściastym, 
podmokłym terenie rozciągającym się od 

Sam na sam z górami
Romuald Komischke, samotnie realizujący marzenie życia, by obejść 
Polskę dookoła, ma już za sobą 11 weekendowych wypraw i 900 km 
w nogach

przełęczy Lubawskiej, nabawił się 14. 
kleszczy i zajadał się poziomkami. Przed 
Lubawką, w przyczepie kempingowej 
spędził noc, a rano szosą udał się do 
Mieroszowa, skąd pociągiem wrócił 
do domu.
30 czerwca był w  Mieroszowie już 
o  7.51. To był dzień, kiedy zaliczał 
Góry Suche w Sudetach Środkowych. 
Położone są w południowo-zachodniej 
Polsce, w województwie dolnośląskim 
i w środkowo-północnych Czechach, 
o  które też „zahaczył”. Tu właśnie 
wszedł na Špičak i przez przełęcz pod 
Czarnochem wrócił do kraju. Spał już 
pod polskimi chmurami, w Radkowie. 
W niedzielę, 1 lipca, „Szosą stu zakrę-
tów” przez Góry Stołowe doszedł do 
Kudowy Zdroju i dalej przez Jeleniów 
do Dusznik Zdroju. Przebył po górach 
77  km. W  domu był grubo po północy, 
a rano zjawił się w pracy.
7 lipca od Dusznik przez przełęcz Polskie 
Wrota szedł drogami 50 km do Kamieńczy-
ka, a potem szlakiem turystycznym 20 km 
na Śnieżnik. W  drodze do Międzygórza 
podziwiał kapelusze prawdziwków, które 
tu obrodziły. Stopem dostał się do Kłodzka, 

by zdążyć na autobus do Poznania. Tym 
razem zrobił kolejnych ponad 86 km.

HS

Q
Piechur z Lubonia – Roman Komischke – na 
Hali pod Śnieżnikiem (1218 m n.p.m.), 8 lipca 
o godz. 15.04

Czy wiesz, że w dużej miejscowości tury-
stycznej – Karłowie w Górach Stołowych 
– nie kupisz papierosów?!
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Do nadstawkowych uli należy także bez-
denek wielkopolski, zbudowany ze słomy; 
kształtu okrągłego lub czworobocznego. 
Bezdenek nie jest żadną nowością, bo 
używano go na ziemiach zachodnich 
Polski od dawna, ale w  międzyczasie 
udoskonalono go i odznacza się zaletami, 
jakie rzadko napotkać można u  innych 
uli; jest bowiem ulem wygodnym, ciepłym, 
lekkim, nadzwyczaj tanim, pszczoły roz-
wijają się w nim dobrze, a korzyści z nie-
go znaczne. […] Za przykładem odważ-
nej pszczelarki powinny iść inne niewia-
sty i poświęcać się temu pięknemu i mi-
łemu zajęciu. „Kto ma pszczoły, ma świat 
wesoły” mówi nasz Fredro. Dodał bym 

do tego jeszcze to: hodowla pszczół uprzy-
jemnia życie pszczelarzowi, ale tylko 
wtenczas, gdy prowadzona jest umiejętnie 
i  celowo. […] Bezdenki wielkopolskie 
wyrabia bardzo dokładnie wytwórnia uli 
Leon Maćkowiak – Niepruszewo – pocz-
ta Otusz – Poznańskie.
W trakcie przygotowań do wojny z Trze-
cią Rzeszą Leon Maćkowiak został zmo-
bilizowany w sierpniu 1939 roku. Przy-
dzielono go do wojsk taborowych wcho-
dzących w  skład Armii „Poznań”. 
W trakcie Kampanii Wrześniowej Leon 
walczył w Bitwie nad Bzurą jako dowód-
ca plutonu.
Jadąc wąwozem pododdział dał się za-
skoczyć, gdyż Wehrmacht urządził tam 
zasadzkę. Ogień ciężkich karabinów 
maszynowych był bardzo silny. Ranny 
dwukrotnie Leon przeżył tylko dlatego, 
że osłonił go koń. Niemcy przewieźli go 
do szpitala polowego w  Kutnie, a  gdy 
nieco wydobrzał, skierowano do obozu 
przejściowego w Częstochowie. W roz-
ległym budynku na parterze ulokowano 
szeregowców, na piętrze podoficerów, 
a  na najwyższej kondygnacji oficerów. 
Podczas weryfikacji więźniów, część 
odsyłano do obozów jenieckich, pozo-
stałych kierowano do domu. Przy pod-
oficerach komisja była nieco bardziej 
łagodna, w porównaniu do szeregowców.
W trakcie kwalifikacji Leona zapytano 
najpierw, czy ma żonę i  dzieci. Gdy 
odpowiedział twierdząco, wypisujący 
dokumenty zapytał go, ile ma dzieci. Gdy 
dowiedział się, że ma ich trójkę i do tego, 
że żona jest z domu Otto, to uznał, że to 
„swoi”. Pradziadek na pytania odpowia-
dał też płynnym niemieckim, gdyż ten 
język obowiązywał w szkole powszech-

nej. To rozwiało wszelkie wątpliwości 
oficera i ten stwierdził „Idź do domu do 
swojej żony i dbaj o swoje dzieci!”. Miał 
dużo szczęścia...
Pradziadek jednak niedługo cieszył się 
ze szczęśliwego powrotu do domu. 
W jego budowanym z trudem gospodar-
stwie byli już osadnicy niemieccy. Nato-
miast pasiekę liczącą sto uli wywieziono 
w  głąb Trzeciej Rzeszy. Był zmuszony 
zamieszkać z  rodziną w  starym domu 
Jana, którego już wcześniej 
wysiedlono do Generalnej 
Guberni. Z  kolei Leona 
ochroniły przed wywózką 
jego umiejętności. Potrafił 

 LUDZIE

Mój pradziadek Leon Maćkowiak uro-
dził się 16 marca 1907 roku w wielko-
polskim Niepruszewie. Naukę rozpoczął 
podczas pierwszej wojny światowej 
(1914-1918) w czteroodziałowej szkole 
powszechnej z obowiązującym językiem 
niemieckim. Lubił się uczyć i był cieka-
wy świata, choć były to bardzo trudne 
czasy. Po Wielkiej Wojnie wybuchło 
Powstanie Wielkopolskie (1918-1919), 

a po odzyskaniu Niepodległości toczy-
ła się wojna z bolszewikami o utrzyma-
nie granic.
Kierownikiem szkoły był Liczbański, 
prezes oddziału wielkopolskiego Polskie-
go Związku Pszczelarzy. Ten po zakoń-
czeniu edukacji, namówił młodego Le-
ona do hodowli pszczół. Gospodarstwo 
prapradziadka Jana liczyło dziewięć 
hektarów i doskonale nadawało się do 

założenia pasieki jego 
syna. Leon bardzo po-
kochał pszczoły i  szu-
kając pomysłu na życie, 
zaczął wytwarzać sło-
miane ule nadstawko-
we. Osiągnął przy tym 
bardzo dobre rezultaty, 
otrzymując między in-
nymi na Powszechnej 
Wystawie Krajowej 
w 1929 roku od Mini-
stra Przemysłu i Handlu 
– Srebrny Medal Za 
Chlubne Zasługi Pracy 
za „wielkopolskie kósz-
ki nadstawowe”.
W trakcie obowiązko-
wej służby zasadniczej 
był podoficerem młod-
szym służącym w  18. 
Szwadronie Korpusu 
Ochrony Pogranicza 
(KOP) w miejscowości 
Druja nad Dźwiną na 
pograniczu litewskim. 
Doskonale jeździł kon-
no i  wykazywał  się 
w trakcie pełnienia obo-
wiązków dużą inicjaty-
wą. Wcześniej przeszedł 
więc szkolenie na pod-
oficera dla żołnierzy 
niezawodowych w  Ba-
talionie Szkolnym KOP w dawnej twier-
dzy w Osowcu.
14 lutego 1931 roku kaprala Leona Mać-
kowiaka uhonorowano pamiątkową 
Odznaką KOP, a  legitymację podpisał 
dowódca szwadronu, rotmistrz Skrzyp-
kowski. Podczas służby nadterminowej 
przełożeni namawiali go do pozostania 
w  jednostce, jako żołnierz zawodowy, 
jednak ten wolał wrócić do rodzinnej 
miejscowości. W  trakcie późniejszych 
szkoleń w latach trzydziestych awanso-
wano go do stopnia plutonowego.

W 1935 roku rozpoczął bu-
dowę własnego domu w Nie-
pruszewie. Wziął też 3 lipca 
ślub z miłością swojego życia 
– Leokadią z domu Otto uro-
dzoną 2 grudnia 1915 roku 
w Grzebienisku. Razem zaj-
mowali  się wytwarzaniem 
uli, a ich wytwórnia stałą się 
znana w całej Polsce.
Tak o nich pisał „Przewodnik 
Katolicki” z 25 kwietnia 1937 
roku w  artkule „Kto ma 
pszczoły, ma świat wesoły” 
napisanym przez K. Łukom-
skiego, chrzestnego dziadka 
Zygmunta Maćkowiaka: 
Obecnie weszły w  modę ule 
nadstawkowe, czyli otwierane 
z góry. Doświadczenie wyka-
zało, ze są one wygodne dla 
pszczół i  pszczelarza, poza 
tym lekkie i na ogół niedrogie, 
wskutek czego rozpowszech-
niają się wszędzie najwięcej. 

Przodkowie ropoznani
„Mój pradziadek Leon Maćkowiak – podoficer KOP i pszczelarz” – praca najmłodszej uczestniczki II edycji 
ponadregionalnego konkursu historycznego „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej” 
zorganizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych przy 
współpracy m.in. z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej

Q
Nieliczne zachowane pamiątki po pra-
dziadku Leonie Maćkowiaku pochodzą-
cym z wielkopolskiego Niepruszewa 
– nadana kapralowi Leonowi Maćko-
wiakowi pamiątkowa odznaka Korpusu 
Ochrony Pogranicza wyprodukowana 
w zakładzie grawerskim Stanisława 
Reisinga znajdującym się przy ul. Nieca-
łej 1 w Warszawie; oraz legitymacja do 
odznaki. Podpisał ją 14 lutego 1931 r. 
dowódca 18. Szwadronu, rotmistrz 
Skrzypkowski   fot. Przemysław Maćko-
wiak

Q
Wystawa „Pamiątki z PeWuKi 1929” zorganizowana 
na Międzynarodowych Targach Poznańskich 
w czerwcu 2009 roku z okazji 80. rocznicy Po-
wszechnej Wystawy Krajowej. Wśród eksponowa-
nych przedmiotów był dyplom oraz Srebrny Medal 
Za Chlubne Zasługi Pracy nadany Leonowi Maćko-
wiakowi przez Ministra Przemysłu i Handlu za „wiel-
kopolskie kószki nadstawowe”   fot. Magdalena 
Maćkowiak

Q
„Pamiątka z Druji – 15.12.1930”. Leon Maćkowiak (drugi 
z prawej), jeszcze jako starszy szeregowy, w otoczeniu 
kolegów z 18. Szwadronu Korpusu Ochrony Pogranicza   
Arch. P.M.

cd.  
obok

Q
Leon Maćkowiak wziął 3 lipca 1935 roku ślub z Leokadią z domu Otto. W tym sa-
mym roku rozpoczął budowę własnego domu w Niepruszewie   Arch. P.M.
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Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przypominania ważnych zda-
rzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium lubońskie”. Przed-
stawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych miesiącach 5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
lipiec – okrągłe rocznice

145 lat temu
QQ Latem 1873 r. wyposażenie Szkoły 

im. Haliny zostało wzbogacone (wartość 
8 000 talarów). Zarząd Centralnego 
Towarzystwa Gospodarczego upoważ-
nił dyrektora placówki, Juliusza Aua, 
do używania miana „Wyższej Szkoły 
Rolniczej im. Haliny”. Wydłużono 
cykl nauki z 2 do 3 lat i podniesio-
no opłaty za edukację.   (11, s. 155)

125 lat temu
QQ 1 lipca 1893 r. proboszczem w Wirach 

(wówczas parafia dla lubonian) został 
ks. Karol Seichter z Mieszkowa. Zasłu-
żył się dla wspólnoty w trudnym okresie 
germanizacji. Zmarł 11.02.1927 r.   (3, 
str. 69; 13, s. 56)

115 lat temu
QQ  Latem 1903 r., przed żniwami, wirow-

skie łąki nad Wartą zostały całkowicie 
zalane przez powódź.   (13, s. 53)

110 lat temu
QQ 11 lipca 1908 r. przejęte przez Niem-

ców grunty rolników wsi Żabikowo 
pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, 
Traugutta, Cmentarną, z Poniatowskiego 
i częściowo Kościuszki zostały zapisa-
ne w księdze wieczystej jako własność 
Wspólnoty Ewangelickiej w Żabikowie. 
W ten sposób powstała osada niemiecka 
(ewangelicka), tzw. Kolonia Żabikowo.   
(„WL” 08-2014, s. 18)

105 lat temu
QQ Do połowy 1913  r. Józef Thomas 

(m.in. organizator Kółek Rolniczych 
i prezes kółka wirowskiego) gospodaro-
wał z rodziną w Żabikowie, dzierżawiąc 

przez 16 lat na przełomie XIX i  XX 
wieku folwark hr. Augusta Cieszkow-
skiego. Mieszkali w istniejącym do dziś 
Domu Włodarza przy ul. Powstańców 
Wlkp.   (16, s. 54)

90 lat temu
QQ Dekretem ks. kard. Dr. Augusta 

Hlonda – Prymasa Polski i  Arcybi-
skupa Gnieźnieńsko-Poznańskiego – 1 
lipca 1928 r. ustanowiono parafię pw. 
Św. Trójcy we wsi Dębiec, wydzieloną 
z parafii wirowskiej. Przeznaczono na 
jej uposażenie 150 mórg gruntu ko-
ścielnego w Wirach.   (3, s. 76)
QQ 1 lipca 1928 r. rozpoczęły działalność 

trzy nowe parafie wydzielone z  parafii 
w Wirach – w Żabikowie, Dębcu i Pusz-
czykowie.   (3, s. 81)

85 lat temu
QQ 1 lipca 1933 r. proboszczem parafii 

żabikowskiej został ks. Stanisław Stre-
ich, późniejszy proboszcz parafii św. 
Jana Bosko, zamordowany w  1938  r.   
(3, s. 83)
QQ Około lipca 1933 r. senat Uniwersytetu 

Poznańskiego zaczął parcelować grun-
ty leżące między dzisiejszymi ulicami 
Okrzei i ks. Streicha, stanowiące niegdyś 
własność Augusta hr. Cieszkowskiego 
i  przez niego darowane narodowi na 
cele oświatowe.   (3, s. 102)

80 lat temu
QQ Od 1 lipca 1938 r. w parafii św. Jana 

Bosko rozpoczął służbę pochodzący 
z  Dębca ks. wikariusz Brunon Sta-
chowski, który niecały miesiąc wcze-
śniej otrzymał święcenia kapłańskie. 
Po aresztowaniu przez Niemców ks. 

proboszcza Ludwika Bielerzewskiego, 
od stycznia 1940 r. sam administrował 
parafią. Aresztowany 6 października 
1941 r., po pobycie w Forcie VII, trafił 
do obozu w Dachau, gdzie został za-
męczony. Zmarł 9.12.1942 r. mając 29 
lat.   (3, s. 158)

70 lat temu
QQ 26 lipca 1948 r. Minister Przemysłu 

i  Handlu, E. Szyr, wydał zarządzenie 
w  sprawie objęcia przez Zjednoczenie 
Przemysłu Nawozów Sztucznych w Gli-
wicach upaństwowionej 13 lutego 1948 r. 
firmy Dr Roman May – Chemiczne Fa-
bryki SA Luboń k. Poznania.   (6, s. 124)

50 lat temu
QQ Do końca roku szkolnego w 1968 r. 

Franciszek Sytniejewski był kierownikiem 
Szkoły Podstawowej nr 1 (od 1.09.1948).   
(18, s. 208)

40 lat temu
QQ 22 lipca 1978 r. Rada Państwa odznaczy-

ła Luboń Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski.   („WL” 11-1994, s. 4)

25 lat temu
QQ 7 lipca 1993  r. spełniająca funkcję 

żłobka i przedszkola Ochronka Miejska 
przy ul. Źródlanej została powierzona, 
w formie agencji, uprzedniej kierownicz-
ce.   („Raport o stanie miasta” – „W”L 
06-1994, s. 6)

15 lat temu
QQ 1 lipca 2003 r., po wymówieniu „Wie-

ściom Lubońskim” pomieszczenia na 
parterze Biblioteki Miejskiej, gdzie od 
początku, czyli 1989 r. mieściła  się re-
dakcja (dziś w połączeniu z pomieszcze-
niem gospodarczym tworzy czytelnię), 
siedzibę „WL” przeniesiono do sutereny 
bloku przy ul. Sikorskiego 46 (os. „Lubo-
nianka”). Od stycznia 2011 r. mieści się 
w  Nowym Centrum Lubonia przy ul. 
Wschodniej  23A/62.   („WL” 06-2003, 
s. 5 i 07-2003, s. 2)

5 lat temu
QQ 1 lipca 2013 r. Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej 
„Panaceum” zmienił siedzibę z ul. Po-
niatowskiego 20 na lokal przy ul. Ciesz-
kowskiego 2 (naprzeciw dworca PKP).   
(„WL” 06-2013, s. 67)
QQ 7 lipca 2013 r. rozpoczęła się przebu-

dowa zabytkowego mostu w ul. Romana 
Maya prowadzącego do Luveny (Zakła-
dy Chemiczne).   („WL” 09-2013, s. 12)
QQ 13 lipca 2013 r. zapadł ostateczny 

wyrok Sądu Apelacyjnego w  spra-
wie tzw. „schetynówki” (inwestycja 
drogowa w Żabikowie polegająca na 
kompleksowej budowie ulic Cmen-
tarnej i Traugutta z pomocą środków 
ministerialnych). Luboń przegrał spra-
wę o odszkodowanie z wykonawcą – 
firmą „Inter-Tech” z Komornik. Sąd 
przyznał rację wykonawcy, że miał 
prawo odstąpić od umowy wobec 
braku współdziałania ze strony Lu-
bonia.   („WL” 10-2015, s. 17)
QQ 25 lipca 2013 r. nominowano człon-

ków Rady Gospodarczej Miasta 1. kaden-
cji (2013-2015).   („WL” 08-2013, s. 22)
QQ - Od 20 lipca do 3 sierpnia 2013 r., 

w  ramach warsztatów międzynarodo-
wych „Workcamp” odkryto całkowicie 
fundamenty łaźni w byłym obozie hitle-
rowskim w Żabikowie (II wojna świato-
wa).   („WL” 08-2013, s. 41)
QQ Lipiec 2013 r. był pierwszym mie-

siącem odbioru śmieci przez Kom-
-Lub w  zmodyfikowanym systemie. 
Nasza firma stała  się podwykonawcą 
firmy „Sita”, która wygrała przetarg na 
wywóz odpadów dla Lubonia.   („WL” 
08-2013, s. 12)
QQ W lipcu 2013 r. powstało Stowarzy-

szenie „Uniwersytet Luboński III Wieku. 
Przewodniczącym został Mikołaj Toma-
szyk (ówczesny doradca Burmistrza Lu-
bonia).   („WL” 08-2013, s. 27)
QQ W lipcu i sierpniu 2013 r. 

przeprowadzono generalne 
remonty dachów na budyn-
kach SP 1 i SP 2.   („WL” 08-
2013, s. 48)

bowiem naprawić wszystko i był przez 
to przydatny Niemcom mieszkającym 
w Niepruszewie.
W 1945 roku pradziadek został skiero-
wany do prac ziemnych w Napachaniu. 
Trwały bowiem przygotowania Festung 

Posen do obrony przed ofensywą ra-
dziecką. Gdy sytuacja stawała się coraz 
bardziej napięta, nadzorujący ich Nie-
miec uciekł. Wtedy też Leon powrócił 
do swojego domu, opuszczonego przez 
osadników.

Po zakończeniu wojny został 
wyznaczony przez władze na 
sołtysa. Stracił jednak stano-
wisko, gdyż informował go-
spodarzy o kontrolach prze-
prowadzanych przez Urząd 
Bezpieczeństwa. Do tego 
w pomieszczeniu, w którym 
urzędował, wisiał krzyż. Nie 
chciał go zdjąć, więc było to 
dodatkowym argumentem do 
pozbawienia go stanowiska.
Później oprócz prowadzenia 
gospodarstwa, pracował jako 
zastępca kierownika w banku 
w  Buku. Zmarł 7 czerwca 
1988 roku i został pochowany 
w na cmentarzu parafialnym 
w rodzinnym Niepruszewie.

Q
Ilustracja z Leonem Maćkowiakiem z „Przewodnika 
Katolickiego”, z 25 kwietnia 1937 roku, z artkułu „Kto 
ma pszczoły, ma świat wesoły”   Arch. P.M.

Q
 Prawnuczki Leona Maćkowiaka – Konstancja i Mi-
chalina przy bezdenkach wielkopolskich, stanowią-
cych eksponaty w Muzeum Narodowym Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie   fot. 
Przemysław Maćkowiak

Po pradziadku Leonie zacho-
wało  się niewiele pamiątek 
zniszczonych w trakcie oku-
pacji i  w  czasach powojen-
nych. Dom prapradziadka 
Jana już nie istnieje, niere-
montowany dom pradziadka 
podupadł. Pola położone 
w atrakcyjnym miejscu nad 
Jeziorem Niepruszewskim 
podzielono na działki rekre-
acyjne.
Czas płynie nieubłaganie, 
ale pamięć o  przodkach 
trzeba i warto kultywować...

Konstancja Maćkowiak
(Klasa IIIa, Szkoła Podstawowa 

nr 3  
im. gen. Tadeusza Kutrzeby);

opieka merytoryczna:  
Przemysław Maćkowiak  

(Towarzystwo Miłośników  
Miasta Lubonia)

cd.  
na str. 
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W czerwcu lubońskie Miasteczko Co-
untry przy ul. Kwiatowej zapraszało do 
wyznaczonej strefy kibica, w której oso-
by zainteresowane mundialem mogły 
dopingować naszą polską reprezentację 
podczas jej spotkań międzynarodowych. 
Mecze rozgrywane przez piłkarzy odby-
wają się na rosyjskich stadionach i sta-
nowią spektakularne wydarzenie w świe-
cie.
Dostarczyliśmy emocji przybyłym go-
ściom, zapewniając odbiór sportowych 
wrażeń na dużym ekranie w westerno-
wym saloonie z  dostępem do baru 
i chłodnego kuflowego piwa. Wspólnie 
z futbolistami reprezentującymi nasz kraj 
odczuliśmy porażkę, kiedy Polacy poże-
gnali się z turniejem i wrócili do domu.
Obecnie możemy oglądać transmisje 
telewizyjne meczów innych drużyn ob-
razujące zapał i zaangażowanie w grę.

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell

Strefa kibica u kowboi

Q
Kibice w kowbojskiej strefie kibica 
wspierający dopingiem polską repre-
zentację z Robertem Lewandowskim 
na czele   fot. Zbigniew Henciel

QQ W połowie 2013 r. gru-
pa studentów z  Poznania, 
z  udziałem lubonianki – 
Hanny Pietruszyńskiej (po 
mężu Zaborowska) – zwy-
ciężyła w 6. edycji jednego 

z największych światowych konkursów 
dla szkół wyższych w zakresie reklamy 
internetowej i prowadzenia kampanii 
z wykorzystaniem systemu reklamo-
wego Google AdWords. Działania 
polskiego zespołu dla projektu kina 
„Muza” uznano za najlepsze w Euro-
pie.   („WL” 10-2013, s. 33)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i  okolice. Dzieje osadnictwa i  dzie-
więciu parafii” Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakła-
dy Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 

Tradycja i  współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka 
Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje 
wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 
–„200 lat oświaty w Luboniu” Stanisław 
Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 
2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubo-
nianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historycz-
ny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” – 
tom 2, Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, 
Maria Paradowska, Poznań 1998]; 30 
– BZCz (Biblioteka Zawartości Cza-
sopism); „Wieści Lubońskie” 1994, 
2003, 2004, 2013-2017

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

oprac. HS

cd.  
ze str. 
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Kalendarium lubońskie

Przebudowano wejście do Biblioteki Miejskiej. 
W miejsce starych drzwi wprawiono nowe, na 
fotokomórkę. Można się do nich dostać po-
konując, jak wcześniej, stopień lub przez wy-
konany teraz łagodny podjazd i  skręcając 
w wiatrołap. Od wschodniej strony budynku 
powstało wyjście ewakuacyjne, wyposażone 
w system „antypanik” umożliwiający szybkie 
i intuicyjne otwarcie drzwi w sytuacjach awa-
ryjnych. Teren przed wejściem do książnicy, 
wraz z podjazdem, wyłożono kostką brukową. 
Ustawiono gazony i wysypano białym tłucz-

niem niedużą powierzchnię naprzeciw drzwi 
awaryjnych.
Inwestycja jest realizacją wniosku niepełno-
sprawnego mieszkańca „Lubonianki” – Pawła 
Lewandowskiego – w ramach 1. edycji Luboń-
skiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Kosz-
towała 33 000 zł. Projekt wykonało poznańskie 
Biuro Projektowe i  Obsługi Inwestycji „Wa-
-Art” Waldemar Kajoch, drzwi na zamówienie 
wyprodukowała firma „Dziemidowicz” z Gnie-
zna, a  otoczenie z  pozbruku zrealizowała 
„Manufaktura 13” Paweł Szóstak z Lubonia.

HS

Przyjaźniejsza

Z cyklu „Zdjęcia z  lamusa” dziś przedstawiamy 
zakończenie roku szkolnego sprzed 49 lat w Szko-
le Podstawowej nr  2, która w  latach 1961-1989 
nosiła imię Marcelego Nowotki, obecnie Augusta 
hrabiego Cieszkowskiego.
Wakacje szkolne to najprzyjemniejszy dwumie-
sięczny czas na realizację marzeń, poznawanie 
świata i ludzi. Sięgniemy do starego zdjęcia wyko-
nanego na zakończenie szkoły podstawowej 
w czerwcu 1969 r. Dziś ta młodzież ze zdjęcia – 
ówczesna klasa 8 A, to dojrzałe osoby z bagażem 
doświadczeń życiowych. W jakim stopniu spełni-
ły się ich marzenia z tamtych lat, kariera zawodo-
wa, życie rodzinne, zrealizowane pasje? Zaprasza-
my do podróży sentymentalnej. Polecamy też nasze 
wydawnictwo: „200 lat oświaty w Luboniu” Stani-
sława Malepszaka i  Piotra P. Ruszkowskiego do 
nabycia w redakcji – siedzibie wydawcy – Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lu-
bońskie” przy ul. Wschodniej 23 A/62.

(R)

Zdjęcia z Lamusa 

Zakończenie roku

Q
1969 rok klasa 8 A kończy szkołę. Za chwilę rozejdą się do różnych szkół średnich, zawodowych itd. Na zdjęciu 
w pierwszym rzędzie siedzi grono nauczycielskie, od lewej: Halina Śliwińska (obchodziła właśnie 40 lecie pracy 
– odchodziła na emeryturę), Barbara Kantecka-Faleńska, Janina Szeffler, Sabrina Krawczyk-Praczyk, Bolesław 
Naskrent, Janina Śliwińska-Lewandowska, Eugenia Różycka, Aleksandra Łukaszewicz; w 2. rzędzie stoją absol-
wenci: Grażyna Kotecka, Krystyna Łukaszewicz, Zdzisława Kwiecińska, Danuta Wolkiewicz, Bernadeta Biała, Beata 
Stojak, Bogumiła Walkowiak, NN, Ewa Wronowicz, Jerzy Stachowiak (?), Piotr Tomkiewicz; 3 rząd: Andrzej Pilecki, 
Jarosław Kocikowski, Bogumił Rybarczyk, Jolanta Andrzejewska, Zdzisław Ratajczak, Bernard Kominek, Zbigniew 
Szymański, Jan Graczyk. W ostatnim rzędzie: Jacek Szulc, Zbigniew Paciuszkiewicz, Zbigniew Kałek, Jerzy Krenc, 
Zdzisław Pietrzyk, Ludwik Marciniak, NN, Jarosław Nowakowski

Q
Nowe wejście do Biblioteki Miejskiej przy ul. Żabikowskiej 42   
fot. Hanna Siatka
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Spotkanie z poezją śpiewaną
Na kolejny, piąty już z  kolei program 
poetycki „Nastroje, nas troje” 5 czerwca 
do Szkoły Podstawowej nr  3 przybyło 
liczne grono słuchaczy Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku (LUTW) , którzy 
wysłuchali utworów Agnieszki Osieckiej, 
Jonasza Kofty i Wojciecha Młynarskiego 
w wykonaniu młodych artystów. A byli 
to: Alex Dziabas (4b) – Wprowadzenie, 
Hanna Niedźwiedź (IIb) – Radość o po-
ranku, Anna Sarnowska (5a) – Życie nie 
stawia pytań, życie po prostu jest, Iga 
Kóska (4b), Lilla Skórska (4b) – Z kim 
ci tak będzie źle jak ze mną, Jakub Wier-
ciński (6b)– To była blondynka, Grzegorz 
Kałek (4b) – Moje ulubione drzewo, 
Mikołaj Korzeniowski (4b) – Lubię wro-
ny, Zofia Biderman (6a) – Przetrwamy, 
Maciej Michalski (6b) – Ballada o sza-
chiście, Jan Galik (5b) – Niewielkie słowo 
przyzwoitość, Julia Nowik (4a) – Sta-
czać się trzeba powoli, Hanna Bednarska, 
Alicja Filip (7a) – Ja się nie przyzwycza-
ję, Tomasz Brauza (7c) – Nie mam ja-
sności, Filip Lesiuk (3c) – Co by tu jesz-
cze…, Alicja Filip, Łucja Łobejko (4a) 
– Sing, Sing, Wojciech Rembalski (7c), 
Jakub Wierciński (6b)– Dziewczyny 
bądźcie dla nas dobre, Kornelia Kawka, 
Filip Grec (3c) – Ach, co to był za ślub, 
Julian Kuc (4b) – Podróżą każda miłość 

jest, Franciszek Brzóska 
(4a) – Wszędzie jest dobrze, 
gdzie nas nie ma, Karolina 
Jaśkowiak (4a) – Ucz  się 
polskiego, Wojciech Rem-
balski (7c), Maciej Duszyń-
ski (7e) – Lubmy się trochę 
i Łucja Łobejko (4a) – Chi-
rurgia plastyczna. Jak za-
wsze dla gości przygotowa-
no poczęstunek, którym 
delektowali  się przy stole 
nakrytym przez panią Re-
natę Durę. Pyszne ciasta 
szybko znikały. Nic w tym 
dziwnego, że tego wieczoru 
gospodarze wysłuchali wie-
lu komplementów i  po-

chwał od przybyłych seniorów. O  tym 
ważnym dla nas wydarzeniu przypomi-
nać będą piękne programy, nad którymi 
pracowała pani Hanna Ruszkowska, a za 
całe przedsięwzięcie odpowiadała pani 
Marzena Kinas. Akompaniował na key-
boardzie Rafał Stępniewski.  
  (M. J. Błaszczakowie)

Przyroda niezwykła
Na spotkaniu czerwcowym zapropono-
waliśmy słuchaczom temat wakacyjny. 
Wyruszyliśmy na wirtualną wyprawę 
w poszukiwaniu rzeczy zaskakujących, 
dziwnych i  czasami niezrozumiałych. 
Dowiedzieliśmy się; gdzie rośnie drzewo 
bez dostępu wody, gdzie płonie ogień 
w wodzie, sprawdziliśmy, jak wyglądają 
tęczowe góry, zobaczyliśmy, jakie są 
skutki działalności człowieka w świecie 
natury i wreszcie pokazaliśmy, jak bardzo 
zaskakująca może być przyroda widzia-
na okiem artysty fotografa. Prezentację 
w formie wykładu poprowadził dr Da-
riusz Głowacki.    (OK)

Zakończenie roku akademickiego
22 czerwca w auli Wydziału Nauk Spo-
łecznych i  Dziennikarstwa UAM na 
Morasku odbyło się zakończenie VII już 
roku akademickiego Lubońskiego Uni-
wersytetu III  Wieku. W  uroczystości 

Z Uniwersytetu III Wieku wzięli udział licznie zgro-
madzeni słuchacze LUTW 
oraz Zarząd Stowarzyszenia 
Uniwersytet Luboński 
III  Wieku z  prezesem p. 
Zbigniewem Jankowskim. 
Obecni byli również: kanc-
lerz Uniwersytetu, bur-
mistrz Lubonia Małgorzata 
Machalska; Rada Progra-
mowa z  jej przewodniczą-
cym, dr. Mikołajem Toma-
szykiem; prof. dr hab. Elż-
bieta Lesiewicz z UAM oraz 
prowadzący zajęcia fakulta-
tywne. Uroczystość poprze-
dziła projekcja filmu Piotra 
Kusego pt. „Parada Senio-
rów” o  udziale słuchaczy 
LUTW w IV Ogólnopolskiej 
Paradzie Seniorów „Dojrzali Wspaniali” 
zorganizowanej przez fundację ZACZYN 
w 2017 r. w Warszawie. Relacja z tej rado-
snej i  pełnej entuzjazmu imprezy była 
interesująca i  wszystkim zebranym bar-
dzo się podobała. Potem w programie był 
wykład plenarny o „Życiu i działalności 
Józefa Piłsudskiego i  Romana Dmow-
skiego z  okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości” wygłoszo-
ny przez prof. Elżbietę Lesiewicz w nie-
zwykle interesujący sposób. Wykład 
zawierał wiele szczegółów z życia tych 
wybitnych mężów stanu, ich zasługach 
i  rolach, jakie odegrali w  walce o  nie-
podległą Polskę. Starościna roku, Maria 

Nowakowska, podziękowała słuchaczom 
za udział w zajęciach, wykładach, wyciecz-
kach oraz innych wspólnych imprezach 
integracyjnych, a wykładowcom i prowa-
dzącym zajęcia za pracę i poświęcony czas 
na rzecz studenckiej społeczności.
Uniwersytet w naszym mieście powstał 
w 2011 r. i cieszy się coraz większą po-
pularnością. Aktywizacja seniorów po-
przez naukę, wspólne spędzanie czasu 
i integrację zyskuje coraz większe zain-
teresowanie. W roku akademickim 2017-
2018 na zajęcia uczęszczało ponad 140 
osób. Dr Mikołaj Tomaszyk w  swoim 
wystąpieniu powiedział, że jest to zasłu-
gą Zarządu Stowarzyszenia, Rady Pro-
gramowej oraz prowadzących zajęcia, 
którzy z wielkim zaangażowaniem pra-
cują na rzecz Uniwersytetu. Działalność 
LUTW jest finansowana z  wpisowego 
słuchaczy oraz ze środków zewnętrznych 
ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Mia-
sta Luboń. Pani Burmistrz jest dumna 
z działalności Uniwersytetu. Podzięko-
wała studentom za udział w zajęciach, 
a Radzie Programowej i wykładowcom 
za zaangażowanie i  czas poświęcony 
działalności Uniwersytetu. Słuchacze 
podziękowali starościnie roku, Marii 
Nowakowskiej, za jej szczególne zaan-
gażowanie w sprawy studentów, pomoc 
w rozwiązywaniu problemów, czuwanie 
nad sprawnym funkcjonowaniem zajęć, 
jej serdeczność, uśmiech i zawsze miłe 
słowa. Na zakończenie uroczystości słu-
chacze otrzymali okolicznościowe dy-
plomy, będące zwieńczeniem ich eduka-
cyjnej aktywności w wykładach i zaję-
ciach oraz upominki książkowe ze Sta-
rostwa Powiatowego, które wręczyli: 
Małgorzata Machalska, Zbigniew Jan-
kowski i Maria Nowakowska. Potem było 

wspólne świętowanie przy ka-
wie i  pysznym cieście. Trady-
cyjnie zrobiono wspólne pa-
miątkowe zdjęcie. Studenci 
rozpoczną teraz trzymiesięczne, 
zasłużone wakacje. Spotkają się 
w październiku.   

(M. J. Błaszczakowie)

W country klubie
15 czerwca członkowie i sympa-
tycy Sekcji Turystyki Pieszej 
i Krajoznawczej LUTW udali się 
do Kowbojskiego Miasteczka 
Country & Western 
w  Luboniu przy ul. 
Kwiatowej, aby pod-
czas biesiady zakoń-
czyć kolejny rok 

cd.  
na str. 
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Q
Zakończenie roku akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych UAM na Morasku   fot. Piotr Kusy

Q
Słuchacze LUTW  w kowbojskim miasteczku   fot Jan Błaszczak

Q
Program poetycki „Nastroje, nas troje” w Trójce    
fot. Jan Błaszczak
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zajęć Sekcji na Uniwersytecie 
III Wieku. W  miasteczku 
u Doroty i Jacka Przebierałów 
pojawiło  się około godz.  16 
blisko 50 osób. Gospodarze 
przygotowali bogaty program 

spotkania. Szeryf Jack przedstawił przy-
byłym historię powstania miasteczka 
oraz opowiedział o kolonizacji Ameryki 
Północnej, o zwyczajach i zachowaniach 
kowbojskich. Zwiedziliśmy miasteczko 
i zrobiliśmy grupowe, pamiątkowe zdję-
cia. Pani Dorota przygotowała pyszny 
żurek, placek i sernik, chleb ze smalcem 
i  ogórkiem kiszonym oraz kiełbaski 
z grilla. Natomiast pan Jacek zorganizo-
wał różne konkurencje – rzut podkową, 
chwytanie na lasso oraz wyścigi parami 
na podwójnych deskach. Zapewnił także 
oprawę muzyczną dla seniorów. Wszyscy 
bawili  się świetnie przez kilka godzin. 
Dziękujemy gospodarzom za wspaniałe 
przygotowanie imprezy.    

(M. J. Błaszczakowie)

Sportowo i integracyjnie
21 maja słuchacze LUTW wzięli udział 
w  VIII Wielkopolskich Spotkaniach 
Sportowo-Integracyjnych Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku (UTW) występując 
w  różnych dyscyplinach sportowych. 
Spotkania te są amatorskimi rozgryw-

kami seniorów. Organizują je: UTW 
w Sierakowie, Gmina Sieraków i Szkoła 
Podstawowa w Sierakowie. Celem spo-
tkań jest propagowanie zdrowego stylu 
życia wśród seniorów. Sportową rywa-
lizację poprzedziła parada ulicami Sie-
rakowa prowadzona przez motocykle 
oraz stowarzyszenie „Vivat”. Następnie 
na boisku Orlika odbyła się rywalizacja 
zawodników z przybyłych na spotkanie 
14 drużyn seniorów w 6 konkurencjach, 
w  tym m.in.: strzelanie z  wiatrówki, 
kręgle, bieg z  szarfą, hokej, ułożenie 
chłopka i rzuty woreczkiem do puszek. 
Przedstawiciele drużyn otrzymali pa-
miątkowe dyplomy za udział w  spo-
tkaniu, a  zwycięzcy poszczególnych 
dyscyplin medale (trzy pierwsze miej-
sca) oraz dyplomy. Tym razem nie 
zdobyliśmy medali, chociaż były do-
grywki. Nagrodzono trzy najlepsze 
uniwersytety. LUTW występował w za-
wodach po raz piąty. Po zmaganiach 
sportowych uraczyliśmy  się bigosem 
oraz ciastem i kawą lub herbatą. Na-
stępnie była wspaniała zabawa taneczna 
oraz śpiewanie piosenek biesiadnych. 
Spartakiada zakończyła  się dekoracją 
zwycięzców poszczególnych dyscyplin 
oraz rozdaniem pucharów i dyplomów 
dla zwycięskich drużyn.    

(M. J. Błaszczakowie)

cd.  
ze str. 
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Q
Uczestnicy z LUTW na boisku w Sierakowie   fot. Jan Błaszczak

Z Uniwersytetu III Wieku

Dwa spektakle teatralne w ramach festi-
walu „Malta na Bis” można było obejrzeć 
2 i 3 lipca w Luboniu w industrialnym 
wnętrzu dawnej Fabryki Drożdży. Pierw-
szego dnia Teatr „Porywacze Ciał” 
przedstawił spektakl „Humanicana”, 
a  drugiego dnia mogliśmy zobaczyć 
„Bajkę dla wszystkich i  dla nikogo” 
w wykonaniu Kuby Kaprala i Huberta 

Wińczyka. Jak co roku przedstawienia 
cieszyły się popularnością wśród miesz-
kańców Lubonia.
W tym roku Malta Festival Poznań pod-
porządkowany był dynamice skoku. 
Zgodnie z tematem przewodnim tego-
rocznej edycji – Idiomem „Skok w wia-
rę” – zastanawialiśmy się nad możliwy-
mi wariantami tej postawy – ryzykow-

nym skokiem zarówno 
w zachwyt, piękno, jak i fa-
natyzm. Pytaliśmy o to, jak 
różne przekonania i  aksjo-
logie mogą wchodzić ze 
sobą w dyskusję, gdzie prze-
biegają linie podziału, 
a gdzie porozumienia.
Organizatorem wydarzenia 
był Ośrodek Kultury w Lu-
boniu, który serdecznie 
dziękuje prezesowi Lubanta 
SA – Januszowi Kołodziej-
czykowi – za użyczenie 
wnętrz fabryki.

Magdalena Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

Malta na Bis 2018

Q
Spektakl „Humanicana” w ramach przeglądu „Malta na Bis” w zabytkowych wnę-
trzach Lubanty   fot. Maciej Werner

Q
Widownia „Malty na Bis”   fot. Maciej Werner

Q
W dawnej drożdżowni można było obejrzeć również 
„Bajkę dla wszystkich i dla nikogo” („Malta na Bis”)   
fot. Maciej Werner
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Wokół Wielkiej Sceny
Ostatnie spotkanie operowe w tym se-
zonie kulturalnym było wyjątkowe. 6 
czerwca gościliśmy kontratenora, Jakuba 
Jana Monowida. Spotkanie tradycyjnie 
poprowadził redaktor Piotr Nędzyński, 
a towarzyszył im pianista, Piotr Żukow-

ski. Artysta wybrał szeroki wachlarz 
utworów, które dały możliwość zapre-
zentowania wyjątkowego głosu, jakim 
jest kontratenor. Wydarzenie to bez-
sprzecznie uznano za jedno z  najlep-
szych, za co goście zostali nagrodzeni 
owacjami na stojąco. Koncert zakoń-
czył  się bisem, a  my już nie możemy 
doczekać  się powrotu operowych spo-
tkań, które jesienią ponownie zagoszczą 
na scenie Kulturteki.

Instrusmyki
7 czerwca odbył  się pierwszy z dwóch 
koncertów w ramach projektu „Wolność 

jest w nas”, którego inicjatorem jest Sto-
warzyszenie Pozytywny Luboń. „Instru-
smyki” to słuchowisko dla najmłodszych, 
podczas którego publiczność miała moż-
liwość spotkania z profesjonalnymi mu-
zykami z zespołu „Panoptikum”. Artyści 
przybliżyli możliwości i charakterystykę 

instrumentów takich, jak: gitara, obój 
czy cajon (drewniany instrument perku-
syjny w  formie skrzynki, pochodzący 
z  Afryki). Muzycy zaprosili młodych 
słuchaczy do stworzenia orkiestry i wszy-
scy wspólnie muzykowali, co sprawiło 
wiele radości. Dopełnieniem warstwy 
artystycznej projektu była wystawa prac 
Tomasza Kalitko, doktora sztuk pięk-
nych.

Wspomagamy mamy!
Od marca w  Bibliotece Miejskiej jest 
realizowany projekt „Wspomagamy 
mamy”, który ma na celu pomaganie 

Z Biblioteki Miejskiej

Q
Słuchowisko dla dzieci „Instrusmyki”

młodym i przyszłym mamom. Czwarte 
spotkanie, które odbyło się 11 czerwca, 
było poświęcone porozumieniu bez prze-
mocy. Poprowadziła je Natalia Minge 
– psycholog specjalizująca się w rozwo-
ju dzieci. Nie mówiła, jak powinno się 
wychowywać dzieci, ale co dzieci czują 

w  danej sytuacji i  jak my – dorośli – 
możemy im pomóc. Przybyłe mamy 
chętnie dzieliły się swoimi doświadcze-
niami i, jak się okazało, wiele z nich łączą 
te same problemy. Trudy przedszkolne-
go życia, obiad, który każą jeść w spo-
koju przy stole i wieczorna kąpiel, której 
tak wiele dzieci wolałoby uniknąć… Pani 
Natalia przedstawiła wiele podobnych 
sytuacji z perspektywy psychiki dziecka 
i pokazała mamom, co dobrze jest wte-
dy zrobić, by złagodzić problem, i w jaki 
sposób tłumaczyć dzieciom niejasne dla 
nich sytuacje. Spotkanie zmotywowało, 
ale też bardzo dowartościowało przyszłe 
i młode mamy.

Poszukiwanie skarbu
W tym roku po raz pierwszy zapraszamy 
najmłodszych do wspólnej zabawy na 
plaży miejskiej, 17 czerwca wybrali-
śmy się na Karaiby, gdzie poszukiwali-
śmy pirackiego skarbu. Na plaży były 

ukryte złote monety, za odnalezienie 
których dzieci otrzymywały drobne upo-
minki. Były wspólne zabawy, tańce, a na-
wet piosenki. Aby stać się prawdziwym 
piratem każdy mógł sobie sprawić pirac-
kie wąsy. 30 czerwca bawiliśmy się w in-
diańskiej wiosce, gdzie wspólnie zasie-
dliśmy przy ognisku i robiliśmy indiań-
skie pióropusze. Wszystkich najmłod-
szych zapraszamy do bibliotecznej 
strefy animacji w co drugą sobotę oraz 
w każdy czwartek. Szczegóły na naszej 
stronie internetowej (www.biblub.com), 
a także na facebookowych stronach Bi-
blioteki i plaży.

BM

Q
Instruktażowe spotkanie dla młodych mam w bibliotece

Q
Biblioteczne zajęcia na plaży miejskiej – poszukiwanie pirackiego skarbu

Filia Bibliote-
ki Miejskiej 
przy ul. 
R. Maya 
przenio-
sła się z bu-
dynku przy-
chodni le-
karskiej, 
„Wigoru” 
i Wspólnej 
Drogi do 
gmachu 
głównego 
Luveny

Q
Kontratenor Jakub Monowid na scenie Biblioteki Miejskiej

Q
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Luboń na szlaku
1 czerwca wystartowała trasa ewangeli-
zacyjna „Strefa Mocy”, obejmująca, 
oprócz Lubonia, 10 miejscowości: Gli-
nianka k. Warszawy, Ostrołęka, Grodzisk 
Mazowiecki, Gorzów Wielkopolski, 
Bydgoszcz, Zielona Góra, Krosno Od-
rzańskie, Radzionków k. Bytomia oraz 
Gołaczewy k. Olkusza. 12 i 13 czerwca 
program zagościł w Luboniu, by ogłaszać 
mieszkańcom Królestwo Boże poprzez 
Żywe Słowo i Ewangelię.

Strefa Mocy to radosne i  pełne pasji 
rekolekcje, uwielbienie, świadectwa ludzi, 
którzy doświadczyli Boga żywego, mo-
dlitwa pełna mocy, muzyka na żywo, 
koncerty, art performance. Poprzez 
otwartą, plenerową formułę organizato-
rzy chcą dotrzeć do osób „zaginionych”, 
które przez historie życia straciły relacje 
z  Bogiem i  Kościołem, do wszystkich 
tych, którzy nie znają jeszcze żywego 
Boga. Dla celów ewangelizacji dysponu-
ją dużą, mobilną sceną, koncertowym 
nagłośnieniem i  oświetleniem. Ekipa 

Strefy Mocy to wspólnota ponad 20 osób 
różnych stanów, talentów, profesji i pasji, 
oddanych Bogu, występująca pod prze-
wodnictwem Sylwii i Witolda Wilków.
Witek Wilk jest jednym z  najlepszych 
perkusistów w Polsce. Wraz z rodziną: 
żoną Sylwią oraz czwórką dzieci – Judy-
tą (11 lat), Dominikiem (9), Lenką (7) 

Mocne rekolekcje
„Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości” – 
powiedział Jezus (J 10,10). Jeśli w jakiejś dziedzinie życia tej obfitości ci 
brakuje, to zapraszamy do Strefy Mocy! – rozgłaszali Sylwia i Witek 
Wilkowie, którzy poprowadzili w lubońskim parku Papieskim dwudniowe 
rekolekcje pod hasłem: „Przyjdź i odbierz obietnicę, jaką dał ci Bóg”

i  Samuelem (9 
miesięcy) jest 
w drodze. Słowo 
Boże głosił już 
w  wielu miej-
scach w  Polsce 
i poza jej grani-
cami – w Irlan-
dii, w  Niem-
czech, na Ukra-
inie. Robi to 
z taką mocą, jak 
św. Paweł. Jest 
Bogu bardzo 
posłuszny. Je-
dzie tam, dokąd 
Bóg go posyła, 
nawet 2000  km 
z małym dziec-
kiem na rękach! 
Niekiedy pod-
czas prorokowa-
nia czy modli-
twy z  nałożeniem rąk w  imię Jezusa 

Chrystusa, ludzi opuszczają 
choroby, nowotwory, ślepota, 
głuchota, znika wodogłowie, 
nałogi, uzależnienia. Bywa, 
że Witek modli się nad kimś 
przez dwie godziny przez te-
lefon. – Jeśli Jezus obiecał, że 
większe cuda czynić będziemy, 
jeśli w prologu u św. Jana czy-
tam, że „Bogiem było Słowo”, 
to albo w to wierzę, albo nie. 
Albo wierzę, że słowo ma taką 
moc, że Duch Święty działa, 
albo wiara to farsa. Nie jestem 
świrem ani borokiem (nie-
udacznik – przyp. red.), któ-
remu w życiu zawodowym się 
nie udało i który teraz jeździ 
i ewangelizuje – przekonuje. 
– Moim darem nie jest jednak 
czynienie cudów! Mam głosić 
Słowo!

Witek chłonie Pismo Święte. Jak mogli-
śmy się przekonać na własne oczy, ma 
je zawsze pod ręką. Cytuje je z pamięci 
niemal całymi rozdziałami. Mówi, że 
czytać uczył się na Biblii. Papieskie en-
cykliki, nauczanie Pawła VI, Jana XXIII 
i Jana Pawła II to też podkład jego ewan-
gelizacji. – Ci wielcy mówili, że jeśli nie 

będziemy ewangelizować, tylko katechi-
zować, to Kościół umrze! Zresztą mówi 
o tym też katechizm – przekonuje Wilk.
Warto w  tym miejscu podkreślić zna-
czenie słów: ewangelizator i misja ewan-
gelizacji. Ewangelizacja to nie tylko na-
uczanie i  przekazywanie wiedzy, ale 
opowiadanie o osobie Jezusa Chrystusa. 
Główny przekaz ewangelizacji skupia się 
na męce, śmierci i  zmartwychwstaniu 
Jezusa. Cechą charakterystyczną ewan-
gelizacji, w przeciwieństwie do katechi-
zacji, jest skupienie się na poznaniu Je-
zusa, a nie na przekazywaniu nauk mo-
ralnych obowiązujących chrześcijanina. 
Adresatami ewangelizacji są niewierzą-
cy, ale też wierzący, którzy nigdy nie 
doświadczyli osobistej relacji z Bogiem. 
Istnieje wiele form ewangelizacji, za 
właściwą można przyjąć każdą, która nie 
wykracza poza normy etyczne i moralne 
zapisane w Biblii. Istnieją misje ewange-
lizacyjne, stowarzyszenia chrześcijańskie, 

Szkoły Nowej Ewangelizacji, fundacje, 
wykorzystujące także muzykę jako no-
śnik treści ewangelizacyjnych i inicjaty-
wy lokalne (koncerty, wykłady, 
dyskusje itp.).
Kiedy ktoś prosi, by modlić się 
nad chorym, Witek najpierw 
głosi Słowo, bo chore ciało to 

Q
Scena, z której 12 i 13 czerwca ewange-
lizowano na wzgórzu w parku Papie-
skim, 3 dni wcześniej była wykorzysty-
wana podczas Dni Lubonia. Została 
udostępniona przez Witka Wilka    
fot. Sławomir Wojciak

Q
Uczestnicy ewangelizacji na Wzgórzu Papieskim 13 czerwca   fot. Sławomir Wojciak

Q
Witek Wilk – charyzmatyczny perkusi-
sta, głosiciel Słowa Bożego na scenie 
w parku Papieskim    
fot. Sławomir Wojciak

cd.  
obok

Q
Rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z udziałem 
przybyłych z Kazachstanu sióstr służebniczek Maryi w hali 
LOSiR   fot. Sławomir Wojciak



7/2018

41

życiu osobistym i walce 
z własnymi słabościami 
oraz grzechem. Dzięki 
poznaniu i  bliskości 
Boga odkrył w sobie moc 
powołania do głoszenia 
Słowa Bożego innym, co 
czyni już od 25 lat, do 
czego również zachęcał 
uczestników rekolekcji. 
Przytoczył z  pamięci 
przypowieść o talentach, 
nawiązując do ukrytych 
w nas. Posłużył się przy-
kładem swoich codzien-
nych, wielogodzinnych 
prób gry na perkusji, 
które doprowadziły go 
do tego, że jest dziś jed-
nym z najlepszych per-
kusistów w  Polsce, na-
grywającym płyty i koncertującym ze 
znanymi formacjami (na koncie ma 
już 50 płyt). Na zakończenie tego po-
nadgodzinnego spotkania, przez wsta-
wiennictwo Ducha Św. Witek pomo-
dlił się w intencji każdego ucznia oraz 
całej szkoły.

Rekolekcje Strefy Mocy pokazały, jak 
wiele możemy razem (we wspólnocie), 
nie osobno, w domu! Mieliśmy okazję 

przekonać się, jak Duch Święty działa 
w  ludziach, po to by z  małej iskry 
rozniecić wielki ogień. Bądźmy misjo-
narzami Bożego Miłosierdzia, wszędzie 
tam, gdzie Bóg nas posyła, w naszych 
domach, rodzinach i na ulicach, ale nie 
zapominajmy o wspólnocie, o tym, że 
razem możemy więcej! Bądźmy razem 
w sercu Boga.

Sławomir Wojciak
katecheta w SP 5

Świętojanki
29 czerwca Dom Kultury w Łęczycy, gm. 
Komorniki, był miejscem obrzędów z oka-
zji Dnia Kupały i rozbrzmiewał śpiewem 
oraz muzyką. Nasz zespół „Lubonianie” 

został zaproszony do udziału w tym świę-
cie przez Gminny Ośrodek Kultury w Ko-
mornikach. Gości uroczyście powitali wójt 
gm. Komorniki Jan Broda oraz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Antoni 
Pawlik. Nasz zespół promował Luboń. 
Przygotowaliśmy 4 piosenki dostosowa-
ne do charakteru imprezy. A  były to: 
„Wiosną jaśnieje świat” – utwór w wy-
konaniu naszej solistki, Ludomiry Jarzi-
na; „Bukiet czerwonych róż”, którego 
zawsze domaga się widownia (upiększy-
liśmy go dodatkowymi frazami); „Ko-
cha  się raz” w  wykonaniu Zdzisławy 
Piskorz, której wtórowali: w roli „aman-
ta” – Lucjan Kuźniak oraz zespół; a tak-
że „Przyjmij te czerwone róże”. Aranża-
cje i akompaniament to zasługa naszego 
nauczyciela, Wojciecha Wicenciaka. Tek-
stowo zespół przygotowała niezastąpiona 
Dobromiła Jarzina. Organizatorzy przy-
gotowali taniec „Nimf wodnych” (na boso), 
z którymi w orszaku dotarliśmy do Wi-
renki (dopływ Warty) i złożyliśmy na jej 
wodzie wianki. Znakomita kawa, herbata, 
ciastka i kiełbaski z rożna oraz przepiękna 
pogoda dopełniły nastrój, którego się nie 
zapomina.

J.K.

KULTURA

wynik choroby ducha. Uzdro-
wienie musi więc zacząć  się 
od oczyszczenia i przebacze-
nia. – „Bogiem jest Słowo”. 
Ono ma moc. Więc kiedy ko-

goś przeklinasz, to uważaj. Od prze-
kleństw też trzeba  się w  życiu odciąć. 
W  imię Jezusa Chrystusa – opowiadał 
Witek w czasie jednej z konferencji na 
Wzgórzu w parku Papieskim. – Zawsze 
jednak trzeba poprosić o  wlanie łaski, 
i  błogosławić sobie i  innym! Najwięcej 
wyzwoleń i  uzdrowień, również fizycz-
nych, można zauważyć przy modlitwie 
„Ojcze nasz”. „I odpuść nam nasze winy 
jako i my odpuszczamy naszym winowaj-
com” – jeśli nie odpuścisz, to tak, jakbyś 
Boga prosił, żeby i tobie nie przebaczył. 
Wybacz, wyzwól się z więzów przeszłości 
i zacznij żyć słowem. Uwierz w słowo – 
wtedy Bóg zadziała w  Twoim życiu – 
tłumaczył zebranym Witek.

Modlitwa ze Wzgórza
Wystarczyły dwa dni, aby w  naszym 
mieście można było namacalnie do-
świadczyć Mocy Jezusa Chrystusa. 
Każdy wieczór rozpoczynał się Eucha-
rystią, której przewodniczył ojciec 
Dariusz Galant – kapelan Sióstr Słu-
żebniczek Maryi oraz diecezjalny eg-
zorcysta. Tuż po niej rozpoczynała się 

Strefa Mocy wypełniona po brzegi 
modlitwą, Słowem Bożym w konferen-
cjach, świadectwami oraz radosną 
muzyką i uwielbieniem prowadzonym 
przez zespół „zanim”. Na perkusji grał 
oczywiście Witek. Na zakończenie każ-
dego wieczoru rekolekcyjnego była 
modlitwa uwielbienia połączona z mo-
dlitwą uzdrowienia, podczas której 
Duch Święty działa swoją mocą. Były 
uzdrowienia z  alergii, wady wzroku, 
schorzeń ortopedycznych, nowotwo-
rów, uzależnień i  innych słabości. Po 
modlitwie na scenę wychodziły osoby 
zebrane na Wzgórzu Papieskim, które 
potwierdzały, że przyszły z  bólem, 
schorzeniem, urazami powypadkowy-
mi, a doznały mocy uzdrowienia. Bóg 
wyleczył ich dolegliwości, także te 
duchowe! Pięknym świadectwem tych 
dni była nieustanna możliwość sko-
rzystania z  sakramentu pojednania 
z  Bogiem w  spowiedzi świętej oraz 
z modlitwy wstawienniczej.

Witek Wilk w szkole
Strefa Mocy w  osobie Witka Wilka 
zagościła także w progach Szkoły Pod-
stawowej nr 5, która przeżywała wła-
śnie rekolekcje (ćwiczenia duchowe 
dla klas 4-7). Świadectwo, którym 
gość się podzielił, opierało się na jego 

Q
Zajęcia w ramach rekolekcji – w klasach    
fot. Sławomir Wojciak

Dni Lubonia
Zespół wokalno-muzyczny „Lubonianie” 
z  LTK przygotował na święto miasta 
piosenki gwarowe Benona Mateckiego 
oraz biesiadne i liryczne innych kompo-
zytorów. Utwory Benasa z Kocich Do-
łów: „Na Luboniu fajno wiara” oraz 
„Pyre daj” to przypomnienie historii 
naszego miasta. Nawet jeśli nie ma już 
w  Luboniu niektórych nazwisk, nazw 
skwerów czy miejsc, naszym obowiąz-
kiem jest przypominać, promować i za-
poznawać ze znakomitym, kiedyś stoso-
wanym językiem, który wybrzmiewa 
w  utworach „Chłopaki grejcie”, „Ko-
cha się raz” czy piosence przywołującej 
wspomnienia „W Luboniu  się kocha 
najszczerzej”.
Przed naszym występem podczas Dni 
Lubonia kibicowaliśmy zespołowi 
VOX. Odbyliśmy rozmowy z wyko-
nawcami, a  wspólne z  nimi zdjęcia 
trafią do naszej kroniki. Przekazali 

nam cenne rady sceniczne, podziwia-
li nasze stroje, a  podczas występu 
trzymali za nas kciuki.

Z Lubońskiego Towarzystwa Kultury

Q
Zespół „Lubonianie” LTK na scenie Dni Lubonia   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Po koncercie spotkanie muzyków VOX-u z członkami zespołu „Lubonianie”

Q
Zespół „Lubonianie” podczas święta wianków

cd.  
ze str. 
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Bierzmowanie
5 czerwca podczas wieczornej Mszy św. 
43 młodych osób ( w  tym 2 starszych 
ministrantów) otrzymało z  rąk ks. bp 
Zdzisława Fortuniaka Sakrament Bierz-
mowania. Koncelebrowanej Eucharystii 
przewodniczył ks. Biskup, a towarzyszy-
li mu ojcowie oblaci: Krzysztof, Paweł 
i Piotr. Byli obecni również nasi duszpa-
sterze: ks. proboszcz Paweł Dąbrowski 
i wikariusz – ks. Krystian Gramza. Uro-
czystości rozpoczęły się procesją i przy-
witaniem ks. biskupa przez przedstawi-
cieli rodziców młodzieży mającej przyjąć 
sakrament. W imieniu wszystkich zgro-
madzonych rodziców poprosili oni ks. 
bp. Z. Fortuniaka o udzielenie ich dzie-
ciom Sakramentu Dojrzałości Chrześci-
jańskiej. Po odczytaniu Ewangelii zrobił 
to też ks. proboszcz,, zapewniając o na-
leżytym przygotowaniu młodzieży i go-
towości podjęcia dorosłego, odpowie-
dzialnego życia chrześcijanina. Zwraca-
jąc się do młodych ks. biskup spytał, czy 
wszyscy są świadomi tej chwili i  tego, 
jakich łask oczekują od Ducha Świętego. 
Młodzież swoją odpowiedzią potwier-
dziła słowa ks. proboszcza o swoim przy-
gotowaniu do tej ważnej chwili w  ich 
życiu.
Podczas homilii dostojny gość zwra-
cał  się głównie do młodzieży. Przypo-

mniał jej, że w dotychczasowym jej życiu 
były dwa bardzo ważne i uroczyste wy-
darzenia, które otrzymały specjalną 
oprawę. Są to: Sakrament Chrztu Świę-
tego – którego nie pamiętają i I Komunia 
Święta. 5 czerwca br. do tych dwóch 
doszedł trzeci sakrament – Bierzmowa-
nie. W każdym jest obecny Duch Świę-
ty. Wszystkie nazywane są Sakramenta-
mi Inicjacji, Wtajemniczenia, Wprowa-
dzenia do pełnego życia chrześcijańskie-
go. Jest związek między nimi: Bierzmo-
wanie jest dopełnieniem Chrztu, jest też 
związek między Bierzmowaniem a Eu-
charystią. Ponieważ uroczystość odby-
wała się w okresie oktawy Bożego Ciała, 
w którym szczególnie czcimy Pana Je-
zusa w Najświętszym Sakramencie, ks. 
biskup w swojej homilii skupił się na tym 
drugim związku – między Bierzmowa-
niem a Eucharystią. Przypomniał, że po 
Zmartwychwstaniu, Apostołowie i  ci, 
którzy przyjmowali chrzest, w  oczeki-
waniu na zesłanie Ducha Świętego trwa-
li na modlitwie i  łamaniu chleba, czyli 
Eucharystii. Tak więc Duch Święty skie-
rował rodzący się Kościół Jezusa Chry-
stusa ku Niej. Dzień Pięćdziesiątnicy był 
zarazem ukazaniem  się Kościoła, jak 
i wypełnieniem woli Pana Jezusa, który 
postawił Eucharystię w  centrum życia 
swojego Kościoła. Podsumowując ks. 

Z parafii św. Jana Pawła II biskup powiedział, że 
u podstaw życia chrze-
ścijańskiego jest: przy-
jęcie chrztu, przyjęcie 
umocnienia Duchem 
Świętym (bierzmowa-
nie) i  uczestniczenie 
w  Eucharystii. To jest 
fundament życia chrze-
ścijańskiego. Euchary-
stia jest ofiarą, objaśniał 
dalej ks. biskup. Pan Jest 
też pokarmem dającym 
siłę i  moc. Nie należy 
zapominać, że przez 
chrzest i bierzmowanie 
jesteśmy przyporządko-
wani Eucharystii. Udział 
w  Eucharystii udosko-
nala w nas to, co zostało nam dane na 
chrzcie i prowadzi do pełni chrześcijań-
skiego wtajemniczenia, stanowi ośrodek 
i cel całego życia sakramentalnego. Nie 
należy patrzeć na Nią jak na obowiązek, 
bo jest Ona przywilejem. Jak jest ważna 
w  naszym życiu, pokazywał św. ojciec 
Pio, który miał szczególny dla Niej sza-
cunek. Mszę św. w zwykły dzień odpra-
wiał przez wiele godzin, do ołtarza szedł 
jak na Kalwarię, nie udzielał rozgrzesze-
nia, jeżeli ktoś podczas spowiedzi wy-
znał, że zaniedbuje niedzielną Euchary-
stię bez racjonalnej przyczyny. Bierzmo-
wanie nazywane jest sakramentem od-
powiedzialności za Kościół, za siebie, 
swoje chrześcijańskie życie, a  źródłem 

i przyczynkiem chrześcijańskiego życia 
jest Eucharystia.
Po homilii odnowiono przyrzeczenia 
Chrztu Świętego. Podczas modlitwy 
kapłanów o  zesłanie Ducha Świętego 
kandydaci klęczeli. Następnie młodzież 
została namaszczona Krzyżmem Świę-
tym. W trakcie bierzmowania śpiewano 
pieśń „Przybądź Duchu Święty” i odmó-
wiono Litanię do Najświętszego Serca 
Jezusowego.
Młodzi czynnie uczestniczyli we Mszy 
św., czytając Słowo Boże, wezwania do 
Modlitwy Powszechnej, nieśli dary do 
ołtarza. Na zakończenie przedstawiciel 
bierzmowanej młodzieży podziękował 
za udzielony Sakrament: Bogu, biskupo-
wi, księżom, rodzicom i  katechetom. 
Ksiądz biskup dodał, ze podziękowania 
należą się też babciom i dziadkom. Na-
stępnie dostojny gość poprowadził pro-
cesję z  Najświętszym Sakramentem 
wokół świątyni, po której nastąpiło bło-
gosławieństwo.
Bierzmowana młodzież na pamiątkę 
szczególnego dnia otrzymała poświęco-
ne przez ks. biskupa krzyżyki, które – jak 
powiedział ks. bp Fortuniak – powinny 
towarzyszyć jej w  różnych sytuacjach 
życiowych. Wykonano też wspólną fo-
tografię z ks. biskupem i obecnymi ka-
płanami.

Większe grono
Od niedzieli, 3 czerwca, w naszej parafii 
posługuje 8 Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej.

Halina Gościewska
Q
Pamiątkowe zdjęcie zbiorowe bierzmowanych z parafii św. Jana Pawła II z ks. biskupem Zdzisławem Fortuniakiem    
fot. Stefan Krukowski

Q
Moment bierzmowania młodzieży przez ks. bp. Zdzisła-
wa Fortuniaka. Na prawym ramieniu bierzmowanego 
dłoń świadka przyjęcia sakramentu    
fot. Stefan Krukowski

QQ Jak co roku, w maju obchodziliśmy 
święto Niezapominajki. Wspólnie z nami 
obchodziły je zaproszone przez Ośrodek 
Kultury w Luboniu zespoły: „Aspirynki” 
z  Plewisk, „Komorniczanie” z  Komor-
nik, „Olszyna” ze Swarzędza, „Stokrot-
ki” z Tulec, zespół „Emilia” z Krzykosów, 
„Chojanki” z Chojna oraz zespół „Ustne 
harmonijki”. Wystąpiły również lubońskie  
zespoły „Ton” i „Lubonianie”.
QQ 24 maja „Szarotki” zostały zaproszo-

ne przez zespół „Stokrotki” do Tulec 
na imprezę „A w sercu zawsze maj”. 28 
maja z okazji Dnia Matki śpiewaliśmy 
w Klubie Raszyn, a 3 czerwca wystą-
piliśmy dla Domu „Senior Wigor”. 10 

czerwca otrzymaliśmy zaproszenie na 
Przegląd Muzyczny Artystów Trzeciego 
Wieku w ramach Marcelińskich Spotkań 
z Kulturą. Dni Lubonia odbyły się 10 
czerwca i my też tam byliśmy, i rzęsiste 
brawa dostaliśmy.
QQ 25 maja pojechaliśmy na kolejną wy-

cieczkę, tym razem zwiedzaliśmy za-
mek Czocha i płynęliśmy stateczkiem 
po jeziorze Leśniańskim. W  Łęknicy 
podziwialiśmy parki krajobrazowe, 
a po stronie niemieckiej zamek i park, 
w którym zachwyciły nas rzadko spo-
tykane rododendrony i  wiele innych 
wspaniałych roślin. Zwiedzaliśmy park 
Łuk Mużakowa, Geopark Dawna Ko-

Z życia Szarotek

palnia Babina z kolorowymi jeziorami 
powykopaliskowymi. Jednak największą 
radością był spływ kajakowy po Nysie 

Łużyckiej, niesamowite przeżycie. Oj, 
będzie co wspominać!

Irena Podżerek

Q
Spływ kajakowy Nysą Łużycką dostarczył Szarotkom szczególnych atrakcji
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wyboru Chrystusa i  przejścia przez 
Bramę Rybę (patrz relacja uczestniczki).

Ostatnie spotkania formacyjne
9 czerwca odbyło  się ostatnie przed 
wakacjami spotkanie Kręgu Biblijnego, 
które prowadzi ks. prof. Janusz Nawrot. 
11,12 i 14 czerwca w ustalonych gru-
pach swoje spotkania formacyjne mia-
ła młodzież z klasy siódmej oraz z klas 
gimnazjalnych, przygotowująca się do 
sakramentu bierzmowania. Dzieci, 
młodzież i nauczyciele dziękowali Panu 
Bogu za 10-miesięczny czas nauki 
szkolnej. Spotkali  się na Eucharystii 
w przeddzień zakończenia roku szkol-
nego, 22 czerwca. Z radosnymi serca-
mi rozpoczęli dwa miesiące wakacji, 
prosząc by były one radosne, szczęśli-
we, bezpieczne i  zawsze z  Bogiem. 

Przez cały miesiąc, w  wyznaczonych 
terminach, odbywały  się spotkania 
scholi dziecięcej i młodzieżowej, mło-
dzieży, ministrantów oraz rodzin Do-
mowego Kościoła.
10 czerwca, o godz. 15 dzieci i młodzież 
z parafialnej grupy teatralnej od kierun-
kiem Lucyny Zybały zaprezentowały 
obecnym w świątyni przedstawienie pt. 
„Czarodziejski kwiat”, jako podsumowa-
nie całorocznej pracy.

Spotkanie z Maryją
13 czerwca, już po raz drugi w tym roku 
wierni zebrali się o godz. 20 w świątyni, 
by uczestniczyć w Eucharystii i Nabo-
żeństwie Fatimskim. Po raz kolejny sta-
waliśmy w obliczu Matki Bożej, słucha-
jąc sercem Jej wskazówek, jak kroczyć 
przez życie, by osiągnąć niebo, równo-
cześnie prosząc o  potrzebne łaski dla 
siebie, rodzin, naszej wspólnoty para-
fialnej, ojczyzny i świata.

Radosny jubileusz
7 czerwca, podczas Eucharystii 
o  godz.  16 starsi dziękowali Bogu za 
jubileusz 15-lecia Parafialnego Koła 
Seniora. Po modlitwie spotkali się przy 
kawie, by wspominać minione lata. 
Gośćmi spotkania były osoby, które 
sporadycznie brały udział w  spotka-
niach i wyjazdach. Seniorzy spotyka-
ją się obecnie dwa razy w miesiącu – 
w 1. czwartek na Eucharystii i kawie, 
natomiast w 3. czwartek na wspólnym 
oglądaniu filmów. Opiekę duchową 
nad seniorami sprawuje ks. kan. Józef 
Majchrzak, a opiekunem Koła jest pani 
Justyna Wojciechowska. Na zakończe-
nie rocznych spotkań seniorzy wyje-
chali 30 czerwca na wspólny wypoczy-
nek do Zaniemyśla.

Anna

Z PARAFII

Parafialne rocznice
1 lipca minęło 90 lat od utworzenia 
parafii św. Barbary w  Żabikowie, a  27 
czerwca – 55 lat od konsekracji kościo-
ła. Podczas niedzielnych mszy św. 1 

lipca paliły się na ścianach tzw. zache-
uszki, czyli świece zawieszone w  tych 
miejscach, które w 1963 r. namaszczał 
olejem świętym ks. arcybiskup Antoni 
Baraniak.

7 najmocniejszych lat
O. Dariusz Galant ze Zgro-
madzenia Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej 
(OMI) – kapelan Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek 
NP NMP i egzorcysta Ar-
chidiecezji Poznańskiej po 
7-letniej służbie w Luboniu, 
z  końcem czerwca został 
przeniesiony do Sanktu-
arium Matki Bożej w Kod-
niu. Pożegnał  się z  licznie 
przybyłymi 25 czerwca do 
Sanktuarium bł. Edmunda 
mszą św. odprawioną 
o  godz.  19 w  koncelebrze 
z superiorem Zgromadze-
nia Misjonarzy Oblatów 
prowincji poznańskiej – 
podczas poniedziałkowej 
Eucharystii ku czci Opatrz-
ności Bożej i w święto Mat-

Z parafii św. Barbary

Q
Odchodzący do Kodnia o. Dariusz Galant błogosławi 
wiernych, którzy przyszli pożegnać go 25 czerwca do 
sanktuarium   fot. Hanna Siatka

Wiersz o ks. wikariuszu z parafii św. Jana 
Bosko przesłany z prośbą o publikację.

Ks. Krzysztof, wikary

Niebo Ciebie nam zesłało
Takich Księży wciąż za mało
Bo po prostu brak słów
Ty jako Kapłan do nas mów.
Gdy Twój głos rozbrzmiewa
To cały Kościół nawet śpiewa
Słowa wymawiasz wyraźnie, dobitnie
Nawet w Kościele, wszystko kwitnie
Ludzie klękają, organy grają
I nawet niemi z nami śpiewają.
Między słowami, między ciszą
To nawet głusi i Ciebie słyszą
A ty modlisz się z nami
Błogosławisz Bożymi słowami
Twój głos idzie do Nieba
Takich Księży nam potrzeba.
Więc Twoja Msza
Niech wiecznie trwa.
A najlepiej zostań z nami
Lubońskimi parafianami

Genowefa Jeziorna
parafianka św. Jana Bosko

List do redakcji

Eksplozja młodości i radości
Zdjęcia z Pól Lednickich pokazują, że 
młodym upał nie straszny. W tym roku 
– w  sobotę, 2 czerwca – pod Bramę 
Rybę znowu zjechały tysiące osób z ca-
łego kraju. Także młodzież z Duszpa-
sterstwa Młodych z naszej parafii, wraz 
z młodzieżą z Żabikowa udała się na 
to spotkanie, by nabrać Ducha i z mocą 
wypełniać tegoroczne wezwanie do 
młodych: „Jestem”. Obecny na Lednicy 
przewodniczący KEP abp Stanisław 
Gądecki powiedział dziennikarzom: 
Takie wyjątkowe wydarzenia jak Led-
nica pokazują, że ciągle jest dużo mło-
dzieży, która ma kręgosłup. Zauważył 
też, że hasło tegorocznego spotkania 
jest bardzo ambitne. „Jestem” to staro-
testamentalne imię Pana Boga. Ono 
świadczy o tym, że Bóg istnieje, pod-

czas gdy inni bogowie nie. W  tym 
przypadku zapewne chodzi raczej 
o  „jestem” obecnego tutaj młodego 
człowieka, który oświadcza, że „jest” 
wobec Boga i  staje wobec wyzwań, 
które stawia przed nim Opatrzność. 
„Jestem”, czyli nie rozmywam się, nie 
tracę swej tożsamości i nie uchylam się 
tchórzliwie od zadań, które stawia mi 
Pan Bóg.
To już XXII Spotkanie Młodych na Po-
lach Lednickich. Eucharystii o zachodzie 
słońca przewodniczył Prymas Polski, 
abp Wojciech Polak. Gościem specjal-
nym spotkania był prezydent Andrzej 
Duda. Młodzież wysłuchała także prze-
słania skierowanego do nich przez pa-
pieża Franciszka. Przed północą rozpo-
częła się adoracja Najświętszego Sakra-
mentu przygotowująca młodzież do aktu 

Z parafii św. Maksymiliana Kolbego

Q
Parafialne Koło Seniorów ze wspólnoty w Lasku obchodziło 7 czerwca jubileusz 15-lecia   fot. Anna Kaźmierczak

ki Bożej Świętogórskiej, którą bł. Edmund 
Bojanowski darzył szczególna czcią. Służ-
bę w  Luboniu odchodzący o. Dariusz 
określił jako 7 najbardziej owocnych 
i najmocniejszych lat w swoim 22-letnim 
kapłaństwie. Dziękował siostrom słu-
żebniczkom, działającej przy sanktu-
arium wspólnocie „Magnificat”, z którą 
współpracował i  wiele  się od niej na-
uczył, osobom, które podjęły za niego 
stałą modlitwę (tzw. margaretki) 
i wszystkim innym, które stanęły na jego 
drodze podczas pracy w  Luboniu. Po 
mszy św. lubiany i  ceniony kapłan do 
późna błogosławił ustawiającym  się 
w długiej kolejce wiernych.
Następcą o. Dariusza Galanta jest od 
czerwca o. Waldemar Meyka, oblat.

Kierunek Częstochowa
6 lipca z poznańskiej katedry wyruszy-
ła 84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na 
Jasną Górę. W tym roku pielgrzymom 
towarzyszy hasło „Poznań. Chrystus 
i my” przypominające o 1050. rocznicy 
powstania biskupstwa poznańskiego. 
W różnych grupach pielgrzymkowych 
tradycyjnie szli również przedstawicie-
le lubońskich parafii, w tym wspólnoty 
św. Barbary. Po raz ok. 30-krotny na 
Jasną Górę pielgrzymował nasz redak-
cyjny kolega – Rafał Wojtyniak.

HS
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W radosnych nastrojach uczniowie 
Cieszkowianki powitali czas wakacji. 
Rok szkolny pożegnali pięknymi piosen-

kami i tańcami w wykonaniu klas 3b i c. 
Zakończeniu roku szkolnego 2017-2018 
przez klasy 1-3 wzięła udział burmistrz 

Żegnaj szkoło!

Q
Zakończenie roku szkolnego w klasach 1-3, w sali gimnastycznej    
fot. Władysław Szczepaniak

Q
Wychowawczyni klasy 3 c, Małgorzata Olejniczak, wręcza 
swoim podopiecznym świadectwa, upominki i dyplomy   
fot. Władysław Szczepaniak

Małgorzata Machalska. 
W obecności społecz-
ności szkolnej i  gości 
uhonorowano wyróż-
niających się uczniów. 
Dyrektor Lidia Kał-
wińska wspólnie z za-
stępczynią, Elżbietą 
Nowakowską, życzyły 
wszystkim uczniom 
wspaniałych, udanych 
i szczęśliwych wakacji. 
Potem dzieci roze-
szły się do swoich sal, 
gdzie dzieci odbierały 
świadectwa szkolne, 
dyplomy  i upominki.

W.S.

QQ Czerwcowe pogodne dni sprzyjały spa-
cerom i zabawom w ogrodzie. Dzieci z pu-
blicznego przedszkola przy ul. Kopernika 
obserwowały tętniącą życiem przyrodę. 
Z dużym zainteresowaniem przygląda-
ły  się pszczołom, żukom, mrówkom, 
biedronkom i  motylom. Dowiedziały 
się, które owady są pożyteczne, a które 
są szkodnikami z wcześniej przeprowa-
dzonych zajęć. 
QQ Dzień Dziecka to ważny dzień w ży-

ciu małego człowieka. Z tej okazji nie-

spodzianką była wycieczka do Rogowa, 
do Parku Rodzinnego „Zaurolandia”. Po 
udanym zwiedzaniu i zabawie czekał na 
dzieci obiad, a potem lody. Wróciliśmy 
pełni wrażeń. 
QQ Kolejną frajdę sprawił nam udział 

w olimpiadzie sportowej, którą co roku 
organizuje Przedszkole „Weseli Sportow-
cy”. Dzieci wróciły szczęśliwe, z nagro-
dami i dyplomami. 
QQ 8 czerwca dzieci zaprezentowały 

swoje zdolności wokalne i taneczne. 

Z Czarodziejskiego Ogrodu Z entuzjazmem występowały na sce-
nie w Ośrodku Kultury, który co roku 
organizuje projekt „Przegląd Piosen-
ki Przedszkolnej”. Znowu wróciliśmy 
z  dyplomem i  upominkiem dla ca-
łego przedszkola. Po południu wy-
słuchaliśmy oryginalnego koncertu 
muzyki z Indii. 
QQ 9 czerwca nasze dzieciaki wzięły 

udział w przeglądzie artystycznym na 
Dniach Lubonia. Zaprezentowały trzy 
utwory. Największym powodzeniem 
cieszyła  się piosenka Ireny Santor 
„Ach, jak przyjemnie”. Dziękujemy 
rodzicom i nauczycielom za pomoc 
w organizacji. 

QQ Z  racji zbliżających  się wakacji, 
przedszkolaki odwiedziło Pogotowie 
Ratunkowe z Lubonia. Nasi milusińscy 
zapoznali  się z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Jesteśmy dumni 
z naszych małych ratowników, którzy 
wykazali się dużą odwagą i potrakto-
wali temat bardzo poważnie.
QQ Ostatnia stacja czerwcowa to za-

kończenie roku. Z tej okazji zafun-
dowaliśmy dzieciom koncert mu-
zyczny w wykonaniu „Filharmonii 
Pomysłów”. Dzieci otrzymały dyplomy 
ukończenia przedszkola oraz nagro-
dy książkowe.

CzO

QQ Krzyż Milenijny – miejsce upamięt-
niające kilka ważnych okoliczności: nasze 
przejście w trzecie tysiąclecie (2000/2001 r.), 
powstańców wielkopolskich (1918-1919) 
oraz 200. rocznicę urodzin Augusta hr. 
Cieszkowskiego (2014 r.), znajdujące się 
przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. 
i Puszkina, otrzymało nocną iluminację. 
Oświetlone, podkreśla wagę tego miejsca 
oraz skłania m.in. do refleksji nad naszym 
dziedzictwem – skąd przychodzimy.
QQ Przed parkanem świątyni, po pół-

nocnej stronie wejścia głównego na 
teren przykościelny od ul. ks. Streicha, 

Z parafii św. Jana Bosko

Q
 Przed cudownym obrazem św. Józefa 
w Kaliszu

Q
Nowa tablica informacyjna parafii św. 
Jana Bosko   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Powagi Pomnikowi Milenijnemu na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. i Puszkina 
dodało nocne oświetlenie tego miejsca   fot. Piotr P. Ruszkowski

jednodniowa autokarowa pielgrzymka. 
W tym narodowym sanktuarium opie-
kuna rodzin dziękowano za otrzymane 
łaski oraz proszono o dalsze za pośred-
nictwem świętego Józefa.

PPR

pojawiła się stała tablica informująca 
o Mszach św., nabożeństwach i cza-
sie urzędowania Biura parafialnego.
QQ 28 czerwca, w nadzwyczajnym roku 

św. Józefa kaliskiego, ogłoszonym przez 
papieża Franciszka, odbyła się parafialna, 
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W czerwcu dzieci z Publicznego Przed-
szkola nr 1 przy ul. Sobieskiego (z grupy 
Kropelek i  Śnieżynek) pożegnały  się 
z przedszkolem, by od września rozpo-
cząć naukę w  szkole. Były wspaniałe 

wystąpienia, podziękowania dla pracow-
ników przedszkola, przepyszne torty 
i  wzruszające wystąpienia końcowe – 
rodziców i nauczycieli. Wszystkim na-
szym absolwentom życzymy doskonałych 

wyników w  nauce, 
szczerych przyjaźni 
i słonecznych wakacji. 
Wielu z  Was brało 
udział w  konkursach, 
turniejach i  olimpia-
dach, co budowało 
prestiż przedszkola 
i  wzbudzało uznanie 
wobec nas wszystkich. 
Nie zapomnimy o Was. 
Powodzenia!

Iwona Kmiecik

OŚWIATA 

QQ Ostatni miesiąc roku szkolnego był dla 
dzieci z niepublicznego przedszkola przy 
ul. Kopernika czasem pełnym atrakcji i wy-
jątkowych niespodzianek. Z okazji Dnia 
Dziecka nasi podopieczni uczestniczyli 
w zabawach plastyczno-sensorycznych 
w  ogrodzie przedszkolnym. Najlepszą 
frajdą były beztroskie zabawy, podczas 
których nie trzeba było martwić się o czy-

ste ubranie, tylko szaleć, wykorzystując 
wszystkie zmysły. Tradycyjnie w tym dniu, 
rodzice dzieci z najstarszych grup przed-
szkolnych przygotowali przedstawienie 
pt. „Zamieszanie w krainie bajek”.
QQ Nie tylko football zdominował wy-

darzenia sportowe w czerwcu. Jak co 
roku, nasze przedszkole było organiza-
torem Międzyprzedszkolnej Olimpiady 

W Tajemniczej Wyspie Sportowej dla pię-
ciolatków. Wszyst-
kim olimpijczykom 
gratulujemy formy 
oraz zajętych w kla-
syfikacji miejsc. 
Czterolatki brały 
udział w Lubońskim 
Przeglądzie Piosenki 
Przedszkolnej i za-
śpiewały na bardzo 
wysokim poziomie. 
Z kolei pięciolatki 

tradycyjnie uczestniczyły w obchodach 
Dnia Lubonia, prezentując swój ory-
ginalny występ artystyczny. Wszystkie 
dzieci, wraz ze swoimi rodzinami, świę-
towały Dzień Mamy i Taty w przedszkolu 
lub w plenerze podczas pikników. Za 
mile spędzony czas bardzo dziękujemy. 
Życzymy, aby wakacje były słoneczne, 
radosne i beztroskie. Z dumą informu-
jemy, że 1 września odbędzie się uro-
czystość z okazji 10-lecia działalności 
naszego przedszkola.

T.W.

Q
Zabawy plastycz-
no-sensoryczne 
w Tajemniczej 
Wyspie

Z Pogodnego Przedszkola

Q
Kropelki żegnają 
przedszkole

Q
Śnieżynki rozstają się z Pogodnym Pprzedszkolem

Q Międzyprzedszkolna 
Olimpiada Sportowa 
dla pięciolatków zor-
ganizowana w przed-
szkolu „Tajemnicza 
Wyspa”

Przedszkolaki na scenie
Za nami XV już Przegląd Piosenki Przed-
szkolnej. 8 czerwca do Ośrodka Kultury 
przybyli wychowankowie z 14. lubońskich 
placówek. Na scenie wystąpiły dzieci z: 
Tęczowej Krainy, Kubusia Puchatka, Cza-
rodziejskiego Ogrodu, Pogodnego Przed-
szkola, Chatki Skrzatka, Tajemniczej 
Wyspy, Słonecznego Zakątka, Calineczki, 
z Przedszkola nr 5, Przedszkola Publicz-
nego i Niepublicznego „U 7 Krasnolud-

ków”, z Punktu Przedszkolnego „Trójecz-
ka”, z Przedszkola „Tip Topka Odkrywcy” 
oraz Ochronki. Dzieci zaśpiewały pio-
senki i zaprezentowały układy taneczne. 
Przegląd nie miał charakteru konkurso-
wego i na zakończenie wszystkie grupy 
otrzymały dyplomy, puzzle i  słodycze. 
Organizatorem wydarzenia był Ośrodek 
Kultury.

Magdalena Baranowska

QQ Na początku czerwca 
odbyła się w publicz-
nym przedszkolu przy 
ul. Klonowej olimpiada 
sportowa. Prawie 175 
przedszkolaków wzięło 
udział w zmaganiach 
sportowych, które za-
kończyły się rozdaniem 
medali dla wszystkich 
sportowców.
QQ W czerwcu wzięliśmy 

udział w dwóch przed-
stawieniach na terenie 
przedszkola. Pierwszym 
z nich, był zorganizowa-
ny jak co roku, występ 
rodziców z okazji zbli-
żającego się końca roku. Przedstawienie pt. 
„Kaczka dziwaczka” pozwoliło nam na żywo 
spotkać się z bohaterami znanej dziecięcej 
piosenki. Podczas drugiego przedstawienia 
pt. „Profesorek Wodorek i superbohatero-
wie” zdobyliśmy supermoce, dzięki którym 
możemy pokonać bakterie.

QQ Czerwiec to czas pożegnań. W tym 
roku dwie grupy naszych starszaków – 
Odkrywcy i Sportowcy, skończyły swoją 
przedszkolną przygodę. Były występy, łzy 
wzruszenia i podziękowania. Życzymy im 
powodzenia w dalszej edukacji.

MT

W Małych Talentach

Q
Przedstawienie pt. „Kaczka dziwaczka” w przedszkolu „Małe 
Talenty”
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SP1 6 3 600 zł 15 4 1 800 zł 21 7 2 400 zł
SP2 11 0 1 650 zł 25 3 3 350 zł 36 3 5 000 zł
SP3 21 0 2 100 zł 14 1 1 800 zł 35 1 3 900 zł
SP4 7 0 800 zł 11 1 1 600 zł 18 1 2 400 zł
SP5 30 14 3 100 zł 28 11 3 520 zł 58 25 6 620 zł

Razem 75 17 8 250 zł 93 20 12 070 zł 168 37 20 320 zł
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Stypendia uczniowskie w sezonie szkolnym 2017-2018
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SEMESTR I
(zimowy)

Na zakończenie roku szkolnego 2017-
2018 wyróżniający się uczniowie luboń-
skich szkół otrzymali jednorazowe sty-
pendium naukowe lub sportowe za 
II semestr nauki. Nagrody te przydzie-
lają specjalne komisje powoływane przez 
dyrektorów szkół, a  środki na ten cel 
pochodzą głównie z  budżetu miasta 
(W SP 5 także od Rady Rodziców). Pula 
pieniędzy przeznaczonych na stypendia 
w poszczególnych placówkach zależy od 
zapotrzebowania, jakie co roku składają 
do budżetu miasta dyrektorzy w preli-
minarzu budżetowym. Sposób przyzna-
wania stypendiów regulują natomiast już 
wewnętrzne regulaminy poszczególnych 
szkół.
Wysokości tych jednorazowych stypen-
diów określa się każdorazowo na semestr 
w poszczególnych placówkach i wynoszą 
teraz: od 250 zł do 100 zł, przed rokiem 

były to kwoty od 200 do 50 zł (szczegó-
ły: „WL” 08-2017, str. 47). Przypomnijmy, 
że są to nagrody przydzielane semestral-
nie. W tym sezonie szkolnym, po seme-
strze zimowym były to kwoty od 200 zł 
(jedna osoba) do 100  zł (szczegóły: 
„WL”04-2018, str. 39).

Z opracowanych przez nas tabel wynika, 
że łącznie w minionym roku szkolnym, 
w pięciu placówkach (po reformie oświa-
ty), przyznano 168 stypendiów w  tym 
37 za osiągnięcia sportowe. Łącznie 
w II semestrze na stypendia uczniowskie 
przekazano 12 070 zł, a w całym roku 
szkolnym 20 320 zł (szczegóły w tabelce 
mniejszej).

W tabeli szczegółowej przy SP  1 nie 
podano imion i nazwisk dwóch najlep-
szych uczniów lub uczennic – rodzice 

Stypendia szkolne
Q
Zebrane ilościowo 
stypendia przyzna-
ne w minionym 
roku szkolnym we 
wszystkich pięciu 
Szkołach Podsta-
wowych. W tej 
statystyce są przy 
SP 3 oraz SP 5 też 
gimnazjaliści z 2. 
i 3. klas wygaszane-
go systemu na-
uczania   oprac. 
Piotr P. Ruszkowski

szkoła Lp. Imię i nazwisko klasa

na
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ow
e 

(n
) 

sp
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to
w

e 
(s

)

średnia / 
dyscyplina 
sportowa

kwota

SP1

1 bd 5a n 5,92 150 zł
2 bd 5b n 5,92 150 zł
3 Zofia Tomczak 6a n 5,92 150 zł
4 Miromir Wiernowolski 7a n 5,86 150 zł
5 Piotr Szulc 4b n 5,83 100 zł
6 Amelia Kościukiewicz 4b n 5,83 100 zł
7 Julia Gierszon 5a n 5,83 100 zł
8 Domagała Adrianna 5a n 5,83 100 zł
9 Jabub Szkoda 5b n 5,83 100 zł

10 Olga Usak 5b n 5,83 100 zł
11 Karol Wieland 5c n 5,83 100 zł
12 Maciej Mazurkiewicz 6a s  - 150 zł
13 Aleksander Zajder 6b s  - 150 zł
14 Kamil Wroński 6b s  - 100 zł
15 Jakub Górniaczyk 5b s  - 100 zł

Razem  SP 1 1 800 zł

SP2

1 Aleksandra  Nowak 6c n 6,00 250 zł
2 Antoni  Piętka 4d n 5,92 200 zł
3 Dawid  Zieliński 5b n 5,92 200 zł
4 Franciszek  Bartochowski 4a n 5,83 150 zł
5 Zofia  Gus 5e n 5,83 150 zł
6 Szymon  Hanus 5b n 5,83 150 zł
7 Igor  Januszewski 4d n 5,83 150 zł
8 Julia Maria Moryksiewicz 6c n 5,83 150 zł
9 Bartosz  Pawlicki 4f n 5,83 150 zł

10 Kacper  Piechowicz 6b n 5,83 150 zł
11 Oliwia  Urbaniak 4d n 5,83 150 zł
12 Paulina  Waliszewska 6c n 5,83 150 zł
13 Wiktor  Żurek 4d n 5,83 150 zł
14 Kamil  Marek 4e n 5,75 100 zł
15 Kinga Joanna Siejak 4f n 5,75 100 zł

16 Gabriela  Gębura 4f
n 5,67 100 zł
s  - 100 zł

17 Ryszard  Kamiński 4g n 5,67 100 zł
18 Milena Agnieszka Kozak 4f n 5,67 100 zł
19 Iga Karolina Łodziewska 5e n 5,67 100 zł
20 Zuzanna Bogna Majewska 5c n 5,67 100 zł
21 Franciszek  Szepel 4f n 5,67 100 zł

22 Paulina  Szymczak 4g
n 5,67 100 zł

s  - 100 zł

23 Alicja Ossowska   s  - 100 zł
Razem  SP 2 3 350 zł

SP3

1 Joanna Cykowiak 3c gim. n 6,00 130 zł
2 Gabriela Krzyżańska 3c gim. n 6,00 130 zł
3 Nina Zażembłowska 3c gim. n 6,00 130 zł
4 Zofia Ciesielczak 7a n 6,00 130 zł
5 Tomasz Brauza 7c n 6,00 130 zł
6 Szymon Nowakowski 4b n 6,00 127 zł
7 Oliwia Kaszkowiak 5a n 6,00 127 zł
8 Klaudia Teska 5a n 6,00 127 zł
9 Julia Bełej 3c gim. n 5,93 130 zł

10 Weronika Krysztofowicz 3c gim. n 5,93 130 zł
11 Łucja Łobejko 4a n 5,90 127 zł
12 Mikołaj Korzeniowski 4b n 5,90 127 zł
13 Jakub Jaśkowiak 6a n 5,90 127 zł
14 Damian Pyśk 5b s - 128 zł

Razem  SP 3 1 800 zł

nie zgodzili się na ujawnianie tych „da-
nych osobowych”. W bieżącym semestrze 
letnim wypłacono stypendia łącznie 93. 
uczniom, w  tym 20 sportowcom, na 
łączną kwotę 12 070 zł. Najwięcej – 28 
stypendiów (w tym 11 sportowych), na 
łączną kwotę 3 520 zł, przyznano w SP 5 
(podobnie jak w semestrze zimowym). 
Najskromniej tym razem wypadła SP 4 
– 11 stypendiów z  1 sportowym, na 
łączną kwotę 1 600 zł.
QQ Średnia ocen, do której przyznawano 

stypendium naukowe była różna w róż-
nych placówkach (porównaj z tabeli).
QQ Dwoje uczniów, tym razem z  SP  2, 

otrzymało stypendia podwójne – na-

ukowe oraz sportowe – Gabriela Gębu-
ra oraz Paulina Szymczak. Nie wszystkie 
szkoły wymieniły dyscypliny sportowe 
nagradzanych stypendystów. Niektórzy 
są dobrze znani jako reprezentanci nie 
tylko szkoły, lecz miasta, regionu, a nawet 
kraju. Przy wszystkich 11. sportowcach 
z  SP  5 był dopisek: „Reprezentowanie 
szkoły w wielu dyscyplinach”.

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

PPR

szkoła Lp. Imię i nazwisko klasa

na
uk

ow
e 

(n
) 

sp
or

to
w

e 
(s

)

średnia / 
dyscyplina 
sportowa

kwota

SP4

1 Karolina Pawlicka 4 a n 6.00 150 zł
2 Oliwia Wiśniewska 4 a n 6.00 150 zł
3 Wiktoria Kwiatkowska 4 a n 5,92 150 zł
4 Marta Adamska 4 b n 5,83 150 zł
5 Aleksandra Kulińska 4 b n 5,83 150 zł
6 Marta Zamelska 4 a n 5,75 150 zł
7 Zofia Cieszyńska 4 c n 5,75 150 zł
8 Martyna Handkiewicz 6 c n 5,75 150 zł
9 Piotr Bartkowiak 7 c n 5,71 150 zł

10 Wiktor Piórkowski 7 c n 5,57 150 zł

11 Bruno Czechowicz 7 c s
5,38 
judo

100 zł

Razem  SP 4 1 600 zł

SP5

1 Patrycja  Ciemnoczołowska 3f n 6,00 200 zł
2 Marianna  Kubicka 3b n 6,00 200 zł
3 Zofia M. Wrzaskowska 3f n 6,00 200 zł
4 Wojciech  Dudziński 7a n 5,93 130 zł
5 Martyna  Malinowska 2g n 5,93 130 zł
6 Zuzanna Maria Sajnaj 7e n 5,93 130 zł
7 Monika  Traczyk, nr 24 7c n 5,93 130 zł
8 Zuzanna  Kowalewska 4a n 5,92 130 zł
9 Zuzanna M. Maciejewska 3g n 5,87 130 zł

10 Lidia Magdalena Wysocka 3g n 5,87 130 zł
11 Zofia Wiktoria Kaczmarek 2g n 5,86 130 zł
12 Dobrochna W. Stachecka 2g n 5,86 130 zł
13 Oliwier J. Stróżyński 2g n 5,86 130 zł
14 Martyna Anna Janiszewska 5a n 5,83 130 zł
15 Julia M. Kosińska 4b n 5,83 130 zł
16 Alicja  Gronek 3g n 5,80 130 zł
17 Tymoteusz  Jurewicz 3g n 5,80 130 zł
18 Dominika Siudzińska 3a s 5,57 100 zł
19 Eryk Sowacki 3a s 5,57 100 zł
20 Jakub Wawrzyniak 3a s 5,33 100 zł
21 Zuzanna Wincior 3a s 5,20 100 zł
22 Vanessa Wośkowiak 3a s 5,13 100 zł
23 Jan Cieśliczak 3c s 4,86 100 zł
24 Michał Grzelczyk 3c s 4,71 100 zł
25 Szymon Kalinowski 3g s 4,50 100 zł
26 Jakub Biernacki 2a s 4,43 100 zł
27 Kacper Wilczyński 2a s 4,21 100 zł
28 Jakub Pilarski 2f s 4,00 100 zł

Razem  SP 5 3 520 zł

Razem Szkoły w Luboniu 12 070 zł

bd - brak danych

Stypendia szkolne przyznane po drugim semestrze  
roku szkolnego 2017-2018

Q
W tabeli – nazwiska uczniów, którzy w lubońskich szkołach zostali wyróżnieni jed-
norazowymi nagrodami stypendialnymi. Ustawiliśmy kolejno placówki, a w nich 
uczniów wg wysokości średniej oceny   oprac. Piotr P. Ruszkowski
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Pogrom Luboń w A-klasie!
QQ 10 czerwca w meczu wyjazdowym Po-

grom zdeklasował gospodarzy, pokonując 
Same Kozaki Dobra 0:16. Łupem bram-
kowym podzielili się: Dawid Kubiak (4), 
Maciej Matuszalski (3), Łukasz Kałużny 
(3), Dawid Cuwal, Tomasz Kubiak, Jan 
Wierzbiński, Sebastian Michalak, Mate-
usz Lulka i Anatolij Shevehenko (po 1).
QQ 17 czerwca w ostatnim w rundzie wio-

sennej meczu u siebie Pogrom pokonał 
Jastrząb Rudniki 4:1. Bramki zdobyli 
Maciej Matuszalski (2), Jan Wierzbiń-
ski i Rajmund Sobkowiak (po 1).
Pogrom Luboń zakończył mecze na 4. 
miejscu w tabeli, które dawało możliwość 
rozegrania baraży. Jednak, jak dowie-
dzieliśmy się w WZPN-nie, baraże zo-
stały ostatecznie odwołane i  Pogrom 
Luboń bezpośrednio awansował do 

A-klasy. Wielkie gratulacje należą  się 
prezesowi Szymonowi Owsiannemu, 
wiceprezesowi Sebastianowi Michalako-
wi, trenerowi Rajmundowi Sobkowia-
kowi, wszystkim działaczom i  przede 
wszystkim samym zawodnikom. W 24 
meczach rozegranych w sezonie 2017-
2018 Pogrom wygrał 17 spotkań, uzyskał 
3 remisy i doznał 4 porażek. W sumie 
zdobył 54 punkty, strzelił 108 bramek, 
tracąc 40. Gole dla Pogromu zdobywali: 
Maciej Matuszalski (29), który okazał się 
najlepszym strzelcem, Dawid Kubiak – 
również popisał się bramkostrzelnością 
(19), Anatolij Shevehenko (10 bramek), 
Michał Jankowski (6), Jan Wierzbiński 
(5), Adam Wiśniewski (5), Łukasz Ka-
łużny (4), Krystian Konieczka (3), Daniel 
Powierża (3), Rajmund Sobkowiak (3), 
Sebastian Michalak (2), Mateusz Lulka 

(2), Damian Kałużny, 
Jakub Kasperczak, 
Krzysztof Gorczyński, 
Radosław Zborowski, 
Jakub Lewandowski, 
Norbert Stangierski, 
Dawid Cuwal, Tomasz 
Kubiak, Bartosz Machu-
ra i  Maged Alborichi 
(po 1). Przyznano też 2 
walkowery po 3:0 oraz 
wliczono bramkę samo-
bójczą.  
 

 (Władysław 
Szczepaniak)

OŚWIATA / TURYSTYKA / SPORT

Nowoczesny, dwukondygnacyjny gmach, 
przystosowany dla niepełnosprawnych, 
o wysokości 8,62 m, powierzchni zabudo-
wy 749,39m2, powierzchni użytkowej 
1 215,89 m2 i kubaturze 6 355,59 m3, stanie 
za zabytkowym, 114-letnim budynkiem 
obecnego przedszkola, w głębi terenu się-

gającego działki Szkoły Podstawowej nr 4 
(miasto nie zdecydowało jeszcze o prze-
znaczeniu starego obiektu). Pomiędzy 
budynkami powstanie utwardzony plac 
z miejscami postojowymi, a od strony SP4 
– m.in. plac zabaw i zieleń.

Nowe przedszkole przyjmie 200 dzieci 
(obecnie 125) skupionych w 8. oddzia-
łach. Z ciekawszych rozwiązań przewi-
dziano m.in. salę do ćwiczeń o  po-
wierzchni 85 m2, wewnętrzną windę dla 
dzieci niepełnosprawnych i pomieszcze-
nie do odpoczynku dla personelu. Pla-

cówka będzie pracowała na 
jedną zmianę i zatrudni po 
2 opiekunów na grupę, 2 
osoby do obsługi zaplecza 
kuchennego, psychologa 
(pedagoga), księgową, se-
kretarkę i dyrektora (22-24 
osoby). Personel sprzątają-
cy i konserwator będą ob-
sługiwać oba budynki.
Przekazanie placu budowy 
miało nastąpić 13 lipca, 
a zakończenie prac przewi-
duje  się na 26 sierpnia 
2019 r.
Inwestycja będzie koszto-
wała 6 700 000 zł z zaanga-
żowaniem dwóch budże-
tów: 2018 i 2019.

HS

Budują przedszkole
10 lipca w Urzędzie Miasta podpisano umowę na budowę nowej siedziby 
Przedszkola nr 1 i zagospodarowanie terenu przy ul. Sobieskiego 65, 
z lubońską firmą Przybeccy Sp. z o.o.

Q
Podpisanie umowy na wybudowanie nowego Przed-
szkola nr 1, od lewej: dyrektor placówki – Dorota 
Zielewicz, burmistrz Małgorzata Machalska i prezes 
spółki „Przybeccy” – Tomasz Przybecki   fot. Hanna 
Siatka

Q
Elewacja nowej siedziby Pogodnego Przedszkola z wejściem od strony ul. Sobie-
skiego

Q
Teren, na którym do września 2019 r. stanie nowy dzieciniec. W głębi – Szkoła 
Podstawowa nr 4   fot. Hanna Siatka

16 czerwca koło PTTK nr 14 zorgani-
zowało wycieczkę do Puszczy Nadno-
teckiej. Zaczęliśmy od Czarnkowa nad 
Notecią, który razem z Trzcianką jest 
stolicą powiatu. Miasto nie ma wielu 
zabytków, ale piękne położenie na Mo-
renie Czarnkowskiej to rekompensuje. 
W  centrum miasta, przy rynku stoi 
kościół pw. Marii Magdaleny z końca 
XVI  w., z  bogatym barokowym wnę-
trzem, a w jednej z pierzei rynku – ra-
tusz z końca XIX w. Czarnków ma też 
swoją ławeczkę ze słynnym kronikarzem 
– Jankiem z Czarnkowa. Z okolicznych 
wzgórz, m.in. z  Krzyżowego, można 
zobaczyć panoramę miasta z  Notecią 
i z „wędrownym” mostem.
Następnie pojechaliśmy do Goraja, 
gdzie na terenie dawnych włości Hoch-

bergów znajduje się Technikum Leśne. 
Po okolicznym lesie oprowadzał nas 
dyrektor – ścieżka przyrodnicza zapro-
wadziła nas do grobów dawnych wła-
ścicieli. Kolejną miejscowością był Lu-
basz, miasteczko położone nad jezio-
rem, znane przede wszystkim z kościo-
ła. Wnętrze ma bardzo bogate, rokoko-
we, a polichromia jest dziełem malarza 
związanego z tym rejonem – Wacława 
Taranczewskiego (XX w.) Jest on auto-
rem wielu polichromii kościołów w Po-
znaniu oraz plafonu w auli UAM. Ko-
ściół stanowi Sanktuarium Narodzenia 
NMP – Królowej Rodzin i  jest celem 
licznych pielgrzymek, Do Lubonia wra-
caliśmy przez piękne lasy puszczy.

Maria Rogacka

Czarnków i okolice

Poznańska Klasa B, grupa III

 1.  KSGB Manieczki  24  61  99:19
 2.  Poznań FC  24  57  102:25
 3.  Zawisza Dolsk  23  54  66:14
 4.  Pogrom Luboń  24  54  108:40
 5.  Przemysław Poznań  24  49  102:25
 6.  UKS Śrem  24  40  79:32
 7.  Orły Plewiska  24  28  48:52
 8.  Odlew Poznań  24  26  37:57
 9.  Okoń Sapowice  24  25  41:85
 10.  Jastrząb Rudniki  24  23  47:67
 11.  Same Kozaki Dobra  23  12  26:146
 12.  KS Szczytniki  24  15  30:73
 13.  Skra Wlkp. Otusz  24  3  6:162

W.S.

Pogrom – podsumowanie sezonu

Q
Drużyna Pogromu Luboń awansowała do klasy A   fot. Izabella Chodorowska

cd.  
na str. 
48

O nowym przedszkolu pisaliśmy w li-
stopadzie 2017 na str. 10. Tam też plan 
zagospodarowania terenu.
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Stella w liczbach
9 czerwca Stella pokonała 2:0 na wyjeź-
dzie zawsze niewygodnego przeciwnika, 
jakim jest zespół Phytopharm Klęka. 
Obie bramki zdobył Dawid Jakubiak. 17 
czerwca po ostatnim meczu w rundzie 
wiosennej stelowcy sprawili swoim ki-
bicom bardzo miłą niespodziankę, re-
misując u siebie z liderem grupy – Czar-
nymi Czerniejewo 4:4. Sam wynik wska-
zuje, że spotkanie było pełne emocji. Do 
przerwy był remis 2:2. Gdy pod koniec 
meczu goście prowadzili 3:4, nic nie 
wskazywało na dobry rezultat, w dodat-
ku Adam Mikołajczyk ze Stelli ujrzał 
czerwony kartonik. Jednak Marcin Ogro-
dowczyk w 90. minucie zdobył bramkę, 
doprowadzając do remisu. Należy za-
znaczyć że w 92. minucie Stella mogła 
rozstrzygnąć to spotkanie na swoją ko-
rzyść, ale nie wykorzystała rzutu karne-
go podyktowanego przez arbitra. Bram-
ki zdobyli: Dawid Baran (2), Marcin 
Ogrodowczyk (1), jedna samobójcza. 
W sumie Stella zakończyła rozgrywki na 
11. miejscu, które dało jej pewne utrzy-
manie się w A-klasie.

W 26. rozegranych spotka-
niach Stella wygrała 6 me-
czy, uzyskała 6 remisów 
i doznała 14 porażek. Zdo-
była 24 punkty, strzeliła 48 
bramek i straciła 62 bramki. 
Gole zdobyli Daniel Baran 
(12), który okazał  się naj-
lepszym strzelcem, Dawid 
Jurga (10), Dawid Jakubiak 
(9), Marcin Ogrodowczyk 
(4), Mohamed Amine Tay-
achi (3), Marcin Mroczyń-
ski (2), Bartosz Grasa (2), 
Patryk Łukaszewski, Kamil 
Frankowski, Daniel Smul-
kowski i Jakub Małkowski 
(po 1) oraz 2 samobójcze.   
 (Władysław Szczepaniak)

Trener S. Kleiber
Za nami sezon, w  którym zajęliśmy 
11. miejsce. Runda jesienna, z uwagi na 
kłopoty kadrowe, była słaba (6  pkt). 
Wiosną było dużo ciekawiej, choć mo-
głoby być jeszcze lepiej (18  pkt). Na 
pewno dużo dały nam zmiany w dru-
żynie. Powrót chłopaków z Lubońskie-

go i  Komornik, przyj-
ście Dawida Jakubiaka 
i  bramkarza Dawida 
Ostrowskiego. Był on 
bardzo pewnym punk-
tem, przez ciągłe kłopo-
ty zdrowotne Mateusza 
Zawalskiego bronił pra-
wie we wszystkich me-
czach. Wyróżniłbym 
jeszcze Kamila Fran-
kowskiego, który bez 
15.  minut zagrał we 
wszystkich spotkaniach, 
od początku do końca 
i to na wysokim pozio-
mie. Tradycyjnie bardzo 
ważną rolę odgrywali 
kapitan Daniel Smul-

SPORT

Sportowy fenomen
Jak co sezon naszym atutem 
były spotkania u siebie, gdzie 
przegraliśmy tylko jedno spo-
tkanie, za to zdecydowanie 
zbyt dużo punktów traciliśmy 

w meczach wyjazdowych. Obecny sezon 
był bardzo trudny, przede wszystkim 
plaga kontuzji w zespole spowodowała, 
że nasze spotkania były nierówne. Czę-
sto potrafiliśmy zagrać genialną pierwszą 
połowę i tragiczną drugą. Na szczęście, 
szeroka kadra zespołu umożliwiła zała-
tanie luk w drużynie i po czterech latach 
od momentu założenia klubu udało 
nam się awansować do A- klasy.
Od wyników 1:15 w plecy w pierwszym 
sezonie, do pięknych wygranych w ko-
lejnych latach 11:2,16:0, 23:0. Myślę że 
nikt nie spodziewał się, iż w tak krótkim 
czasie uda się dokonać tak wiele. Stało się 
to dzięki ludziom z pasją, którzy kocha-
ją piłkę nożną i wspólnie wierzyli w suk-
ces. Brawo dla trenera zespołu, Rajmun-
da Sobkowiaka, który w drugim sezonie 

po objęciu zespołu 
dopiął swego celu 
i uzyskał miejsce pre-
miowane awansem.
Szacunek dla zawod-
ników za poświece-
nie i  walkę o  każdy 
punkt. Gdy pod ko-
niec 2013  r. wraz 
z  Sebastianem Mi-
chalakiem, wicepre-
zesem, zakładaliśmy 
klub, nie stawialiśmy sobie wielkich 
celów, ale obiecaliśmy sobie że z roku 
na rok będziemy lepsi sportowo i or-
ganizacyjnie. Cieszy nas, że to się uda-
ło i  z  roku na rok czynimy progres. 
Teraz czeka nas kolejne wyzwanie, 
którym będzie gra w  wyższej klasie 
rozgrywkowej. Mamy nadzieję, że to 
dopiero początek.
Dziękujemy za każdą pomoc, dziękuje-
my wszystkim którzy dobrze nam życzy-
li oraz wiernym kibicom, którzy wspie-
rali nas z trybun!    (Szymon Owsianny)

Pogrom – podsumowanie sezonu
cd.  
ze str. 
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Poznańska Klasa A, grupa I

 1.  Czarni Czerniejewo  26  64  108:38
 2.  IKP Olimpia Poznań  26  60  80:34
 3.  Polonia II Środa Wlkp.  26  55  82:27
 4.  Lider Swarzędz  26  50  79:40
 5.  Phytopharm Klęka  26  39  33:34
 6.  Pogoń Książ Wlkp.  26  37  52:63
 7.  Piast Łubowo  26  33  51:69
 8.  Lechita Kłecko  26  30  49:51
 9.  Jurand Koziegłowy  26  29  40:55
 10.  Pelikan Niechanowo  26  28  36:41
 11.  Stella Luboń  26  24  48:62
 12.  Clescevia Kleszczewo  26  22  42:83
 13.  Kłos II Zaniemyśl  26  19  27:61
 14.  Maratończyk Brzeźno  26  12  26:93

W.S.

Podsumowanie sezon

kowski i  Dawid 
Jurga. Dzięki D. 
Jakubiakowi 
wzrosła nasza siła 
w ataku. Zdobył 8 
bramek, a  o  5 
więcej strzelił Da-
niel Baran. Muszę 
też wspomnieć 
o  naszych junio-
rach, którzy, jeśli 
nas wzmacniali, 
to nigdy nie za-
wodzili. Szczegól-

nie ciekawie zaprezentowali  się Jakub 
Sobczyk i  debiutujący w  pierwszym 
zespole najmłodszy z nich Szymon Ka-
linowski (rocznik 2002). Z  młodzieży 
coraz większą rolę na boisku odgrywał 
jeden z  braci bliźniaków Jakub Łuka-
szewski. Drugi, Patryk, był na pewno 
największym pechowcem. Zaczynając 
od chorób, poprzez pozszywany łuk 
brwiowy, a  skończywszy na złamanej 
ręce. Liczę, że limit pecha wykorzystał 
na najbliższy czas. Indywidualnie wy-
różniłbym jeszcze Jakuba Kaźmierczaka, 
który wrócił z  wypożyczenia. W  jego 
przypadku byłoby jeszcze lepiej, gdyby 
prezentował się w lidze tak, jak na zaję-
ciach, bo nie na darmo mówimy o nim 
„mistrz treningu”.

Jako zespół wiosną prezentowaliśmy się 
dużo lepiej, choć żal meczów u siebie – 
z Klęką, Jurandem i ostatniego ze zwy-
cięzcą grupy, Czerniejewem – które 
mogliśmy wygrać. Spotkanie kończące 
sezon było wyjątkowo emocjonujące 
(4:4). Sędziowie powiedzieli, że dawno 
nie prowadzili meczu na tym poziomie, 
by tyle się wydarzyło. Jednak największy 
niedosyt mam po meczu z  Łubowem 
w Gnieźnie. Graliśmy tam bardzo osła-
bieni (przegraliśmy 1:0), a  myślę , że 
gdyby było choć dwóch zawodników 
z tych nieobecnych, to na pewno 3 punk-
ty byłyby nasze.
Przed nowym sezonem musimy popra-
wić kilka elementów w grze. Wszystko 
to będzie możliwe, gdy chłopacy popra-
wią frekwencję i  będą jeszcze bardziej 
przykładali  się do treningów. Wielu 
z nich ma duże możliwości, ale umiejęt-
ności trzeba poprzeć pracą. Tego życzył-
bym sobie i zawodnikom na przyszłość. 
Może uda się dokonać jakichś transfe-
rów, aby zwiększyć rywalizację o miejsce 
w jedenastce.
Podsumowując chciałbym podziękować 
nowemu prezesowi, Szymo-
nowi Dornie, i całemu no-
wemu zarządowi za staranie 
i pracę, którą wykonują dla 
klubu. Dobrze wiemy, z jak 

Q
Piłkarze Stelli, władze i sponsorzy podczas zakończenia sezonu w klubie country  
fot. Władysław Szczepaniak

Q
Nagrodzeni działacze Stelli w towarzystwie prezesa, od lewej: Szymon Dorna, Kon-
rad Mielcarek, August Krawiec, Jerzy Kołodziej, Maciej Łukaszewski. Poza spotka-
niem tabliczki wręczono również: Jackowi Kujawie, Piotrowi Wilczyńskiemu, Sławo-
mirowi Splisgartowi, Arkadiuszowi Patulskiemu oraz firmom: „Szybka Pizza” Luboń, 
SPECKABLE i „House Pizza” Luboń   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Sebastian Kleiber 
– trener Stelii

cd.  
obok

Q
Szymon 
Owsianny
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wieloma problemami muszą 
sobie poradzić na początku 
kadencji. Wspomnę także 
o Arku Nowickim i Robercie 
Rochowiaku, którzy żyją Stellą 
nie tylko na boisku, ale także 

poza nim, załatwiając wiele spraw dla 
drużyny.
Na zakończenie pragnę podziękować 
wszystkim zawodnikom grającym w se-
zonie 2017-2018 i  kibicom. Szczególnie 
chciałbym podziękować kierownikowi 
drużyny, Maciejowi Łukaszewskiemu, za 
pierwszy rok naszej współpracy, osobie 
niezwykle ważnej dla Stelli, która dopilno-
wuje wszelkich najdrobniejszych spraw 
związanych z pierwszym zespołem i zawsze 
gotowej pomóc, kiedy tylko może. Życzył-
bym każdemu trenerowi mieć przy sobie 
takiego kierownika.   

(Sebastian Kleiber)

W plenerze
23 czerwca w  kowbojskim miasteczku 
przy ul. Kwiatowej odbyło się zakończe-
nie sezonu piłkarskiego drużyny senio-
rów Stelli Luboń. W tym spotkaniu, na 

które zaprosił prezes Szymon Dorna 
wspólnie z zarządem, byli obecni wice-
prezesi Marek Korytowski i Robert Twar-
dowski. Nie zabrakło byłych prezesów 
tego klubu – Augusta Krawca i Jerzego 
Kołodzieja. Obecny był też  poprzedni 
kierownik zespołu – Krzysztof Ogro-
dowczyk oraz członek Zarządu Powiatu 
i prezes Stowarzyszenia „Niezależni dla 
Powiatu” Piotr Zalewski. Zaproszono 
również redakcję „Wieści Lubońskich”. 
Prezes podziękował zawodnikom za 
zaangażowanie i walkę do końca o utrzy-
manie się drużyny w A-klasie. Wyraził 
wdzięczność, że pomimo sporych pro-
blemów organizacyjnych i finansowych 
spowodowanych zmianą władz zarządu, 
nie opuścili klubu. Następnie podzięko-
wał gościom za wsparcie organizacyjne 
i finansowe, w szczególności wyróżniając 
pamiątkowymi tabliczkami byłych pre-
zesów Stelii – Augusta Krawca i Jerzego 
Kołodzieja oraz kierownika drużyny – 
Macieja Łukaszewskiego. Tabliczkę pa-
miątkową otrzymał również udzielają-
cy się od kilku lat sponsor Konrad Miel-
carek. Po oficjalnym powitaniu na 

cd.  
ze str. 
48

wszystkich uczestników czekała kiełba-
sa z ogniska oraz żurek. Należy podkre-
ślić przyjacielską atmosferę spotkania.   

(Władysław Szczepaniak)

Grupy młodzieżowe
24 czerwca na stadionie przy ul. Szkol-
nej odbyło się zakończenie sezonu dla 
grup młodzieżowych z  najstarszego 
klubu w mieście – Stelli Luboń. Pomi-
mo nieszczęśliwego terminu (początek 
wakacji) oraz bardzo niesprzyjającej 
pogody, uczestnicy wychodzili z  im-
prezy uśmiechnięci. Po uroczystym 
otwarciu i przemowie prezesa Szymo-
na Dorny, nagrodzono za trud i wysi-
łek włożony w  rozgrywki. Każdy za-
wodnik otrzymał z rąk wiceprezesów 
Marka Korytowskiego i Roberta Twar-
dowskiego pamiątkowy medal oraz 
drobny upominek. Ważnym wydarze-
niem dla klubu było oficjalne pożegna-
nie trenera drużyny żaków – Mateusza 
Zawalskiego, który ze względów oso-
bistych złożył rezygnację z  funkcji 
i dalszą przygodę z piłką będzie kon-
tynuował w innym mieście. Trenerowi 

życzymy dużo zdrowia i powodzenia 
w nowym klubie oraz zapewniamy że 
dla takich ludzi brama naszego stadio-
nu zawsze będzie otwarta.
Po części oficjalnej zawodnicy oraz to-
warzyszący im rodzice przystąpili do 
konsumpcji kiełbasek z grilla oraz słod-
kości przygotowanych przez mamy i zna-
ną lubońską firmę „Anika” Stanisława 
Butki. W tym czasie można było skorzy-
stać z  takich atrakcji, jak malowanie 
twarzy barwami narodowymi wszystkich 
uczestników Mistrzostw Świata w Rosji, 
a zawodnicy, szczególnie ci najmłodsi, 
mogli uwziąć udział w zawodach zorga-
nizowanych przez trenerów grup mło-
dzieżowych. Pomimo iż w  trakcie im-
prezy wielokrotnie obficie padał deszcz, 
część chłopaków nie schodziła z boiska, 
lecz kontynuowała zabawy z  piłką, 
w czym towarzyszył im wiceprezes Ma-
rek Korytowski.
Wszystkim zawodnikom, trenerom 
i działaczom życzymy udanych waka-
cji, abyście wszyscy wrócili wypoczęci 
i gotowi do walki w nowym sezonie.   

(Zarząd TMS Stella Luboń)

W sobotę, 23 czerwca, na boisku przy 
ul. Szkolnej Uczniowski Klub Sporto-
wy „Jedynka” zorganizował turniej 
piłki nożnej młodzików i orlików. Był 
to IV Memoriał im. Ksawerego. Mecze 
toczyły  się równocześnie na dwóch 
płytach. Zespoły grały w 7-osobowych 
składach, w grupie młodzików – dwa 
zespoły UKS Jedynka (Ai B), LKS, TMS 
Stella Luboń, Szkółka Kadet Kicin 
i  Szkoła Podstawowa nr  13 Poznań; 
w  młodzikach wystąpiło 5 zespołów: 
UKS Jedynka Luboń, UKS Dwójka 
Luboń, TMS Stella Luboń, Wielkopol-
ska Komorniki i Olimpia Poznań. Mło-
dziki grały o puchar Prezesa UKS Je-
dynka, Zbigniewa Jankowskiego, a or-
liki o  puchar Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 1 Grzegorza Anioły. Tur-
niej rozgrywany był systemem każdy 
z każdym.
W kategorii młodzików najlepszym ze-
społem został UKS Jedynka  A, przed 
Lubońskim KS, SP13, UKS Jedynką B, 
TMS Stellą i Kadetem. Najlepszym bram-
karzem został zawodnik UKS Jedynka 
– Szymon Deska, a strzelcem – Aleksan-
der Zajder z UKS Jedynka. Najlepszym 

zawodnikiem organizatorzy wybrali P. 
Danielskiego z LKS-u.
W kategorii orlików zwyciężył UKS 
Dwójka Luboń przed zespołem z  Ko-
mornik, Olimpią, UKS Jedynką i Stellą. 
Najlepszym bramkarzem został Tomek 
Walkowiak z  Olimpii, a  strzelcem M. 
Bartczak z  UKS Dwójka. Najlepszym 
zawodnikiem wybrano Kamila Skazę 
z Komornik.
Wszystkie zespoły podczas turnieju 
otrzymały napoje i pączki, a opiekunowie 
mogli skorzystać ze słodkiego poczę-
stunku. Po turnieju piłkarze i opiekuno-
wie skonsumowali kiełbaski z  grilla. 
Podczas podsumowania turnieju wrę-
czono puchary, medale, statuetki oraz 
nagrody rzeczowe i  sportowe. Puchar 
Prezesa UKS Jedynka, Zbigniewa Jan-
kowskiego, odebrał kapitan piłkarzy UKS 
Jedynka Luboń. Puchar Dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 1 Grzegorza Anioły 
trafił do kapitana zespołu UKS Dwójka 
Luboń. Puchar fair play wręczył orlikom 
Stelli wiceburmistrz Mateusz Mikołaj-
czak. Statuetki otrzymali także najmłod-
si uczestnicy oraz jedyna dziewczynka 
z  drużyny Stelli. Nagrody i  upominki 

Memoriał Ksawerego

wręczali zaproszeni goście wraz z orga-
nizatorem turnieju, Lechem Bartkowia-
kiem. Nagrody na turniej przekazało 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd 
Miast w Luboniu, Prezes Stelli oraz Lu-
boński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Or-
ganizację turnieju wsparli wolontariusze 
UKS Jedynka: J. Jeziorny, N. Deska, H. 
Twardosz, T. Bajer, M. Osuch, A. Zajder, 
U. Bartkowiak. Grilla przygotował go-
spodarz obiektu Marek Ratajski. Chłop-
cy z rodzicami w podziękowaniu wrę-
czyli trenerowi obraz z jego karykaturą 
na tle budynku klubowego oraz kosz 
niespodzianek. Po turnieju tradycyjnie 
rozegrano mecz rodzice przeciwko za-
wodnikom.
Prezes UKS Jedynka dziękuje za zorga-
nizowanie turnieju oraz pomoc w dzia-
łalności Klubu w całym sezonie piłkar-
skim wszystkim rodzicom. Szczególne 
podziękowanie skierowane jest do tre-
nera Lecha Bartkowiaka. Młodym pił-
karzom gratulujemy dobrych występów 
w minionym sezonie piłkarskim. 

Jedynka w skrócie
QQ W rozgrywkach Wielkopolskiego 

Związku Piłki Nożnej zespół młodzików 
Jedynki, rocznik 2005-2006, grał w I li-
dze okręgowej. Na 12 zespołów zajął 10. 

miejsce. Drużyna orlików uczestniczyła 
w turniejach organizowanych przez „RA-
FIK”. Chłopcy jesienią grali w Przeźmie-
rowie, a wiosną w Granowie.
QQ Przygotowania do nowego sezonu Jedyn-

ka rozpocznie 14 i 16 sierpnia o godz. 17.
QQ Od nowego sezonu dwóch zawodni-

ków „Jedynki” będzie reprezentowało 
znane kluby sportowe w Polsce. Jeremi 
Osuch będzie zawodnikiem Lecha Po-
znań, a Aleksander Zajder został piłkarzem 
Warty Poznań (klasa sportowa Warty). 
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka” przygotował dla nich pamiąt-
kowe statuetki za wzorowe reprezento-
wanie barw naszego klubu. Życzymy im 
dalszych sukcesów sportowych.
- Rada Powiatu Poznańskiego corocznie 
organizuje Galę Wolontariatu dla osób 
pracujących społecznie dla innych, z po-
wiatu. W  tym roku wyróżniony został 
członek zarządu UKS Jedynka, Norbert 
Deska. Przygodę sportową z piłką nożną 
rozpoczął w reprezentacji Szkoły Pod-
stawowej nr 1. W latach 1998-1990 był 
zawodnikiem klubu sportowego „Łokie-
tek” Poznań. Później został piłkarzem 
Stelli Luboń. Aktualnie jest wolontariu-
szem UKS „Jedynka”. (czytaj też na 
str. 33).

Lech Bartkowiak i Zbigniew Jankowski

Q
Młodzicy z wyróżnieniami indywidualnymi

Q
Jeremi i Olek – wychowankowie Jedynki przechodzą do renomowanych klubów. 
Na zdjęciu z opiekunem
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W „Błyskawicznym konkursie sporto-
wym” opublikowanym w ub. miesiącu 
na str. 60 należało odpowiedzieć na dwa 
pytania związane z Mistrzostwami Świa-
ta 2018 r. w Rosji. W przypadku pierw-
szego pytania wystarczyło podać infor-
mację, że w mistrzostwach uczestniczą 
32 państwa, a w drugim odpowiedzieć, 
że w grupie „H” Polska walczyła z Se-
negalem, Kolumbią i Japonią.

Wśród poprawnych odpowiedzi wylo-
sowaliśmy nadesłaną przez Wojtka 
Stempczyńskiego, który po uzgodnie-
niu terminu odbioru, otrzyma tort 
w  postaci piłki nożnej, ufundowany 
przez właścicieli Cukierni „Krzyżański” 
Emilia i  Michał Nowakowie z  ul. 
Wschodniej 22D, przy ul. Osiedlowej 27 
w Luboniu oraz ul. Komornickiej 179 
w Wirach.

Władysław Szczepaniak

Konkurs błyskawiczny
Rozwiązanie

Zgaszenia znicza dokonało troje złotych 
medalistów: Igrzysk Olimpijskich w Syd-
ney w  rzucie młotem – Szymon Ziół-
kowski oraz XXIV OOM: Daria Komo-
rowska (KS Sobieski Poznań, zapasy) 
oraz Zofia Stachowiak (Klub Sportów 
Walki Gostyń, boks). Flagę olimpijską 
przekazano gospodarzowi XXV OOM 
(województwo świętokrzyskie). Wręczo-
no medale, dyplomy i listy gratulacyjne 
przedstawicielom: 8. najlepszych klubów 
sportowych, 8. najlepszych województw 
w klasyfikacji generalnej, 12. lokalnych 
samorządów, które były współorganiza-
torami zawodów, wielkopolskich związ-
ków sportowym i dyscyplin, w których 
odbywała się rywalizacja. Przypomnijmy, 
że gospodarzami XXIV OOM było 12 
miast, w tym 11 z Wielkopolski (Kalisz, 
Konin, Krotoszyn, Luboń, Piła, Poznań, 
Sypniewo k. Jastrowia, Swarzędz, Zala-
sewo, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, 
Żerków). Gimnastyka sportowa skorzy-
stała z  gościny w  Zabrzu. W  ramach 
Olimpiady Luboń zorganizował druży-
nowe i indywidualne Mistrzostwa Polski 
Kadetek i Kadetek w tenisie stołowym 
(3-6 maja). Luboński Klub Tenisa Sto-
łowego „Luvena Luboń” zajął w klasyfi-
kacji punktowej 4. miejsce, a Patryk Pyśk 
zdobył w parze z multimedalistą turnie-
ju – Kubą Kwapisiem – złoty medal! 
(czytaj „WL” 05-2018, str. 3).

Zawody trwały 45 dni, w  tym 33 ze 
sportową rywalizacją. W  14. dyscypli-
nach walczyło ponad 4 tys. uczestników 
z 789 klubów i 16 województw. Wielko-
polskie triumfowało w klasyfikacji me-
dalowej i wojewódzkiej przed mazowiec-
kim i  śląskim! Reprezentanci klubów 
wielkopolskich najczęściej stawali na 
podium, wywalczyli 93 medale: 27 zło-
tych, 29 srebrnych i 37 brązowych. Wiel-
kopolsce zabrakło punktów jedynie 
w gimnastyce sportowej.

Klasyfikacje końcowe
QQ wojewódzka: wielkopolskie 1573,16 

pkt., mazowieckie 1424,33, śląskie 1287,99, 
małopolskie 971,84, dolnośląskie 962,50, 
pomorskie 773,50, zachodniopomorskie 
703,50, łódzkie 586,84
QQ medalowa: wielkopolskie 93 (27 złote/ 

29 srebrne/ 37 brązowe), małopolskie 78 
(22/26/30), śląskie 73 (22/20/31), ma-
zowieckie 88 (21/23/44), dolnośląskie 
65 (21/14/30), zachodniopomorskie 
54 (19/11/24), kujawsko-pomorskie 29 
(12/4/13), pomorskie 40 (9/15/16)
QQ klubowa: MKS Kusy Szczecin (224 pkt), 

OŚ AZS Poznań (183), TS Wisła Kraków 
(161,5), AZS AWF Poznań (137), AZS 
AWF Warszawa (134), KU AZS Uniwer-
sytet Warszawski (127,5), KKSz Konin 
(125), AZS UWM Olsztyn (124).

Beata Oryl-Stroińska

Ceremonia zakończenia
3 lipca w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oficjalnie 
zakończono XXIV Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży (OOM) w Sportach 
Halowych, której organizatorem była Wielkopolska, w tym Luboń

Q
Uhonorowani przedstawiciele najlepszych klubów

W ostatnich meczach 
rundy wiosennej Lu-
boński Klub Sportowy 
doznał u siebie wysokiej 
porażki z Avią Kamion-
ki 0:6 i przegrał z rezer-
wami Kłosu Zaniemyśl 
3:0. Lubonianie zakoń-
czyli rozgrywki na 
ostatnim miejscu w ta-
beli i wszystko wskazu-
je na to, że w  nowym 
sezonie zobaczymy ich 
w  A-klasie. Istnieją 
małe szanse, że przy 
nowej reorganizacji roz-
grywek lub wycofa-
niu  się niektórych ze-
społów, być może za-
padnie jakaś decyzja 
WZPN-u pozwalająca 
uniknąć LKS-owi spadku do niższej 
klasy.
W sumie, w 26 spotkaniach w sezonie 
2017-2018 LKS wygrał 4 mecze, uzy-
skał 2 remisy i doznał 20 porażek, co 
dało mu 14 punktów. Zdobył 29 bra-
mek, tracąc 74. Gole strzelali: Łukasz 

Lekier (8), Łukasz Małolepszy (6), 
Damian Krzyżaniak (3), Paweł Biliń-
ski (3), Michał Trenkler (2), Piotr 
Rachwał, Piotr Kowalak, Dominik 
Antkowiak, Adam Rybak, Krzysztof 
Piskuła (po 1) oraz 2 bramki samo-
bójcze.

Władysław Szczepaniak

LKS w A klasie?
Poznańska Klasa Okręgowa
grupa wschodnia

 1.  Zjednoczeni Trzemeszno  26  70  73:14
 2.  1922 Lechia Kostrzyn  26  48  55:33
 3.  Vitcovia Witkowo  26  46  55:39
 4.  TPS Winogrady  26  42  59:41
 5.  Wiara Lecha  26  42  71:53
 6.  Concordia Murowana Goślina  26  41  40:38
 7.  Avia Kamionki  26  40  52:47
 8.  Piast Kobylnica  26  38  50:45
 9.  Warta Śrem  26  34  65:71
 10.  Orkan Jarosławiec  26  28  40:53
 11.  SKS 13 Poznań  26  28  50:66
 12.  Wielkopolska Komorniki  26  25  37:65
 13.  Kłos Zaniemyśl  26  21  30:67
 14.  Luboński KS  26  14  29:74

W.S.

Równocześnie z przebu-
dową placu zabaw przy 
ul. Kołłątaja, gdzie po-
wstanie miejsce sporto-
wo-rekreacyjne dla dzie-
ci i dorosłych (czytaj na 
str. 15), w drugiej poło-
wie czerwca rozpoczęto 
wymianę ogrodzenia 
przyległego boiska piłkar-
skiego, położonego po-
między ul. Kołłątaja 
i  Szkolną (kojarzone ze 
Stellą). W pierwszej ko-
lejności zburzono mur 
pomiędzy placem zabaw 
i  stadionem, po czym zdemontowano 
betonowe ogrodzenie od ul. Kołłątaja. 
W miejsce rozebranego stanęło ażurowe 
ogrodzenie metalowe.

(S)

Runęły mury

Q
Nowe, metalowe ogrodzenie pomiędzy 
placem zabaw i boiskiem Stelli, z lewej 
– skruszony mur, który wcześniej od-
dzielał obiekty   fot. Hanna Siatka

Q
Od ul. Kołłątaja boisko piłkarskie oddzielały wysokie, betonowe przęsła. Teraz 
w miejscu, gdzie stały (na zdjęciu – niezajęte), jest już dziś metalowe ogrodzenie, 
podobne do tego, które zamontowano na granicy z placem zabaw   fot. Hanna Siatka
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Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

W czerwcu strażnicy wykonali łącznie 
478 różnych interwencji.
QQ Wspólnie z funkcjonariuszami Komi-

sariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 18 
łączonych patroli prewencyjnych w go-
dzinach 6-14 i trzy takie patrole w go-
dzinach 14-22. Ponadto wystawiliśmy 
także 7 łączonych patroli w godz. 17-1, 
których zasadniczym zadaniem była kon-
trola miejsc publicznych, gdzie najczęściej 
dochodzi do spożywania alkoholu. Na 
podstawie art. 41 ust. 1 „Ustawy o wy-
chowaniu w  trzeźwości i  przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi” grzywnami man-
datowymi ukaraliśmy 22 osoby. Do Izby 
Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 
przewieźliśmy 2 osoby w  stanie, który 
zagrażał ich zdrowiu lub życiu, albo oso-
bom trzecim.
QQ 59 razy strażnicy interweniowali 

w  wypadku nieprawidłowego postoju 
lub zatrzymania pojazdów mechanicz-
nych. Doprowadziliśmy do usunięcia z te-
renu miasta dwóch kolejnych pojazdów 

mechanicznych, których stan techniczny 
wskazywał, iż są nieużywane.
QQ Interwencji związanych ze zwierzętami 

odnotowaliśmy w czerwcu 21. Czterech 
właścicieli psów, którzy nie zachowali na-
kazanych lub zwykłych środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierząt, zostało 
ukaranych mandatami karnymi. Do Uni-
wersyteckiego Centrum Medycyny We-
terynaryjnej w Poznaniu z terenu miasta 
przewieźliśmy 2 ranne ptaki. - Kolejny 
miesiąc z  rzędu strażnicy odzyskali 3 
rowery miejskie porzucone na terenie 
Lubonia. Przekazano je firmie zajmują-
cą się techniczną obsługą tego sprzętu.
QQ 9 i 16 czerwca strażnicy dbali o ład, 

porządek i bezpieczeństwo podczas Dni 
Lubonia. W ramach tej imprezy zorga-
nizowaliśmy także festyn pod hasłem: 
„Z nami bezpieczniej”.
QQ 5 czerwca, podczas uroczystości związa-

nych z obchodami rocznicy zamordowania 
gen. Henryka Kowalówki, wystawiliśmy 
poczet sztandarowy miasta.

SM Luboń

W majowym numerze „WL” wybra-
liśmy dla fanów piłki nożnej 18 
spotkań w  meczach grupowych, 
w tym wszystkie z udziałem naszej 
reprezentacji. Zabawa polegała na 
wytypowaniu jak największej licz-
by trafień. Po sprawdzeniu kupo-
nów możemy stwierdzić, że kon-
kurs był bardzo wyrównany, do 
samego końca trwała zacięta walka. 
Niestety, nasza reprezentacja za-
wiodła, tymczasem jak pokazały 
kupony, kibice mieli do niej pełne 
zaufanie typując jej zwycięstwa.
Najlepszymi typerami okazali się tym 
razem: Maciej Skrzypczak z Mosiny 
(11 trafień), Wiesław Andrzejewski, 
Szymon Młynek, Kazimierz Krupec-
ki – wszyscy z Lubonia (po 10 trafień). 
Prosimy ich po odbiór piłek. Po 9 
trafień uzyskali: Monika Owsianna, 
Tomasz Młynek, Wojciech Pietru-
szyński, Marek Ziemkowski i  Jerzy 

Michalski, którzy otrzymują upomin-
ki ufundowane poprzez Redakcję 
„Wieści Lubońskich”.

Władysław Szczepaniak

Sponsorami konkursu dla typerów 
Mistrzostw Świata były firmy:
QQ Usługi Remontowo-Budowlane 

Beata i  Piotr Wilczyńscy, Luboń, ul. 
Poniatowskiego 13/3 – piłka „Adidas”,
QQ „Szybka Pizza” Daniel Świergiel, Lu-

boń ul.11 Listopada 71 – piłka nożna 
z podpisami zawodników Stelli Luboń,
QQ „Malibu” Hanna Sławomir Splisgart, 

Luboń, ul. Poniatowskiego 66 – piłka 
„Adidas”.
QQ organizator meczów noworocznych, 

zawodnik Stelli Luboń – Arkadiusz No-
wicki – piłka nożna „Nike” z podpisami 
zawodników Lecha Poznań.
Wszystkim sponsorom serdecznie 
dziękujemy.

W.S.

Mistrzostwa Świata 
Rosja 2018
Rozwiązanie konkursu

Od wielu lat Luboń kojarzony jest w bie-
gowym środowisku Wielkopolski z Bie-
giem Niepodległości, a  od nieco krót-
szego czasu również z Biegiem Tropem 
Wilczym. Od tego roku w  kalendarzu 
imprez biegowych naszego miasta przy-

była kolejna: Bieg na Powitanie Lata, 
zorganizowany przez Luboński Klub 
Biegacza jako impreza towarzysząca 
Dniom Lubonia w niedzielę, 10 czerwca.

W zasadzie nie jest to impreza nowa – 
w  ubiegłych latach organizowana była 
w formule 12- lub 24-godzinnego biegu 
ulicami miasta lub na terenie Lasku 
Majońskiego, a  zwycięzcą był ten, kto 
przebiegł najwięcej rund. W tym roku 
formuła została zmieniona na tradycyj-
ną – wygrywał po prostu najszybszy.
Trasa biegu liczyła 9 km i została wyty-
czona mniej znanymi ogółowi miesz-
kańców Lubonia trasami – start mie-
ścił  się na stadionie przy ul. Rzecznej, 

a po wydostaniu się za bramę stadionu 
zawodnicy biegli wałami przeciwpowo-
dziowymi, po czym kierowali się wzdłuż 
Warty w  stronę Lasku Majońskiego, 
gdzie czekała ich ciężka, terenowa prze-
prawa, będąca próbą sił i  charakteru, 

zarówno dla tych, 
którzy walczyli 
o atrakcyjne nagro-
dy w  klasyfikacji 
generalnej i  kate-
goriach wieko-
wych, jak i  dla 
tych, którzy chcieli 
po prostu ukoń-
czyć bieg. Warto 
od razu dodać, że 
udało się to wszyst-
kim 63 uczestni-
kom, wśród któ-
rych znalazło  się 
14 lubonian.
A łatwo nie było. 
Trasa prowadziła 
prawie wyłącznie 
leśnymi ścieżkami, 
nie licząc krótkich 
utwardzonych od-
cinków wzdłuż ul. 
Jachtowej i  Magazynowej. Były liczne, 
dodatkowe atrakcje w postaci ostrych pod-
biegów i zbiegów, piachu i nagłych zwężeń 

oraz atrakcja 
główna 
w  postaci 
możliwości 
przebiegnię-
cia przez nie-
dostępny na 
co dzień dla 
osób po-
stronnych 
poligon 
Szkoły Aspi-
rantów Pań-
stwowej Stra-
ży Pożarnej. 
Była też pró-
ba mentalno-
ści dla za-
wodników – 
konieczność 
przebiegnię-

cia ostatniego kilometra wałami powo-
dziowymi w sytuacji, gdy meta wydawa-
ła się być tuż, a w nogach było 8 ciężkich 
kilometrów. Ale były też nagrody – meda-
le i  pyszne drożdżówki na mecie dla 
wszystkich, którzy bieg ukończyli, oraz 
puchary i bony do Decathlonu o wartości 
od 50 do 150 zł dla najszybszych.
Zarówno organizatorzy, jak i  uczest-
nicy oceniali imprezę jako bardzo uda-
ną. Mamy nadzieję, że ten kameralny 
dotąd bieg, będący jednym z trudniej-
szych na podobnym dystansie w Wiel-
kopolsce, zyska na popularności i na 
trwałe wpisze się w kalendarz imprez 
sportowych w naszej okolicy.
Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, 
że zwycięzcami biegu zostali: wśród 
kobiet – Magdalena Roesler z Lubiecho-
wa (czas 39.10), a  wśród mężczyzn – 
reprezentant Szkoły Aspirantów PSP, 
Maciej Żołnowski ze Szczecina (czas 
32.59). Gratulujemy!

A.L.

Biegiem do lata

Q
Start „Biegu na powitanie lata” ze sta-
dionu przy ul. Rzecznej

Q
Nagradzanie zwyciężczyń biegu

Q
Najszybsi mężczyźni
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Maj
Ochotnicza Straż Pożarna odnotowała 
w maju 49 interwencji w przypadkach 
26 miejscowych zagrożeń, 17 pożarów 
oraz 6 alarmów fałszywych, w  tym 3 
w tym samym miejscu w Komornikach. 
Zdarzenia miały miejsca w  Luboniu, 
Poznaniu, Puszczykowie, na autostradzie 
A2 oraz na terenie gminy Komorniki. 
Przedstawiamy akcje na terenie Lubonia.

QQ 04.05 – ul. Klonowa – pożar samochodu,
QQ 06.05 – ul. Strumykowa – pomoc ze-

społowi pogotowia ratunkowego w znie-
sieniu osoby chorej z domu do karetki,
QQ 07.05 – ul. Żabikowska – pomoc ze-

społowi pogotowia ratunkowego w znie-
sieniu osoby chorej z domu do karetki,
QQ 08.05 – ul. Łąkowa pożar drzewa,
QQ 08.05 – ul. Polna – pożar gałęzi,
QQ 09.05 – ul. 3 Maja – sprawdzenie za-

grożenia związanego z owadami błon-
koskrzydłymi,
QQ 10.05 – ul. Łąkowa – gaszenie ogniska 

bez nadzoru,
QQ 10.05 – ul. Jachtowa – pożar drzewa 

(alarm fałszywy),
QQ 10.05 – ul. Dworcowa – pożar w pu-

stostanie,
QQ 10.05 – ul. Armii Poznań – oświetle-

nie terenu działania policji i prokuratury,
QQ 12.05 – ul. Armii Poznań – kolizja 

samochodowa,
QQ 15.05 – ul. Unijna – usunięcie plamy 

oleju na jezdni,
QQ 16.05 – ul. Pułaskiego – wypadek sa-

mochodowy,
QQ 17.05 – ul. Wschodnia – usunięcie 

plamy oleju z jezdni,
QQ 17.05 – ul. Targowa – usunięcie zwi-

sającej gałęzi znad chodnika,
QQ 17.05 – ul. Puszkina – usunięcie zwi-

sającej gałęzi na placu zabaw,
QQ 19.05 – ul. Lipowa – pożar grilla ga-

zowego,
QQ 20.05 – ul. Polna – kolizja samochodowa,
QQ 21.05 – ul. Miodowa/Morelowa – wy-

padek samochodowy,
QQ 21.05 – otwarcie mieszkań przy ul. 

Niepodległości i Konarzewskiego,
QQ 21.05 – ul. Powstańców Wlkp. – usu-

nięcie oleju z powierzchni jezdni,
QQ 22.05 – ul. Dworcowa – pożar śmie-

ci i trawy,
QQ 23.05 – ul. Żabikowska/Pułaskiego – 

wypadek samochodowy,
QQ 23.05 – ul. Polna – wypadek samo-

chodowy,
QQ 24.05 – al. Jana Pawła II – otwarcie 

mieszkania,
QQ 24.05 – ul. Armii Poznań – pożar sa-

mochodu,
QQ 29.05 – ul. Juranda – pożar mieszkania,
QQ 29.05 – ul. Makowa – pożar konte-

nera na śmieci,

Czerwiec
QQ W czerwcu strażacy odnotowali 35 

zdarzeń (22 miejscowych zagrożeń, 12 
pożarów 1 fałszywe wezwanie). Interwen-
cje miały miejsce w Luboniu, Poznaniu, 
na terenie gminy Komorniki oraz na au-
tostradzie A2.

QQ 01.06 – Łęczyca, ul. Łęczycka – dwu-
krotne rozpoznanie zagrożenia związanego 
z owadami błonkoskrzydłymi,
QQ 02.06 – Luboń, skrzyżowanie ul. Puła-

skiego i Kościuszki – usunięcie plamy oleju,
QQ 04.06 – Komorniki, ul. Żabikowska – 

usunięcie martwej sarny z basenu prze-
ciwpożarowego,
QQ 04.06 – Luboń, skrzyżowanie ul. Ko-

ściuszki i Unijnej – usunięcie plamy oleju,
QQ 04.06 – Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 

– pożar w budynku magazynowym,
QQ 05.06 – Luboń, ul. Kościuszki – usunię-

cie zwisającego konaru nad parkingiem,
QQ 06.06 – Luboń, ul. Dębiecka – usu-

nięcie plamy oleju,
QQ 06.06 – Luboń, ul. Kwiatowa – kolizja 

dwóch samochodów,
QQ 06.06 – Rosnówko, ul. 1 Maja – roz-

poznanie zagrożenia związanego z owa-
dami błonkoskrzydłymi,
QQ 06.06 – Poznań, ul. Leszczyńska – po-

żar lasu,
QQ 06.06 – Luboń, ul. Józefa Thomasa – 

usunięcie pochylonego drzewa nad jezdnią,
QQ 08.06 – Plewiska, ul. Kręta – pożar trawy,
QQ 09.06 – Łęczyca (Kątnik) – zagaszenie 

ogniska bez nadzoru,
QQ 09 i 10.06 – Komorniki, ul. Sadowa – 

pożary lasu (10.06 – dwukrotnie),
QQ 10.06 – Komorniki, ul. Poznańska – 

wypadek samochodowy,
QQ 14.06 – Luboń, ul. Orzechowa – pożar 

samochodów,
QQ 14.06 – autostrada A2 – kolizja dwóch 

samochodów ciężarowych,
QQ 16.06 – Luboń, ul. Fabryczna – roz-

poznanie zagrożenia w budynku jedno-
rodzinnym. Właściciel zwrócił uwagę 
na podwyższoną temperaturę podłogi. 
Ustalono, że przyczyną jest uszkodzony 
przewód elektryczny,
QQ 19.06 – Komorniki, ul. Poznańska – 

wypadek motocyklisty,
QQ 20.06 – Luboń, ul. 3 Maja – rozpo-

znanie zagrożenia związanego z owadami 
błonkoskrzydłymi,
QQ 21.06 – Wiry, ul. Kościuszki – pożar 

w budynku mieszkalnym,
QQ 21.06 – Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 

– powalone drzewo,
QQ 22.06 – Luboń, ul. Poznańska – po-

walony konar drzewa,
QQ 24.06 – Poznań, ul. Modibowskiej – 

wypadek samochodowy,
QQ 24.06 – Wiry, ul. Laskowska i Luboń, 

ul. Poznańska – rozpoznanie zagrożenia 
związanego z owadami błonkoskrzydłymi,
QQ 26.06 – Komorniki, ul. Tulipano-

wa – sprawdzenie przyczyny załącze-
nia się systemu monitoringu przeciw-
pożarowego,
QQ 26.06 – Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 

– usunięcie zwisającego ogranicznika wy-
sokości przed wiaduktem,
QQ 29.06 – Komorniki, ul. Poznańska – 

pożar trawy,
QQ 30.06 – Poznań, ul. Otwarta i Luboń 

ul. Malinowa – rozpoznanie zagrożenia 
związanego z owadami błonkoskrzydłymi,
QQ 30.06 – Wiry, ul. Zespołowa – pożar 

trawy.
Norbert Kaźmierczak

OSP Luboń

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

Plan działań priorytetowych to narzę-
dzie, które ma uspołecznić zadania re-
alizowane przez dzielnicowych i zwięk-
szyć skuteczność współdziałania poli-
cjantów z mieszkańcami na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa w  danym rejonie. 
Zadania te wynikają z oczekiwań spo-
łecznych nakreślonych podczas spotkań, 
konsultacji ze społeczeństwem oraz 
bieżącej analizy zagrożeń. Ważną rolę 
odgrywa tutaj „Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”, dzięki której funkcjo-
nariusze uzyskują informacje od miesz-
kańców.
Kontakt z  dzielnicowymi, oprócz ich 
służbowych numerów telefonów komór-
kowych, można nawiązać przez indywi-
dualne adresy poczty elektronicznej oraz 
aplikacji „Moja Komenda”.

Działania priorytetowe, które dzielni-
cowi realizują w poszczególnych rejo-
nach służbowych:

Rejon 740M
Opis zagrożenia: grupowanie  się mło-
dzieży, zaśmiecanie, bójki spożywanie 
alkoholu – ul. Bukowa w rejonie placu 
zabaw.
Dzielnicowy podejmuje następujące 
działania w celu ograniczenia zjawiska:
QQ ujawnienie nieletnich sprawców czynów 

karalnych i zagrożonych demoralizacją,
QQ kontrole rejonu przyległego pod ką-

tem ujawniania i represjonowania osób 
łamiących przepisy prawa,
QQ kierowanie do Miejskiej Komisji Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych 
wniosków o leczenie odwykowe dla osób 
uzależnionych od alkoholu.

Rejon 741M
Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu 
w miejscach objętych zakazem, zaśmie-
canie – ul. 11 Listopada w rejonie pętli 
autobusowej.
Działania w celu ograniczenia zjawiska:
QQ kontrole rejonu przyległego pod ką-

tem ujawniania i represjonowania osób 
łamiących przepisy prawa,
QQ kierowanie do Miejskiej Komisji Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych 
wniosków o leczenie odwykowe dla osób 
uzależnionych od alkoholu,
QQ działalność profilaktyczna w ramach 

spotkań środowiskowych.

Rejon 742M
Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu 
w miejscach objętych zakazem, ul. Ko-
ściuszki w rejonie nr 45
Działania dzielnicowego:
QQ kontrole rejonu sklepu spożywczego 

pod kątem ujawniania i represjonowania 
osób łamiących przepisy prawa,
QQ kierowanie do Miejskiej Komisji Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych 
wniosków o leczenie odwykowe dla osób 
uzależnionych od alkoholu,
QQ działalność profilaktyczna w ramach 

spotkań środowiskowych.

Rejon 743M
Opis zagrożenia: nieprawidłowe parko-
wanie pojazdów – ul. Przemysłowa.

Działania dzielnicowego:
QQ patrole dzielnicowego w ramach służ-

by obchodowej,
QQ stanowcze reagowanie na ujawniane 

wykroczenia i inne zakłócenia ładu po-
rządku publicznego,
QQ działalność profilaktyczna w ramach 

spotkań środowiskowych

Rejon 744M
Opis zagrożenia: nieprawidłowe parko-
wanie pojazdów, wykroczenia porząd-
kowe – ul. Streicha w rejonie kościoła.
Działania dzielnicowego:
QQ patrole dzielnicowego w ramach służ-

by obchodowej,
QQ stanowcze reagowanie na ujawniane 

wykroczenia i inne zakłócenia ładu po-
rządku publicznego,
QQ działalność profilaktyczna w ramach 

spotkań środowiskowych,
QQ kontrole rejonu przyległego pod ką-

tem ujawniania i represjonowania osób 
łamiących przepisy prawa.

Rejon 745M
Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu 
w  miejscach objętych zakazem – ul. 
Polna, rejon sklepu „Lewiatan”.
Działania w celu ograniczenia zjawiska:
QQ patrole dzielnicowego w ramach służ-

by obchodowej,
QQ stanowcze reagowanie na ujawniane 

wykroczenia i inne zakłócenia ładu po-
rządku publicznego,
QQ działalność profilaktyczna w ramach 

spotkań środowiskowych,
QQ kontrole rejonu przyległego pod ką-

tem ujawniania i represjonowania osób 
łamiących przepisy prawa.

Rejon 746M
Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu 
w miejscach objętych zakazem ul. – Dą-
browskiego w rejonie boiska szkolnego.
Działania:
QQ patrole dzielnicowego w ramach służ-

by obchodowej,
QQ stanowcze reagowanie na ujawniane 

wykroczenia i inne zakłócenia ładu po-
rządku publicznego,
QQ działalność profilaktyczna w ramach 

spotkań środowiskowych,
QQ kontrole rejonu przyległego pod ką-

tem ujawniania i represjonowania osób 
łamiących przepisy prawa.

Dzielnicowi zachęcają mieszkańców do 
korzystania z aplikacji „Moja Komenda”, 
która ułatwia kontakt z  dzielnicowym 
oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, dzięki której można wskazać 
miejsce zagrożone, zamieścić opis i zdję-
cie. Ujęte w Planach Działań Prioryte-
towych miejsca, oprócz objęcia specjal-
nym nadzorem przez dzielnicowego 
w trakcie służby obchodowej, są również 
wskazywane jako miejsca zagrożone 
podczas dyslokacji służb zewnętrznych. 
Również Zespół Patrolowo-Interwen-
cyjny obejmuje te miejsca częstszymi 
kontrolami.

sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń 

Komisariatu Policji w Luboniu

Priorytety dzielnicowych
Plan dominujących zadań, realizowanych przez dzielnicowych 
z Komisariatu Policji w Luboniu
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QQ Pomiędzy 22 maja, godz. 6 a 1 czerwca, 
godz. 14.30, z ul. Jachtowej skradziono 
audi A5 koloru czarnego, rocznik 2015, 
posiadające zabezpieczenia fabryczne. 
Straty 150 000 zł.
QQ  1 czerwca o  godz. 9.30, w  sklepie 

„Biedronka” na ul. Żabikowskiej nie-
znany sprawca skradł z otwartej torebki 
portfel z zawartością dowodu osobiste-
go, karty emeryta ZUS oraz gotówki 
w kwocie 350 zł.
QQ  1 czerwca o godz. 18.25 na ul. Przy 

Autostradzie zatrzymano na gorącym 
uczynku 14-latka podejrzewanego o po-
siadanie środków odurzających w postaci 
suszu roślinnego.
QQ  2 czerwca nieznany sprawca doko-

nał nieuprawnionych transakcji przy 
użyciu danych karty płatniczej 26-latki. 
Straty 225 zł.
QQ  3 czerwca o  godz. 19.17 na auto-

stradzie  A2 w  kierunku na Warszawę, 
podczas wyprzedzania obcokrajowiec 
uderzył w barierę. Jedna osoba została 
ranna, przewieziona do szpitala HCP 
przy ul. 28 Czerwca w Poznaniu.
QQ  4 czerwca o godz. 7.35 na ul. Armii 

Poznań zatrzymano kierującego pojaz-
dem marki Daf, będącego w stanie nie-
trzeźwości (0,85 mg/l).
QQ  4 czerwca o godz. 21 na ul. Źródlanej 

zatrzymano 67-latka, który kierował sko-
dą Felicją będąc w stanie nietrzeźwości 
(1,21 promila w wydychanym powietrzu).
QQ  4 czerwca o godz. 21.52, na ul. Jach-

towej zatrzymano 3. mężczyzn w wieku 
35-41 lat (niektórzy już karani), którzy 
wspólnie i w porozumieniu zawiadomi-
li, że 1 czerwca nie dokonali kradzieży 
pojazdu marki Audi A5.
QQ  7 czerwca o  godz. 14.30 nieznany 

sprawca, wpuszczony do mieszkania 
przy ul. Armii Poznań, wykorzystując 
nieuwagę 83-latki, skradł portfel z do-
wodem osobistym oraz pod pretekstem 
zbiórki na remont kościoła w Krakowie 
pozyskał 1 300 zł.
QQ  W nocy z  8 na 9 czerwca w  godz. 

19-9.10 z niestrzeżonego parkingu przy 
ul. Wschodniej skradziono auto VW Pas-
sat kombi, koloru białego, rok produkcji 

2016, z zabezpieczeniami fabrycznymi. 
Straty 183 000 zł.
QQ  9 czerwca w godz. 13-13.30 nieznany 

sprawca skradł rower marki B twin(bdb), 
pozostawiony przy wejściu do Centrum 
Handlowego „Pajo” przy ul. Żabikowskiej. 
Straty 800 zł. Rower był nieoznakowany.
QQ  9 czerwca o godz. 17.40 na ul. Ża-

bikowskiej zatrzymano 21-latka, który 
kierował fiatem Seicento, pomimo za-
kazu sądowego.
QQ  Pomiędzy 9 a 10 czerwca w godz. 14-10 

nieznany sprawca skradł na ul. Pułaskiego 
dwa kompletne lusterka wraz z obudo-
wą z pojazdu Audi Q7. Strata 6 000 zł.
QQ  Pomiędzy 9 a  19 czerwca niezna-

ny sprawca dokonał nieuprawnionych 
transakcji przy użyciu danych z  karty 
płatniczej. Straty 160 zł.
QQ  10 czerwca pomiędzy godz. 20.30 

a 21 na al. Jana Pawła II nieznana osoba 
dokonała przywłaszczenia telefonu marki 
Motorola X style XT 1572. Straty 800 zł.
QQ  11 czerwca o godz. 15 nieznana ko-

bieta, dzwoniąc na telefon stacjonarny 
i  podając  się za policjantkę Elżbietę 
Majewską, poleciła 72-latce udać się do 
banku i aktywować dostęp do bankowości 
elektronicznej. Następnie po uzyskaniu 
danych od pokrzywdzonej dokonała 
przelewu 50 000 zł.
QQ  12 czerwca pomiędzy godz. 17 a 18 

w centrum Handlowym „Factory” przy 
ul. Dębieckiej nieznany sprawca, wyko-
rzystując nieuwagę, skradł portfel z do-
wodem osobistym, prawem jazdy, kar-
tami kredytowymi oraz gotówką: 40 zł. 
Straty 850 zł.
QQ  12 czerwca w godz. 18-18.30 z pla-

cu zabaw przy ul. Kołłątaja nieznany 
sprawca skradł rower marki Darmoor 
Gamer Intro – straty 2 500 zł. Pojazd nie 
był zarejestrowany w programie „Bez-
pieczny Rower”.
QQ  Pomiędzy 12 a 13 czerwca, w godz. 

16-7, na ul. Prusa nieznany sprawca 
skradł katalizator z  citroena Berlingo. 
Straty powyżej 550 zł.
QQ  13 czerwca o godz. 15 przed sklepem 

„Biedronka” przy ul. Kościuszki mężczy-
zna, nie uznany za biologicznego ojca, 

dokonał wbrew woli matki, wyrywając jej 
wózek z rąk, uprowadzenia 9-miesięcz-
nej dziewczynki. W wyniku podjętych 
czynności dziecko odzyskano.
QQ  13 czerwca około godz. 17.20 na ul. 

Dębieckiej nieznana osoba dokonała 
podrobienia podpisu na dokumentach 
potwierdzających odbiór paczki od ku-
riera. Kobieta poniosła straty w wyso-
kości 855 zł.
QQ  14 czerwca o godz. 1.45 ul. na terenie 

posesji przy ul. Orzechowej doszło do 
pożaru zaparkowanych obok siebie aut: 
Renault Megane (uszkodzenia termiczne 
lewego boku), Citroen Picasso (spalone 
elementy plastikowe lewego lusterka), 
Renault Laguna (uszkodzenia termiczne 
prawego boku), Peugeot 407 (uszkodze-
nia termiczne karoserii, dachu, lewego 
i prawego boku).
QQ  14 czerwca o godz. 11, na ul. Modra-

kowej zatrzymano 19-latka podejrzanego 
o popełnienie przestępstw z art. 190 par. 
1 KK, 193 KK oraz 157 KK. Sprawca zo-
stał osadzony.
QQ  15 czerwca o godz. 19, na ul. Ri-

voliego dwóch nieznanych sprawców, 
uderzając pięściami oraz szarpiąc za 
odzież, dokonali pobicia 29-latka. 
Ponadto dokonali uszkodzenia jego 
samochodu marki Volkswagen. War-
tość strat 7 000 zł.
QQ  W nocy z 15 na 16 czerwca w godz. 

23-7 z ul. Armii Poznań skradziono biały 
samochód Renault Master wraz z dowo-
dem rejestracyjnym, rok produkcji 2016, 
posiadający zabezpieczenia fabryczne. 
Straty 80 000 zł.
QQ  16 czerwca w godz. 23-23.55, w trakcie 

pobytu przy restauracji „Sushi Bar” na 
ul. Wschodniej, dwaj mężczyźni z Ukrainy 
zostali przez nieznanego sprawcę, wyko-
rzystującego ich nieuwagę, okradzieni 
z  saszetek z  dokumentami, telefonami 
komórkowymi oraz z rzeczy osobistych. 
Wartość strat 3 690 zł.
QQ  17 czerwca o godz. 10.10 na ul. Sikor-

skiego zatrzymano 22-latka, który kierował 
fiatem pomimo prawomocnego zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
Zatrzymany był też poszukiwany w celu 
ustalenia miejsca pobytu oraz doprowa-
dzenia do Aresztu Śledczego.
QQ  17 czerwca z  ul. Kościuszki znany 

mężczyzna przywłaszczył pojazd To-
yota CHR wartości 100 000 zł. Sprawcę 
zatrzymano, pojazd odzyskano i zabez-
pieczono.

QQ  20 czerwca zgłoszono, że 21 maja 
o  godz. 19.03, znany mężczyzna, po-
mimo wielokrotnego wezwania do od-
dania pieniędzy, przywłaszczył sobie 
kwotę 1 400 zł.
QQ  23 czerwca, o godz. 22.57 nieznany 

sprawca skradł z lady sklepowej przy ul. 
Osiedlowej telefon komórkowy marki 
LG K10. Straty 700 zł. Miejsca zdarzenia 
było objęte monitoringiem.
QQ  24 czerwca o  godz. 0.40 nieznany 

sprawca dokonał na ul. Fabrycznej przy-
właszczenia telefonu komórkowego mar-
ki Huawei Mate 10 lite. Strata 1 500 zł.
QQ  25 czerwca o godz. 10.52 nieznany 

sprawca skradł ze sklepu „Rossmann” 
przy ul. Dębieckiej 15 perfum marki 
„Hugo Boss”. Straty 3 000 zł.
QQ  Pomiędzy 27 czerwca godz. 22.30, 

a 28 czerwca godz. 11 nieznany spraw-
ca uszkodził skodę Oktawię na ul. Ku-
rowskiego, nadpalając przednią lampę. 
Straty 2 663 zł.
QQ  29 czerwca o  godz. 15.24 dwaj 

mężczyźni wspólnie i w porozumieniu 
dokonali kradzieży elektronarzędzi 
z  marketu budowlanego „Pajo Cen-
trum” przy ul. Żabikowskiej. Wartość 
strat 2 470 zł. Sprawców schwytano na 
gorącym uczynku. Dodatkowo w trak-
cie zatrzymania znieważyli funkcjona-
riuszy Policji.
QQ  30 czerwca o godz. 15.20 ze sklepów 

Nike, New Balance, Lee Cooper, Vistu-
la, Tefal Home&Cook, mieszczących się 
w Factory przy ul. Dębieckiej, 32-latek 
ze Szczecina skradł odzież. Łączna war-
tość strat 2 046 zł. Sprawcę zatrzymano.

Statystycznie
Ujęto oraz zatrzymano na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu 10 spraw-
ców, w tym 2 nietrzeźwych kierujących 
pojazdami.
QQ Zatrzymania osób poszukiwanych – 5
QQ Zabójstwa – 0
QQ Zgwałcenia – 0
QQ Rozboje – 0
QQ Kradzieże z włamaniem – 0
QQ Kradzieże – 18, w tym pojazdów – 3
QQ Samobójstwa – 0
QQ Przestępstwa gospodarcze – 0
QQ Przestępstwa narkotykowe – 1
QQ Fałszerstwa – 0
QQ Oszustwa – 4, w tym 2 zakupy interne-

towe o wartościach ok. 704 zł i 1 450 zł.
QQ Wypadki drogowe – 2

oprac. PPR

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Jeden z lokatorów wynajmujący miesz-
kanie w bloku przy ul. Wschodniej 23 A 
w Nowym Centrum Lubonia, któremu 
wydawało się, że dziewczyna zdradza go 
z innym mężczyzną w piwnicy tego bu-
dynku, najpierw kopiąc nogą w metalo-
we drzwi kotłowni, a następnie uderza-
jąc głową i nogą w drzwi komórek loka-
torskich, dokonał ich dewastacji. Zda-
rzenie miało miejsce ok. godz. 10 w so-
botę, 7 lipca. Zawiadomiona przez loka-
torów policja zatrzymała delikwenta. Po 
jego przesłuchaniu, które było możliwe 
kilka godzin później, opowiedział całą 
historię, przyznał się do czynu, poświad-
czył, iż był pod wpływem alkoholu 

i środków odurzających, wykazał skru-
chę, przeprosił oraz deklarował pokrycie 
strat. Policjanci zbadali też, czy z  po-
mieszczeń nic nie zginęło, sprawdzili 
mieszkanie, w  którym nie znaleziono 
narkotyków lub innych środków odu-
rzających, tzw. dopalaczy, w niedozwo-
lonych ilościach, oraz zabezpieczyli 
części środków na pokrycie wyrządzo-
nych zniszczeń. Ze względu na niską 
wartość strat, brak czynnej agresji na 
osoby, wykazaną skruchę oraz deklarację 
zadośćuczynienia, nie zakwalifikowano 
zdarzenia jako rozboju, i  ok. godz.  17 
zwolniono 30-latka. Osobnik znany jest 
już policji z innych „wybryków” na te-

W narkotycznym zwidzie?
renie  Poznania 
i okolic. Oszacowa-
ne straty związane 
z  wymianą drzwi 
oraz ich montażem 
to około 1  400  zł. 
Kłopotliwy lokator 
otrzymał też wypo-
wiedzenie zajmowa-
nego lokalu.
(Na podstawie ze-
znań świadków oraz 
informacji policji.)

(I) Q
Troje drzwi od komórek lokatorskich w piwnicach bloku 
przy ul. Wschodniej 23 A, zdewastwane przez zazdrosnego 
30-latka
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Wakacje, wakacje! Cieszmy się nimi i wy-
korzystajmy je najlepiej, jak potrafimy. 
Mimo wypoczynku, przygotowałam dla 
was łamigłówki. Mam nadzieję, że oka-
żą się łatwe. Najpierw jednak rozwiąza-
nie rebusu z poprzedniego numeru. Jest 
to oczywiście hasło: DNI LUBONIA 
W PARKU PAPIESKIM. Mam nadzieję, 
że z  przygotowanych w  tych dniach 
atrakcji skorzystaliście i dobrze się ba-
wiliście, podobnie jak teraz, w wolne od 
szkoły dni. Poprawne rozwiązanie po-
dał(a) Mirosław Nowicki. Zapraszamy 
po odbiór niespodzianki do redakcji, 
w godzinach dyżurów.

Czas, także ten wakacyjny, zazwyczaj 
szybko płynie i  właśnie z  mierzeniem 
czasu związana jest pierwsza zagadka, 
która brzmi: Co znajduje się jeden raz 
w minucie, dwa razy w momencie i ani 
razu w dobie i w godzinie? Pomyśl.
Drugie zadanie to dwuwyrazowy rebus:

Z niecierpliwością czekam na rozwiąza-
nia i  życzę wielu miłych wakacyjnych 
przeżyć.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci

Zabawa polega na odgadywaniu cieka-
wych i charakterystycznych miejsc w Lu-
boniu. Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotografia i  gdzie 
obiekt się znajduje. Odpowiedzi można 
przesyłać (również pocztą elektroniczną), 
dostarczać do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a lok. 62) albo wrzucać do niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem i na-
zwiskiem uczestnika konkursu. Wśród 
tych, którzy nadeślą poprawne odpowie-
dzi, rozlosujemy upominki. Prosimy też 
o  nadsyłanie swoich propozycji (foto-
grafii).
Opublikowane w  ubiegłym miesiącu 
zdjęcie okrąglaka to styk elewacji bu-
dynku z adresem: ul. Kochanowskie-

go  1 pomiędzy ul. Ko-
chanowskiego i Mizerki. 
To fragment oryginal-
nego bloku o rzucie pio-
nowym w kształcie „że-
lazka” w  Nowym Cen-
trum Lubonia. Spośród 
poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą 
nadesłała Katarzyna 
Hoffman. Po odbiór nie-
spodzianki zapraszamy 
do redakcji (ul. Wschod-

nia 23  a/62) w  godzinach 
dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Q
Budynek przy ul. Kocha-
nowskiego 1 w NCL, 
u dołu antykwariat „Mar-
kiz” – Antyki i Sztuka   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Q
Zgadnij, gdzie obok siebie zostały umieszczone te go-
dła – państwowe i Lubonia?   fot. Piotr P. Ruszkowski

QQ Wspaniałym, kochanym Rodzicom, 
Dorocie i Sławomirowi, z okazji 40-le-
cia ślubu – najlepsze życzenia składa 
córka Milena z rodzinką.
QQ Najdroższej, kochanej, cudownej, 

wspaniałej Żonie, Dorotce Tomys, 
z okazji 40. rocznicy naszego ślubu – 
serdeczne życzenia od męża Sławomira.

Uwaga!
QQ Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego  14 

wybiorą się w tym miesiącu państwo Dorocie i Sławomir Tomysowie. Ży-
czymy przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

Kolacja we dwoje

Z serca
QQ Z bukietem róż nie mogę przyjść, by 

złożyć Ci życzenia, więc gazecie tej powie-
rzam myśl – niech spełnią się Twoje marze-
nia. Z okazji imienin życzenia dla Natalii 
Pniewskiej składa przyjaciółka z rodziną.
QQ Z okazji imienin, dla Cioci Henryki 

Ratajczak – moc najserdeczniejszych ży-
czeń, dużo zdrowia, szczęścia oraz stu 
lat – od Marii N. z rodziną.
QQ Księdzu Pawłowi Dąbrowskiemu – 

gospodarzowi parafii pw. św. Jana Pawła II 
– życzymy z okazji minionych imienin, 
wielu łask Bożych w budowaniu wspól-
noty parafialnej i upiększaniu świątyni 
oraz w osobistej drodze do Stwórcy.
QQ Dyrektor przedszkola „Słoneczny Za-

kątek” – Dorocie Monarszyńskiej – ży-
czymy satysfakcji z efektów wychowaw-

czych, radości dzieci oraz pomyślności 
w życiu osobistym.
QQ Pani Lidii Kałwińskiej – dyrektor Szko-

ły Podstawowej nr 2 – z okazji imienin 
życzymy zadowolenia z pracy z dzieć-
mi i młodzieżą, rozwoju placówki oraz 
zasłużonego wypoczynku wakacyjnego.
QQ Krzysztofowi Molińskiemu – prze-

wodniczącemu Komisji Rewizyjnej Sto-
warzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie” – życzymy imieni-
nowo niegasnącego zapału w myśleniu 
miastem, sukcesów naukowych, zdrowia 
oraz radości rodzinnych.
QQ Justynie i Maciejowi Radeckim – bło-

gosławieństwa Bożego w budowaniu wła-
śnie rozpoczętego wspólnego życia życzy 
redakcja „WL”.

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)

W czerwcowym numerze, za pośrednictwem 
prasy prosiliśmy o przycięcie iglaków zasłania-
jących znak przystanku autobusowego, za co 
dziękujemy. Kolejnym postulatem w sprawie 
tego samego miejsca jest postawienie tu kosza 
na śmieci, by odpady trafiały tam, gdzie ich 
miejsce. Ze zdjęcia czytamy, że zachowano tu 
pewną kulturę – śmieci nie zostały wyrzucone 
byle jak, lecz skupione w jednym miejscu – 
wirtualnym koszu na odpady. Czy dadzą do 
zrozumienia, urzędnikom, służbom, radnym 
i …, czego tu potrzeba?
Ośmielę się od razu postawić postulat trzeci 
– w sprawie małej ławeczki – wystarczy taka 
na dwie osoby. Widzę tu często starszych 
ludzi, którzy podparci parasolem, laską czy 
wózkiem na zakupy, cierpliwie czekają na 
publiczną komunikację.
Czy bezczelnością z  mojej strony będzie 
kolejna prośba – obiecuję, że ostatnia – ka-
wałek daszku, co będzie już pełnią szczęścia! 
Prawda, że niewiele?

Nieśmiało podpowiem i liczę, że trafi może 
tu wiatka autobusowa, która jeszcze kilka 
miesięcy temu stała tuż za rondem w kierun-
ku ul. Żabikowskiej. Po przeniesieniu trasy 
autobusowej na utwardzone ulice Nowego 
Centrum Lubonia, zniknęła. Co  się z  nią 

stało? Naturalnie mogła zostać przeniesiona na 
pobliski przystanek. Tak się jednak nie stało.
Z góry dziękujemy. Jak postulaty spełnicie 
– mandat dostaniecie – ja, za parę miesięcy 
krzyżyk postawię gdzie trzeba, lub komu 
trzeba będzie!

(AN)

List do redakcji

Krok za krokiem

Q
Przystanek na żądanie na ul. Pułaskie-
go. Po spełnieniu postulatu pierwszego 
(paluszek) „żądamy” kolejnych: 2 – ko-
sza na śmieci, 3 – ławeczki i 4 – dachu 
nad głową (rączki). Wikt i opierunek 
darujemy!   fot Piotr P. Ruszkowski
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Baw się z nami - VII 2018
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.

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

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

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

13 14 15 16 17 18 19

POZIOMO:
 1.  rzemieślnik wyrabiający beczki
 7.  ziemniaki pokrojone i sma-

żone na tłuszczu
 8.  okres czasu w dziejach Ziemi
 9.  jednostka pracy i energii
 10.  sekundomierz
 11.  szacunek, uznanie, zgoda
 12.  tytuł szlachecki w Wiel-

kiej Brytanii
 14.  człowiek wierzą-

cy w przeznaczenie
 16.  ręczne narzędzie rolni-

cze do ścinania zbóż
 18.  legenda Himalajów
 19.  lodowy dom eskimoski
 20.  farba wodna do prac kreślarskich
 22.  lęk wysokości
 27.  holenderski żaglowiec kanałowy
 29.  półkolista wnęka w kościele
 30.  rzeka, którą przekroczył Cezar
 31.  radiowe na dachu
 32.  napój alkoholowy
 33.  akt o mocy prawnej

PIONOWO:
 1.  okazja, szczęśliwy traf
 2.  kil
 3.  gra polegająca na podnosze-

niu rozrzuconych patyków
 4.  rodzaj sztuki teatralnej
 5.  przednia strona monety
 6.  przyrząd do ciągłe-

go pomiaru czasu
 13.  litera alfabetu łacińskiego
 14.  rodzaj czapki wojskowej
 15.  działacz
 17.  werwa, zapał, kuraż
 21.  miejscowość wczasowa w Belgii
 23.  cienka, sucha, wędzo-

na kiełbasa wieprzowa
 24.  starogrecki poemat epiczny
 25.  gliniany instrument muzyczny
 26.  obchodzi imieniny 14.07 i 13.08
 27.  sypialnia prababci
 28.  napój alkoholowy

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca lipca, na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Wśród tych z Państwa, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, wylosujemy odbiorcę nagrody ufundowanej przez firmę 
„Malibu” z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Pierwsza w Luboniu Ławeczka Seniora”. Nagrodę wylosowała Grażyna Wojcie-
chowska. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka

QQ 16 lipca, godz. 16-18 – dyżury radnych 
dla mieszkańców: Teresa Zygmanowska 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Piotr Izydorski – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska  42; Paweł Krzyżostaniak – 
Gimnazjum nr  1, ul. Armii Poznań  27; 
Karolina Wilczyńska-Kąkol – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 16 lipca, godz. 17 – otwarte posiedze-

nie Komisji Komunalnej RML z Komisją 
Ochrony Środowiska – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna (nr 208)
QQ 17 lipca, godz. 17 – otwarte posiedze-

nie Komisji Organizacyjno-Prawnej RML 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
sala sesyjna (nr 208)
QQ 18 lipca, godz. 10 – otwarte posiedze-

nie Komisji Sfery Społecznej RML – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala sesyj-
na (nr 208)
QQ 18 lipca, godz. 16.30 – otwarte posie-

dzenie Komisji Budżetu i Finansów RML 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
sala sesyjna (nr 208)
QQ 19 lipca, godz. 17 – otwarte posiedze-

nie Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna (nr 208)
QQ 19 lipca, godz. 11 – „Biblioteka w ple-

nerze”, czyli animacje na Plaży Miejskiej, 
ul. Rzeczna – wstęp wolny
QQ 19 lipca, godz. 21.30 – Kino Letnie – 

Plaża Miejska, ul. Rzeczna
QQ 20 lipca, godz. 18-20 – „Pogotowie Ogro-

dowe” – bezpłatne porady specjalistów z zakre-
su ogrodnictwa – Plaża Miejska, ul. Rzeczna
QQ 22 lipca, godz. 10 – pieszy rajd „Zalewy 

nadwarciańskie” Kątnik-Łęczyca – start: 
Dom Kultury „Nad Wirynką” w Łęczycy, 
ul. Poznańska 14
QQ 26 lipca, godz. 11 – „Biblioteka w ple-

nerze”, czyli animacje na Plaży Miejskiej, 
ul. Rzeczna – wstęp wolny
QQ 26 lipca, godz. 21.30 – Kino Letnie – 

Plaża Miejska, ul. Rzeczna
QQ 28 lipca, godz. 12 – „Tajemnice oceanów”, 

czyli biblioteczna podróż dookoła świata – 
Plaża Miejska, ul. Rzeczna – wstęp wolny
QQ 31 lipca, godz. 17 – spotkanie z aktorami 

teatralnymi i telewizyjnymi, Halszką Lehman 

(lubonianką) oraz Pawłem Kosem – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 2 sierpnia, godz. 11 – „Biblioteka w ple-

nerze”, czyli animacje na Plaży Miejskiej, 
ul. Rzeczna – wstęp wolny
QQ 2 sierpnia, godz. 21.30 – Kino Letnie 

– Plaża Miejska, ul. Rzeczna
QQ 3 sierpnia, godz. 18-20 – „Pogotowie 

Ogrodowe” – bezpłatne porady specjali-
stów z zakresu ogrodnictwa – Plaża Miej-
ska, ul. Rzeczna
QQ 4 sierpnia, godz. 9 – spływ kajakowy 

z Przystani Wodnej w Puszczykowie Niwce 
do Lubonia – rejestracja przez: www.losir.eu
QQ 5 sierpnia, godz. 15.15 – spływ kaja-

kowy z  Przystani Wodnej w  Puszczyko-
wie Niwce do Lubonia – rejestracja przez: 
www.losir.eu
QQ 9 sierpnia, godz. 11 – „Biblioteka w ple-

nerze”, czyli animacje na Plaży Miejskiej, 
ul. Rzeczna – wstęp wolny
QQ 2 sierpnia, godz. 21.30 – Kino Letnie 

– Plaża Miejska, ul. Rzeczna
QQ 11 sierpnia, godz. 12 – „Wyprawa na 

koło podbiegunowe”, czyli biblioteczna 
podróż dookoła świata – Plaża Miejska, 
ul. Rzeczna – wstęp wolny
QQ 12 sierpnia, godz. 10 – pieszy rajd „W 

środku lata” – start: GOK Komorniki, ul. 
Stawna 7
QQ 15 sierpnia, godz. 15.15 – spływ ka-

jakowy - z Przystani Jana Pawła II w Ro-
galinku (okolice mostu na trasie Mosina 
– Kórnik) do Lubonia – rejestracja przez: 
www.losir.eu
QQ 16 sierpnia, godz. 21.30 – Kino Letnie 

– Plaża Miejska, ul. Rzeczna 
QQ 17 sierpnia, godz. 17 – spływ kajakowy 

z Przystani Wodnej w Puszczykowie Niwce 
do Lubonia – rejestracja przez: www.losir.eu
QQ 17 sierpnia, godz. 18-20 – „Pogotowie 

Ogrodowe” – bezpłatne porady specjalistów 
z  zakresu ogrodnictwa – Plaża Miejska, 
ul. Rzeczna
QQ 25 sierpnia, godz. 9 – spływ kajakowy 

- z Przystani Jana Pawła  II w Rogalinku 
(okolice mostu na trasie Mosina – Kórnik) 
do Lubonia – rejestracja przez: www.losir.eu

oprac. HS

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
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W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (WBC) można już przeglądać i czytać ar-
chiwalne numery Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców „Wieści Lubońskie”. Do 
tej pory ukazało się 5 pierwszych roczników „WL” (1990-1995) i, jak 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)

„Wieści” w WBC
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=496612&tab=3)

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

Uwaga!
Informujemy, że od 25 maja 2018  r. 
weszło w  życie Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 
27.04.2016  r. w  sprawie ochrony osób 
fizycznych z związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L. nr 119 str. 1), na podstawie 
którego dane osobowe są jeszcze bardziej 
chronione niż na podstawie obowiązu-
jącej do tej pory polskiej „Ustawy 

o  ochronie danych osobowych” 
z 29.08.1997 r. (t. jedn. Dz. U. 2016 poz. 
922). W  związku z  tym, od dnia 
25.05.2018 r. nie podajemy do mediów 
informacji o  zgonach oraz zawartych 
małżeństwach w Luboniu.

Urząd Stanu Cywilnego

Śluby, zgony

Osoby chcące przekazać informacje 
o  ślubie lub śmierci bliskich innym 
mieszkańcom Lubonia, zapraszamy do 
redakcji w godzinach dyżurów. Kontakt 
telefoniczny: 61 810 43 35 i 609 616 290.

Podziękowanie

Pragniemy z głębi serca podziękować wszystkim, którzy w tym 
trudnym dla nas czasie dzielili z nami smutek i żal.
Dziękujemy za okazane serca i duchowe wsparcie, obecność na 
uroczystościach pogrzebowych, za wieńce, kwiaty i modlitwę 
oraz liczne intencje mszalne złożone za

śp. Zdzisława Lenartowicza

W szczególności pragniemy podziękować Lekarzom, którzy 
w  ostatnich miesiącach jego życia otoczyli opieką naszego 
ukochanego Męża, Tatusia, Dziadziusia i Pradziadziusia. Dzię-
kujemy Duchowieństwu, szczególnie Księdzu Arcybiskupowi 
Stanisławowi Gądeckiemu, Księdzu Kanonikowi Bernardowi 
Cegle i Księdzu Tadeuszowi Magasowi. Rodzinie, Przyjaciołom, 
którzy byli i są obecni w tym trudnym okresie, Beni i Bożenie, 
które zadbały o oprawę muzyczną w kościele i na cmentarzu, 
Teresie, Bogdanowi, Jasiowi, Alicji i Marinowi oraz Agnieszce, 
a także Związkowi Ogrodników Wielkopolski.

Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać

Żona z Córką, Synem i Rodzinami

Nekrologi w „WL”
W związku z brakiem informacji z Urzędu Stanu Cywilnego o zgo-

nach, zapraszamy do umieszczania nekrologów. To jedyna moż-
liwość powiadomienia lokalnej społeczności o śmierci bliskich. 
Ramka wielkości ok. 11 x 5 cm kosztuje tylko 10 zł plus VAT.

Serdeczne wyrazy współczucia

dla Pani Urszuli Koronkiewicz
z powodu śmierci matki

śp. Mieczysławy Kopyto
składają

dyrektor i pracownicy Przedszkola „Wesoła Kraina” w Wirach

4 czerwca 2018 r. zmarła

śp. Teresa Rostocka-Smogur
lekarz pediatra

Pogrzeb, poprzedzony mszą św. w kościele pw. św. Jana Paw-
ła II przy ul. Źródlanej, odbył się 8 czerwca o godz. 13 

na cmentarzu parafialnym w Żabikowie.
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Korepetycje
QQ Matematyka, fizyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-039 III-VIII)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-121 VI-VIII)
QQ Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-121 VI-VIII)
QQ Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-121 VI-VIII)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (h-
121 VI-VIII)
QQ Korepetycje j. angielski. Poziom A1-B2 

(szkoła podstawowa, liceum); tel. 606 782 922  
(h-VI-VIII)
QQ Matematyka, fizyka – podstawówka, gim-

nazjum, liceum, przygotowanie do matu-
ry; dojazd do ucznia; tel. 697 748 835   (h-
159 VII,VIII)
QQ Angielski, niemiecki – podstawówka, 

gimnazjum, liceum, nauczyciel z doświad-
czeniem, dojazd do ucznia; tel. 514 730 001   
(h-159 VII,VIII)
QQ Angielski, niemiecki – wszystkie poziomy 

nauczania, matura, nauczyciel; tel. 784 878 579   
(h-159 VII,VIII)

Praca
QQ Zakład dekarsko-blacharski przyjmie 

pracowników; tel. 606 666 153   (t-II-VII)
QQ Zatrudnię fryzjerki, fryzjerów do salonu 

firmowego przy ul. Wschodniej 21a w Lu-
boniu. Tel. 61 221 41 21; 601 715 751 lub 
bezpośrednio w salonie   (h-VII)
QQ Potrzebna kosmetyczka do salonu firmo-

wego przy ul. Wschodniej 21a w Luboniu. 
Tel. 61 221 41 21; 601 715 751 lub bezpo-
średnio w salonie   (h-VII)
QQ Potrzebny do workowania – emeryt, ren-

cista, uczeń – w Luboniu, tel. 502 643 340   
(h-VII)
QQ Zaopiekuję się dzieckiem w wieku przed-

szkolnym-szkolnym, tel. 506 420 848   (h-
150 VII)

Usługi
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

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

kładzin, tapicerek meblowych i samocho-
dowych. Czyszczenie, konserwacja skór 
– auto – dom. Polerowanie, zabezpiecze-
nie lakieru. Wystawiam faktury VAT. Tel. 
600 217 065   (r-154 VII)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   (r-
127 VI,VII)

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)

ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253

(K
07

0)

Meb le  na  zamówien ie
Pro jek towan ie  meb l i
Renowac ja  meb l i
Tap ice rka  samochodowa

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

QQ Naprawa 24h, montaż: junkersów, kotłów, 
kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (h-
058 III-VIII)
QQ Cyklinowanie i  lakierowanie parkietów 

(doświadczenie); tel. 61  8  133  945   (b-
314 VI-VIII)
QQ Usługi malarskie – malowanie, szpachlo-

wanie, tapetowanie – dokładne wykonanie; 
tel. 535 272 982   (r-163 VII)

Nieruchomości
QQ Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (r-137 VII-X)

Różne
QQ Sprzedam wannę akrylową dł. 140  cm, 

roczną, tel. 603 724 937   (r-153 VII)
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Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl

(Y
60

56
)

prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta

ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999
QQ POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
QQ STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
QQ STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
QQ POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
QQ POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

QQ ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
QQ  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
QQ PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
QQ  Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
 Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
QQ  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

QQ  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
QQ STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
QQ POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
QQ LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
QQ  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
QQ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
QQ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
QQ APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 307 25 27, pn.-pt. 8 – 19, sb. 8.30-13.30

– „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 16, tel. 
61 813 08 11, pon. – pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, tel. 
61 899 41 27, pon. – sob. 9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1,  
tel. 61 810 31 85, pon. – pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (narożnik 
z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
QQ URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
office@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
- Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przychod-

nia), tel. 785 874 382, pn. 10 – 18,  
wt., śr. 8 – 16 
QQ OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 
500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
QQ  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

QQ PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Bo-

janowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

QQ SZKOŁY PODSTAWOWE
- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
- Nr 3, ul. Armii Poznań 27,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
QQ GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
QQ  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  
LUBOŃSKI
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UBEZPIECZENIA
OFERUJEMY PE£EN

PAKIET UBEZPIECZEÑ
POJAZDÓW MECHANICZNYCH,

MIESZKAÑ, BUDYNKÓW,
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FIRM

KONSULTACJE I DORADZTWO

NAJTANIEJ OC
czynne:

pn-pt 10-18, sob 10-14

Luboñ, ul. 11. Listopada 104
tel. 61 899-21-64, kom. 601-318-367

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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PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99
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Mariusz Frąckowiak
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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
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4
3
3
)

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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2
3
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(B019)

BIURO US£UG 
PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:
●wykonanie projektów wszystkich obiektów,
●wydawanie opinii rzeczoznawcy budowlanego,
●wykonywanie inwentaryzacji,
●udzielanie porad w zakresie prawa budowlanego.
POLECAM BEZPŁATNE KONSULTACJE PRZEDPROJEKTOWE
                            ZAPRASZAM

KALORYFERY
Markowe

nowe i używane

500 200 478, 618 193 076
Puszczykowo, pn.-pt. 8-17

. . zasobniki    pompy c.o.
. . bojlery    piece c.o.
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1
0
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ZAK£AD BUDOWLANO-REMONTOWY

“DACH - SERWIS”
Tomasz Jurga

Zak³ad dyplomowany

oferujemy:
- prace blacharsko-dekarskie
- prace ciesielskie
- oceny techniczne wykonastwa pokryæ 
  dachowych przu zakupie nieruchomoœci

Luboñ, ul. Nowa 1c
kom. 0604-214 390

tel. 0-618 934 466
www.dach-serwis.net

e-mail: biuro@dach-serwis.net

(F070)

CZŁONEK KOMISJI TECHNICZNEJ 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY

ZATRUDNIĘ BLACHARZY DEKARZY!

PRZYJMĘ
UCZNIÓW

www.wimax-meble.pl
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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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FIRMA MEB-TECH
PIOTR KOCHNER

zabudowy korytarza
meble kuchenne
meble na wymiar
meble biurowe 
i do przedszkoli
usługi stolarskie

tel. 0-600 063 032
e-mail: mebtechkochner@gmail.com
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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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NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B

0
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4
)

LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

1
4
6
)

PRALKI

SZYBKOSCHNĄCY
KARCHER 
czyszczenie dywanów,

wykładzin i verticali
(żaluzje pionowe),
tapicerki meblowej

i samochodowej

D O J A Z D G R A T I S !
t e l . 5 0 1 4 0 4 2 6 7

(P
10

7)

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.
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LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F167)

SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki

(P
1
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Paweł Dobrowolski
NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F168)
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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
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- dopasowanie do sylwetki gratis
- końcówki serii -60%

KOMINIARZ
mistrz kominiarski
Jacek Chrzanowski

czyszczenie przewodów 
 kominowych
przegl¹dy roczne 
 i usuwanie usterek

opinie w celu pod³¹czenia 
 urz¹dzeñ gazowych
odbiory
doradztwo

618 192 538, 503 092 500, kominjch@o2.pl
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PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl
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Michał Kropiński
11 listopada 7
62-030 Luboń

tel. 61 810 41 95
kom. 502 601 016

e-mail: kropekmk@interia.pl
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- auto alarmy
- immobilizery
- centralne zamki
- czujniki cofania
- elektryczne szyby
- zabezpieczenia indywidualne

- auto monitoring
- haki holownicze
- car audio
- CB radio
- auto elektryka
- rozruszniki
- alternatory

KROPEKKROPEK
AUTO ALARMY AUTO ELEKTRYKA

MONTAŻ-SERWIS
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
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REGENERACJA FILTRÓW DPS

TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y022)

785 100 335

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981
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   prawa jazdy kat. A,B,C,D,E
   szkolenie e-learningowe
   ADR / doradcy ADR
   kwalifikacji wstępnej
   szkolenie okresowe (kierowcy kat. C, D co 5 lat)
                                   

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Poznaniu ul. Czechosłowacka 108
zaprasza na kursy:

informacje i zapisy:
www.lok.org.pl; biuro.oskpoznan@lok.org.pl

tel. 61-830-10-96, 516-196-933

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W009)
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44 lata doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG

ZAPRASZA
 NA BADANIA POJAZDÓW

DO NOWO OTWARTEJ 
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

LIGA OBRONY KRAJU

tel: 669 055 036   ul. Czechosłowacka 108, Poznań

pon.-pt. 7 - 20, sob.  7 - 14 (Y
3
3
0
)

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 48, tel. 61 8 139 002

Czynne: pn.-pt. 7-19, sob. 7-13 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
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Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego
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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
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dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740
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WYWÓZ - PRZYWÓZ
- ż w i r , 
   - z i e m i a ,
      - k r z a k i ,
         - g r u z ,
            - b e t o n 

usługi HDS

Tel. 888 579 622

(K
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5
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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
0
6
7
)

PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym
dr med. Andrzej K. Hyżyk

Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031

(P
0
5
2
)

PORADY CHIRURGICZNE
lek. med. RYSZARD LESIŃSKI

SPECJALISTA-CHIRURG

WTOREK 16-17

GABINET LEKARSKI
ul. Wspólna 25/3
61-479 Poznań

tel. 61 830 05 98
kom. 600 265 343

(W
0
6
6
)
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ul. Romana Maya 1a 
(przy Zakładach Chemicznych) 

tel. 618 900 485

(F036)

GABINET LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Hanna Krzyżańska

- EKG
- badania laboratoryjne

- porady ambulatoryjne
- wizyty domowe

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bezpłatnie)
lek. med. Hanna Krzyżańska i lek. med. Kamila Zawieja

ul. Streicha 25/29 
siedziba ART-MED

tel. 618 139 923   

Dr .H .Krzyżańska
Pon. 15-18
Czw. 15-18

Dr .K. Zawieja
Wt. 8-13
Sr. 13-18
Pt. 8-13 

Dr .H .Krzyżańska
Pon. 8.30-13
Wt. 13-18
Sr. 8.30-13
Czw. 8.30-13
Pt.13-18

Protetyka - bezpłatn ie  w  ramach  NFZ
Leczenie ,  Chirurgia

Protezy  z  zatrzaskami
Korony  i  mosty  porcelanowe

Naprawy  protez  na  poczekaniu
Odbudowa  na  implantach

RTG  i  RVG
62-030 Luboń, ul. Hugona Kołłątaja 8, tel. 690 173 000
www.masterdental.pl    e-mail: masterdental@tlen.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 8-20

(Y
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6

)
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Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza
“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15

(F
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)

Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej

specjalista stomatologii ogólnej
Luboń, ul. Leśmiana 10
 (od Poniatowskiego)

Korony pełnoceramiczne i licowane
Protezy zębowe
Wybielanie, kosmetyka jamy ustnej
Leczenie zachowawcze i chirurgiczne
dzieci i dorosłych

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 

(Y
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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
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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
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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
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Zapraszamy do Poradni Specjalistycznych
            w ramach umowy z  

Pracownia rtg., USG, Rektoskopia, 
Punkt pobrań krwi - laboratorium

Odpłatnie:
medycyna pracy (badania również 

na terenie zakładów pracy)

(Y
2
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)

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
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ul. Wschodnia 21, Luboń 

www.facebook.com/Szafonierka-Luboń
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Znajdź nas na Facebooku – będziesz na bieżąco z nowościami

Biustonosze
15 zł (wybrane modele)
.

Usługi brafitterskie
(profesjonalne 
dobieranie bielizny)

Zapraszamy na MEGARABATY

Sklep z ekskluzywną
bielizną damską 

i męską

(Y007)

(Y058)
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Nowo otwarta Restauracja

 CZERWONE KRZESŁO
Luboń, ul. 11 Listopada 53

Zaprasza wt. – niedz. 12-20
Od wtorku do piątku danie dnia

16 zł (zupa + danie główne)

Organizujemy uroczystości okolicznościowe 
(chrzciny, komunie, stypy itp.)

tel. 798 316 388tel. 798 316 388
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Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 
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