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OD REDAKCJI

LICZĄ  
NA UZNANIE 

CZYTELNIKÓW

Pomimo nadal trwającego nie-
doboru kadrowego oraz okre-
su wakacyjnego, udaje się bez 
zakłóceń wydać kolejny numer 
Niezależnego Miesięcznika 
Mieszkańców. Dziękuję wszyst-
kim Współpracownikom, któ-
rzy rozumiejąc sytuację, wyka-
zują entuzjazm, zdyscyplinowanie 
i pomoc.
QQ Z  coraz większą troską oraz ro-

snącym zaniepokojeniem lubonianie 
patrzą na porzuconą budowę bloku 
mieszkalnego przy ul. Wschodniej 19. 
Dlatego kolejny raz to pechowe miejsce 
staje się tematem wiodącym w „Wie-
ściach Lubońskich”. Dziękujemy za 
sygnały, nadsyłane pytania do władz 
oraz przekazywane informacje.
QQ Są wakacje, nie wszyscy muszą czy 

mogą wyjeżdżać, dlatego sporo miejsca 
tym razem poświęciliśmy rekreacyjnym 
ścieżkom rowerowym. Przypominamy 
wciąż zbyt słabo wykorzystaną trasę dy-
daktyczno-rowerową utworzoną w 1995 r. 
wiodącą przez malownicze nadwarciań-
skie tereny do Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Czy ten medialny impuls 
zapali iskrę, która rozniecona, zdoła 
uczynić z  tego miejsca wielki użytek 
dla dobra wspólnego?
QQ Lato jest też martwym sezonem pił-

karskim, ale łamy niezależnego mie-
sięcznika wykorzystaliśmy na swobodne 
podsumowania osiągnięć trzech naszych 
klubów, dając możliwość wypowiedze-
nia się bezpośrednio zainteresowanym.
QQ Urlop robimy od niektórych stałych 

konkursów „WL”. Zapewniamy jednak, 
że „co się odwlecze, to nie uciecze” – 
rozwiązania „Zgadnij, co to” oraz „Li-
terka” podamy przy wznowieniu, a na-
grody nie uciekną.
QQ Dla jednych zaskoczeniem, dla 

innych może spodziewanym szefem 
Straży Miejskiej został jedyny, startu-
jący w konkursie lubonianin – Łukasz 
Kołcz. Wielu zna go m.in. z utworzo-

nego w Luboniu i prężnie dzia-
łającego Związku Strzeleckiego 
„Strzelec”. Życzymy, by tak, jak 
radził sobie z młodzieżą, podołał 
nowym zadaniom w mieście!
QQSmutny, letni akcent tego wy-

dania, to przypomnienie na-
szych bocianów, które co roku 

powracały na komin starej, nieczynnej 
piekarni przy ul. Sobieskiego. Tym ra-
zem pusty, zarośnięty jest w naszym 
pejzażu, dla mnie, przygnębiającym 
widokiem.
QQ Mamy jeszcze sporo do nadrobie-

nia w opracowywaniu naszej lokalnej 
przeszłości. Publikacją biogramu jednej 
z ofiar wybuchu dekstryny w 1972 r. – 
Jana Krzewińskiego – pragniemy pokazać 
losy zapomnianych pracowników, któ-
rych miejsca pracy – Zakładów Ziem-
niaczanych też już od 15  lat nie ma. 
Stąd apel do wszystkich – pomóżcie 
dotrzeć do osób – rodzin związanych 
z tą największą dla miasta Luboń tra-
gedią i wspólnie spisać „ku pamięci” 
(pro memoria).
QQ Nie do wiary, że to już 20 lat minę-

ło, jak papież Jan Paweł II ogłosił bło-
gosławionym Edmunda Bojanowskie-
go. Wspominam, jak wśród VIP-ów, 
z aparatem fotograficznym, uczestni-
czyłem we mszy św. beatyfikacyjnej 
na placu Piłsudskiego w Warszawie. 
Z nostalgią sięgam też do zeszytowego 
wydawnictwa przybliżającego postać 
naszego błogosławionego, jakie wraz 
z  żoną Hanną opracowaliśmy na tę 
okoliczność. Polska ma oficjalnych 
patronów: św. Wojciecha, św. Sta-
nisława, Najświętszą Maryję Pannę 
Królową Polski, Poznań – świętych 
Piotra i  Pawła, Luboń, miasto dziś 
ponadtrzydziestotysięczne nie ma żad-
nego patrona! Nieśmiało podpowia-
dam decydentom lokalnym, że może 
warto i o tym pomyśleć?

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Wakacyjnie i refleksyjnie
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w ogrodzeniu placu budowy, co sygna-
lizowaliśmy, stwarzają dzieciom i mło-
dzieży okazję, by bawić się w tym nie-
bezpiecznym miejscu. Mieszkańcy zgła-
szają też swoje obawy co do stabilności 
sprzętu zgromadzonego na budowie, 
głównie wysokich dźwigów (na przeło-
mie maja i czerwca br. mniejszy, usta-
wiony na zewnątrz inwestycji, został 
zdemontowany).
Obawy co do żurawi, których właścicie-
lem jest jeden z  wykonawców, syndyk 
uważa za bezpodstawne. Kontrola na 
placu budowy, w  tym konstrukcji pod 
dźwigami, przeprowadzona przez Po-

wiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego (PINB), nie wykazała zagrożenia. 
Drugie, wyższe urządzenie, posadowio-
ne wewnątrz budynku, pozostanie na 
swoim miejscu. Jego usunięcie byłoby 
bowiem wyjątkowo kosztowne. Dźwig 
stoi w wodzie, taniej jest go nie ruszać, 
niż zdemontować.
Na życzenie PINB syndyk, odpowiedzial-
ny obecnie za teren niedokończonej 
inwestycji, zlecił cykliczną kontrolę i na-
prawę opłotowania oraz umieszczenie 
ostrzeżeń o zakazie wstępu na plac.

Retrospekcja
Firma NCS-BUD powstała w 2011 r. na 
potrzeby realizacji inwestycji mieszka-
niowej przy ul. Wschodniej  19 rozpo-
czętej przed ok. 10. laty przez rodzinnie 
powiązane, poznańskie Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe NCS Sp. z o.o., niedzia-
łające wcześniej w  gałęzi budowlanej. 
Inwestor nie miał szczęścia do wspólni-
ków i wykonawców. Budowę kilkakrot-
nie przerywano i  wznawiano. Boryka-
no  się już z  pierwszym wykonawcą 
i wodami gruntowymi. W wykopie pod 
fundamenty przez lata powstał staw 
z ekosystemem, który trzeba było prze-
nieść w inne miejsce. W czerwcu 2016 r. 
roboty wznowiono z zamiarem zakoń-
czenia inwestycji na wiosnę 2018 r., po 
czym znów je wstrzymano, m.in. z uwa-
gi na konflikt z  budowaną wtedy ul. 
Wschodnią. Po raz kolejny przedsięwzię-
cie ruszyło z początkiem stycznia 2017 r. 

W  marcu tego roku, po gruntownym 
zabezpieczeniu terenu przed wodą, wy-
lano pierwszą warstwę betonu. Miesz-
kańcy NCL z zainteresowaniem śledzili 
przebieg solidnie i sprawnie prowadzo-
nej budowy, która po kilku miesiącach 
znowu stanęła. Z ziemi wystaje pierwsza 
kondygnacja, w  zamierzeniach 6-kon-
dygnacyjnego, budynku.

HaBa

TEMAT MIESIĄCA

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, są 
firmy deweloperskie zainteresowane 
ewentualnym kupnem rozpoczętej bu-
dowy bloku przy ul.  Wschodniej  19. 
Oprócz rodzimych – lubońskich firm, 
poważne zamiary miało dwóch kupców 
z  Warszawy i  Kórnika. Byli skłonni 
zapłacić 3-4  mln  zł za obecny stan 
budowy. Właściciel nieruchomości oraz 
budowy liczy na kwotę ok. 18 mln zł. 
Tak więc wobec zadłużonej obecnie na 
ok. 8 mln zł budowy póki co nie ma 
płaszczyzny negocjacyjnej do jej sprze-
daży i szansy na kontynuowanie inwe-
stycji przez nowego właściciela. (I)

Z ostatniej chwili

Małe szanse

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto ogło-
sił postanowienie o upadłości  NCS-BUD 
Sp. z o.o. 28 stycznia 2019 r., na wniosek 
zadłużonej firmy. Otwarto tym samym 
zwykłe postępowanie upadłościowe pole-
gające na likwidacji majątku, tj. sprzedaży 
całości. Jak dowiedzieliśmy się od powo-
łanego przez sąd syndyka, mecenasa Mau-
rycego Organa, firma równolegle zabiega 
o możliwość restrukturyzacji, rozmawiając 
z wierzycielami, głównie z bankami, szu-
kając finansowania, ale formalnego wnio-
sku o wszczęcie postępowania restruktu-
ryzacyjnego nie złożyła.
Syndyk nie sporządził dotąd listy wie-
rzycieli zadłużonej spółki, nieznana jest 
też jeszcze ich liczba. Wiadomo, że na-
leży do nich miasto Luboń, które, jak 
podawaliśmy wcześniej („WL”04-2019, 
str. 28), z tytułu korzystania z miejskie-
go gruntu przeznaczonego pod przyszłą 
ul. Kochanowskiego, za każdy miesiąc 
żąda 6 348 zł (przypomnijmy, że zajęcie 
przez dewelopera fragmentu ul. Kocha-
nowskiego uniemożliwia jej udrożnienie 
od ul. Wschodniej do Pułaskiego). Co 
do kwestii, kto powinien regulować te 
należności, zdaniem Maurycego Organa, 
istnieje spór. Sprawa nie jest oczywista, 
ponieważ grunt został zajęty na potrze-
by zmagazynowania materiałów budow-
lanych przez generalnego wykonawcę 
(CMX Park 2), który na czas realizacji 
budowy przejął go od inwestora. W tej 
chwili nikt za okupowanie tego obszaru 
nie płaci. Również syndyk, który obecnie 
odpowiada za teren i  majątek spółki 

NCS-BUD przy ul. Wschodniej, ma 
wątpliwość prawną, czy ze środków masy 
upadłości (a więc ze środków wszystkich 
wierzycieli) powinien pokryć to zobo-
wiązanie. Pomiędzy nim a  Urzędem 
Miasta Luboń trwa wymiana korespon-
dencji w tej sprawie. Do końca postępo-
wania, rozwiązanie wyjaśniające, kto, 
komu ma zapłacić, zdaniem M. Organa, 
zostanie wypracowane.

Szanse
Kiedy nastąpi sprzedaż majątku przy ul. 
Wschodniej 19, trudno oszacować. Sy-
tuację komplikuje fakt, że pomimo iż 

firma NCS-BUD złożyła wniosek o ogło-
szenie upadłości, to sama następnie 
postanowienie to zaskarżyła. Syndyk nie 
potrafi ocenić powodów tego działania. 
Wskazany przez inwestora radca praw-
ny spółki nie chciał wyjawić nam powo-
dów tych decyzji. Nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy się, że chodzi o niewyjaśniony 
dotąd konflikt natury finansowej pomię-
dzy deweloperem a generalnym wyko-
nawcą.
Wobec powyższego, zdaniem syndyka, 
postanowienie o  wszczęciu upadłości 
nie jest jeszcze prawomocne, co hamuje 
sprzedaż majątku. Wyjaśnienie tej kwe-

stii leży w gestii sądu i zarządu spółki 
NCS-BUD.
Pytaliśmy też M. Organa o  szanse za-
spokojenia wierzycieli po likwidacji dóbr 
dłużnika w NCL. Jako osoba, która przed 
przejęciem tej sprawy była tymczasowym 
nadzorcą sądowym spółki i sporządzała 
sprawozdanie, szanse te szacuje jako 
dosyć duże.

Bezpieczeństwo
Aż szkoda, że tak wzorowo rozpoczęta 
inwestycja od dawna niszczeje. Hala 
garażowa zalana jest wodą na wysokość 
prawie dwóch metrów. Uszkodzenia 

Jaki los czeka pechową inwestycję?
Spółka, która rozpoczęła budowę bloku przy ul. Wschodniej 19 w NCL, upadła. Kiedy uda się sprzedać jej 
majątek, by zaspokoić wierzycieli? Nie wiadomo. Tymczasem w wodzie nagromadzonej w podziemnej części 
garażowej niszczejącego budynku, jak przed laty, zaczynają znów kumkać żaby

Q
Na nieprzykrytej części podziemnej hali 
garażowej od strony ul. Wschodniej 
widać z lotu ptaka „kwitnienie” wody   
fot. Rafał Wojtyniak

Q
W niektórych pomieszczeniach na powierzchni wody gruba warstwa glonów po-
woduje odtwarzanie ekosystemu, do którego powróciły żaby    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Wysokość lustra wody w podziemnej części bloku sięga górnych krawędzi prześwi-
tu otworów drzwiowych, czyli około 2 m   fot. Piotr P. Ruszkowski

Troska mieszkańców o to miejsce wy-
raża się też pytaniami kierowanymi do 
Urzędu Miasta – czytaj: str. 19 „Zestaw 
problemów – ul. Wschodnia 19”
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-Maciej-Anna). W ramach świadczonych 
usług, chcąc zapewnić klientom obsługę 
na najwyższym poziomie, NARMA 
współpracuje i kooperuje ze znanymi 
i renomowanymi firmami krajowymi 
oraz światowymi m.in.: Makita, Mil-
waukee, Vander, Starmix (elektrona-
rzędzia); Kuźnia, Stanley, JOBIextra, 
Corona (narzędzia ręczne); Wapienica 
– Globus (narzędzia do maszynowej 
obróbki drewna i tworzyw drewnopo-
dobnych). Wiodącą jednak zawsze była 
dla niej Makita. Właściciele starają się 
prowadzić firmę przyjazną dla klien-
tów. W tym celu od 15 lat organizują 

coroczne spotkania integracyjne połą-
czone z pokazem narzędzi firmy Makita. 
Zauważyli, że ma to pozytywny wpływ 
na dobrą współpracę i wzajemne rela-
cje. W 2017 r. NARMA przekształci-
ła się w Spółkę Komandytową. Obecnie 
w rodzinnej firmie jest zatrudnionych 
6 pracowników. Przez jubileuszowy rok 
trwa akcja promocyjna na 25 artyku-
łów, które można kupić z dodatkowym 
rabatem.

Przyszłość
W perspektywie planujemy dalszy rozwój 
firmy, rozwój technologii, współpracę ze 
stałymi klientami oraz pozyskiwanie 
nowych – powiedział Maciej Grabowski. 
Dodał, że absolutnie nie przeszkadza 
fakt, że z żoną są z wykształcenia polo-
nistami (poznali się na studiach, a pan 
Maciej, zanim założył firmę, pracował 
na UAM). Nigdy nie żałował, że otworzył 
firmę i do dziś praca w niej sprawia mu 
satysfakcję i dostarcza dużo zadowolenia. 
Obecnie spełnia misję i realizuje wyty-
czone uprzednio cele. Śmiało patrzy 
w przyszłość, snuje ambitne plany stałe-
go rozwoju rodzinnej firmy i przy wspar-
ciu najbliższych jest gotowy do podjęcia 
nowych wyzwań.

PAW

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

Geneza powstania
Maciej Grabowski pracuje w  branży 
27 lat. Początkowo jako pracownik, póź-
niej jako wspólnik w  spółce cywilnej 
zajmującej się hurtową sprzedażą narzę-
dzi. W  listopadzie 1993  r. postanowił 
odejść z owej spółki i się usamodzielnić. 
Dziś wspomina, że była to jedna z naj-
trudniejszych decyzji zawodowych, jaką 
musiał podjąć w życiu. Rozważał i za-
stanawiał się, czy w obliczu konkurencji 
uda mu  się zaistnieć na branżowym 
rynku. Do założenia i otwarcia własnej 

firmy dopingował go, zachęcał i podał 
pomocną dłoń teść – Marian Nowak – 
wnuk zasłużonego, wieloletniego sołtysa 
Lubonia – Andrzeja Remleina, od którego 
nazwiska nazwę przed wojną nosiła część 
dzisiejszej ul. 3 Maja. Mieszkający do dziś 
w  rodzinnym domu o  numerze 20  tej 
ulicy (prawdopodobnie najstarszym, jaki 
zachował  się w  Luboniu, bowiem liczy 
ponad 150  lat) pan Marian, w  styczniu 
1994 r. pomógł zięciowi uruchomić firmę, 
która początkowo mieściła się w podwó-
rzu, w  sąsiedztwie rodzinnego domu, 
który znajduje się w wykazie obiektów 
wpisanych do Gminnej Ewidencji Za-
bytków. Przez pierwsze półtora roku 
Maciej Grabowski pracował sam i, jak 

wspomina, pozyskiwał klientów oraz 
rozwoził zamówiony towar klientom 
małym fiatem (tzw. maluchem). W paź-
dzierniku 1995 r. w rodzinnej w każdym 
calu firmie zatrudnił teścia (przepraco-
wał w niej 21 lat) i szwagra – Andrzeja 
Nowaka. W tym czasie pojawiły się pla-
ny wybudowania domu i nowej siedziby 
firmy przy ul. Lemańskiego.

Nowy rozdział
Po wybudowaniu domu i siedziby firmy 
z zapleczem, Maciej Grabowski w 2000 r. 

przeniósł się z żoną – prawnucz-
ką Andrzeja Remleina Anną z d. 
Nowak i  synami: Piotrem Mi-
chałem i Wojciechem na ul. Le-
mańskiego  1. Funkcjonująca 
w  nowej siedzibie hurtownia 
narzędzi ręcznych i  elektrona-
rzędzi, była i jest nadal dystry-
butorem wielu czołowych firm. 
Systematycznie i  konsekwent-
nie się rozwijając spółka, której 
wspólnikami są małżonkowie 
Anna i Maciej Grabowscy oraz 
ich synowie, w 2006 r. zmieniła 
nazwę na NARMA (Narzędzia-

Dobre, bo rodzinne

Ćwierćwiecze firmy NARMA
Przed 25 laty powstała w naszym mieście rodzinna Firma Handlowo-
Usługowa Maciej Grabowski, która obecnie pod nazwą NARMA obchodzi 
okrągły jubileusz 25-lecia istnienia

Q
Siedziba firmy NARMA przy ul. Lemańskiego obecnie   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Początki – Marian Nowak z córką – Mar-
tą i wnukiem – Piotrem (syn Anny i Ma-
cieja Grabowskich) przy kierownicy na 
podwórzu rodzinnej posesji przy ul. 
3 Maja 20. Tu początkowo mieściły się 
pierwsza siedziba i zaplecze firmy Ma-
cieja Grabowskiego   fot. zbiory rodziny 
Grabowskich

Q
Od lewej mama Macieja Grabowskiego 
– Maria, Kazimiera Nowak – żona Ma-
riana i Anna Grabowska z d. Nowak na 
niezabudowanej jeszcze działce przy ul 
Lemańskiego 1. W tle widoczne kamie-
nice przy ul. Armii Poznań na wysoko-
ści ul. Krótkiej oraz komin piekarni 
Władysława Mańczaka   fot. zbiory 
rodziny Grabowskich

Q
Przed siedzibą rodzinnej firmy przy ul. Lemańskiego, od lewej: Marian Nowak, 
Andrzej Nowak, Michał Podgajny, Anna, Maciej i Michał Grabowscy    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Przed nową siedzibą firmy NARMA w 2000 r.   
fot. zbiory rodziny Grabowskich
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W sobotę, 6 lipca nad Wzgórzem Papie-
skim unosiły  się tysiące kolorowych 
baniek mydlanych. Podobno najpięk-
niejsze wychodzą właśnie w pochmurne 
dni czy tuż po deszczu, więc pogoda była 
wprost idealna na to, aby zorganizować 
tutaj imprezę pod hasłem „Bubble Day”. 
W programie skierowanym do najmłod-
szych uwzględniono m.in. fantastyczne 
zabawy z animatorami, pokazy ogrom-

nych baniek, konkursy z  nagrodami. 
Wydzielono strefę z darmowym płynem 
do puszczania baniek oraz strefę wypo-
czynku. Ustawiono również dmuchany 
zamek słonia Bombini. „Dzień Baniek 
Mydlanych” trwał od godziny 13 do 19. 
Organizatorem eventu była firma Bom-
bini. Wstęp był wolny, a maluchy bawi-
ły się wyśmienicie, puszczając i biegając 
za unoszącymi się w powietrzu bańkami 
mieniącymi się kolorami tęczy. Na miej-
scu można było zjeść lody, popcorn, watę 
cukrową i wypić coś na zimno. Rodzice 
mogli także kupić swoim szkrabom ze-
stawy do puszczania gigantycznych ba-
niek, aby te mogły dalej cieszyć się dobrą 
zabawą u siebie w domu.

Natalia

Dobre, bo dla dzieci

„Bubble Day”
 „Babble Day” cieszył się 
niemałym zainteresowa-
niem wśród rodziców 
i ich dzieci   fot. Natalia

 „Czary mary” i tak przy użyciu magicz-
nej różdżki powstają kolorowe bańki 
mydlane, które wywołują zachwyt 
i zdziwienie w oczach maluchów    
fot. Natalia    fot. Beata Stempczyńska

Q

Jestem mieszkanką blo-
ku w Luboniu – Lasku. 
Ostatnio wyczekujemy 
codziennie ptaszka, 
prawdopodobnie droz-
da, który wysiaduje jaja 
na naszym balkonie. Pomyślałam, że 
prześlę zdjęcie do redakcji, gdyż to 
niespotykane zjawisko. Natura jest 
zaskakująca. Ptaszki zrobiły gniazdko 
ukryte w pelargoniach i tu złożyły dwa 
jaja. Wydarzenie to zmieniło troszkę 
rytm naszego życia domowego, co-
dziennie obserwujemy ukradkiem, czy 
ptaszyna przylatuje. Nasz balonik jest 
niewielki, ale znajduje się na nim mnó-
stwo kwiatów, a do tego, co niesamo-
wite – powstaje nowe życie. Od kilku 
miesięcy sami jesteśmy rodzicami, 
teraz wyczekujemy na młode w  na-
szych kwiatach.

Sylwia Jakubiak

Dobre, bo zaskakujące

Gniazdo w kwiatach

Q
Centralnie pomiędzy kwiatami pelargonii 
gniazdo zbudowane prawdopodobnie 
przez drozda śpiewaka, który wysiaduje 
tu 2 jajka   fot. Sylwia Jakubiak

Q
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O sukcesach Adama Balcerka informu-
jemy na bieżąco, m.in. „WL” 06-2019, 
str. 50, „WL” 03-2019, str. 8 „Sprinter-

ska determinacja”. (I)

Za pośrednictwem „Wieści Lubońskich” 
w imieniu syna chciałbym podziękować 
trenerowi Pana Tadeuszowi Osikowi za 
przygotowanie na te zawody, stworzenie 

Q
Na prowadzeniu lubonianin Adam Balcerek

DOBRE, BO

Na 36. Mistrzostwach Polski U23 w Lek-
kiej Atletyce, jakie odbyły się na stadio-
nie LA MOSiR Bystrzyca w  Lublinie, 
w  sobotę i  niedzielę 29 i  30  czerwca, 
Adam Balcerek osiągnął kolejny wielki 
sukces. Wywalczył aż dwa złote medale 
i tytuły Mistrza Polski oraz srebrny me-
dal i tytuł wicemistrza w następujących 
kategoriach:
QQ Mistrza Polski i złoty medal w biegu 

na 100 m z czasem 10,30”
QQ Mistrza Polski i złoty medal w szta-

fecie 4x100 m (czas 40,94”)

QQ Wicemistrza Polski U23 na dystansie 
200 m z czasem 21,08”.

Wyniki, które osiągnął podczas tych 
zawodów, zdecydowały o tym, że Polski 
Związek Lekkiej Atletyki powołał lubo-
nianina Adama Balcerka do reprezenta-
cji kraju na Mistrzostwa Europy, które 
odbędą  się w  Szwecji w  połowie lipca 
w miejscowości Gävle. Przygotowuje się 
do tych zawodów w ośrodku lekkoatle-
tycznym w Spale.

Dobre, bo zwycięskie

Potrójny Mistrz!
Adam Balcerek zdobył trzy medale na Mistrzostwach Polski i reprezentuje nasz kraj na tegorocznych 
Mistrzostwach Europy w Szwecji

Q
Zawodnik AZS Poznań z trzema meda-
lami z tegorocznych Mistrzostw Polski

Q
Szczęśliwy ze zwycięstwa  
Adam Balcerek

szansy na kolejne sukcesy. Również 
chciałbym podziękować władzom Mia-
sta Luboń oraz każdej osobie, która 
wierzyła w sukces Adama.

Michał Balcerek



7/2019

7

nie krzywdzili nasze zespoły – co 
zrobić, widocznie chcieli dać odczuć, 
że gramy na wyjeździe.
W niedzielę (9 czerwca) rozegrano 
mecze w  trzyzespołowych grupach 
finałowych. Nieco lepiej poszło dru-
żynie młodzików starszych (rocznik 
2006),  która uplasowała  się na 
II miejscu, zdobywając srebrne me-
dale. Ekipa Trampkarzy, po bardzo 
dobrym występie, kontentować  się 
zaś musiała brązem za zdobycie 

III  lokaty. Bardzo dobre wyniki 
w  tym silnie obsadzonym turnieju 
dają, poza satysfakcją, także przeko-
nanie, że praca wykonywana na tre-
ningach przynosi zamierzone efekty.
Wszyscy wrócili do Lubonia zado-
woleni, bo poza piłką było wiele 
śmiechu oraz czasu spędzonego 
w  gronie przyjaciół. Trener Leszek 
Balcerek podsumował turnieje: „Cie-
szy wynik, ale jeszcze ważniejsza jest 
integracja chłopaków i ich wychowa-
nie przez sport. Realizujemy posta-
wione cele, w  czym wielki udział 
mają nasi Partnerzy i  Sponsorzy, 
którym bardzo dziękujemy”.

SF

DOBRE, BO

Okres po zakończeniu rozgrywek 
w  wielu klubach jest nudny, senny 
i pozbawiony bodźców, w myśl zasady 
– jesteśmy zmęczeni, zrobiliśmy swo-
je, teraz byle wytrzymać do końca 
czerwca i pora na urlopy… W Szkole 
Futbolu jednak zawsze dba się o rozwój 

piłkarski zawodników i  o  to, by po-
przez futbol nie tylko poznawali świat, 
ale i uczyli się samodzielności, odkry-
wali nowe miejsca a także poznawali 
nowych ludzi.
Właśnie w myśl tej zasady, dzięki wspar-
ciu Urzędu Miasta Luboń oraz Partne-
rów – firm: Unikad, Optyk 4You, Metka 
Deluxe oraz Ebita.net, dwie drużyny 
złożone z chłopców urodzonych w latach 
2005 oraz 2006 udały się na silnie obsa-
dzony turniej w  Danii. Trener Leszek 
wiązał z  wyjazdem duże nadzieje, nie 
tylko, jeśli chodzi o sportową rywaliza-
cję, ale też inne ważne elementy wycho-
wawcze.

Już sam wyjazd, zaplanowany o 4 rano, 
stanowił sam w  sobie ważny element 
dyscyplinujący i mobilizujący. Niemniej 
na zbiórce stawili się wszyscy zawodni-
cy i oba zespoły mogły wyruszyć w dłu-
gą podróż do miejscowości Haderslev. 
Po dotarciu do celu i  zakwaterowaniu 

pozostało niewiele czasu wolnego na 
poznanie miejsca rozgrywania spotkań 
a także spacer dla rozprostowania kości.
W sobotę, 8 czerwca – pierwszego 
dnia zmagań, drużyny Szkoły Futbo-
lu rywalizowały we wstępnej fazie 
turnieju z  rywalami z  Francji, Ho-
landii, Niemiec i Danii, prezentując 
wysoki poziom sportowy i zajmując 
w obu przypadkach II miejsce w swo-
ich grupach, co dawało awans do 
rundy finałowej. Trener Leszek był 
bardzo zadowolony z gry i zachowa-
nia chłopaków, miał natomiast uza-
sadnione pretensje do arbitrów, któ-
rzy swoimi decyzjami niejednokrot-

Dobre, bo promujące

Szkoła Futbolu na turnieju w Danii

Q
Piłkarze z roczników 2005 i 2006 Szkoły Futbolu z medalami za II i III miejsce na 
turnieju w Danii

Pracownicy Translubu nie tylko są kierowcami, ale dodatkowo dbają o kosmetykę wiat 
na przystankach autobusowych. Pod koniec czerwca, przy zatoczce naprzeciw siedziby 
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żabikowskiej, myli szyby. Zapytana przez nas pani 
Ala – szefowa punktu Totolotka znajdującego się w pobliżu stwierdziła, że często takie 
czynności higieniczne są robione – co się chwali. Liczymy na to, że zabiegi takie docenio-
ne i uszanowane będą przez pasażerów komunikacji autobusowej.

Władysław Szczepaniak

Dobre, bo zadbane

Wiaty przystankowe

Q
Mycie wiaty przystankowej przy OSP przez kierowców Translubu    
fot. Władysław Szczepaniak
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Prywatny żłobek „ Liliputki”

Oferujemy opiekę od pn. do pt. w godz. 6.30 - 17
Opłata najniższa w Luboniu z pełnym wyżywieniem – 700 zł.

Oferta specjalna - opieka weekendowa i całodobowa – 10 zł/godz.
Tel. 607 656 982, 61 8 993 140 

www.zlobek-liliputki.pl

Luboń, ul. Kasztelańska 5

Zapisy przyjmujemy przez cały rok

Pragniemy poinformować, że aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo naszych pociech, posiadamy monitoring

(Y
0

9
5

)

W piątek, 28 czerwca 2019 r, odbyły się 
obchody rocznicy Poznańskiego Czerw-
ca‘56. O godzinie 6 przy niepozornym 
pomniku przy bramie Fabryki Pojazdów 
Szynowych H.  Cegielski, dawnej W3, 
uczczono pierwsze z  serii wydarzeń, 
które doprowadziło do pierwszego w ko-

munistycznej Polsce wystąpienia pra-
cowników, krwawo stłumionego przy 
udziale Urzędu Bezpieczeństwa, milicji 
i wojska.

W kolejnych godzinach wiązanki 
kwiatów składano przy tablicach pa-
miątkowych przy ZNTK SA przy 

ulicy Roboczej, na terenie dawnej 
zajezdni MPK przy ulicy Gajowej 
oraz na gmachu rektoratu Politech-
niki Poznańskiej na pl.  Marii Skło-
dowskiej-Curie.

Uroczystości zorganizowano również 
na skwerze im. Trzech Tramwajarek 
u zbiegu ulicy J.H. Dąbrowskiego i J. 
Kochanowskiego, przy pomniku Po-
ległych w  Powstaniu Poznańskim 
przy ulicy Kochanowskiego oraz przy 
Bramie Głównej H. Cegielski-Poznań 
przy ulicy 28 Czerwca 1956 r.

Dobre, bo pamiętane

Poznański Czerwiec‘56

Przed bramą główną zakładów Cegiel-
skiego o godz. 14.15 przedstawiciele: 
pracowników, władz, związków komba-
tanckich itd. złożyli kwiaty    fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

Kulminacją obchodów 63. rocznicy wy-
darzeń poznańskich była uroczystość 
pod pomnikiem Poznańskiego Czerw-
ca’56 na placu Adama Mickiewicza, 
poprzedzona mszą świętą w intencji ofiar 
w kościele oo. Dominikanów.

W obchodach uczestniczyli poznaniacy, 
a  także wojewoda i  marszałek wielko-
polski, przedstawiciele rządu, prezydent 
Poznania, radni oraz posłowie i senato-
rowie.

MM

Q
W poczcie sztandarowym związku kom-
batanckiego – lubonianin, świadek 
i uczestnik wydarzeń z 28 czerwca 
1956 r. – Czesław Kowalski (2. z prawej)   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
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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
6

0
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9
)

Kacper Bartoszak - wychowanek Lubońskiego 
Klubu Sportowego - został Królem Strzelców 
I ligi juniorów młodszych B2 w sezonie piłkar-
skim 2018-2019. W  18 meczach strzelił 43 
bramki! Drużyna w  sumie zdobyła ich 101, 
stając  się jedną z  najskuteczniejszych w  całej 
lidze WZPN.

R Winkiel

Dobre, bo ambitne

Król strzelców

Kacper Bartoszak ze statuetką Króla Strzelców 
I ligi juniorów młodszych

Czerwcowy numer „Kuriera Metropo-
litalnego” (dodatek do Informatora Sa-
morządowego Metropolii Poznań) 
przedstawia na swoich łamach sylwetkę 
artysty-plastyka, naszego kolegi z Ośrod-
ka Kultury w  Luboniu, Dariusza Gło-
wackiego.  OK

Lubonianina Dariusza Głowackiego 
przedstawialiśmy w „WL” 04-2016, str 37 
„Indywidualizm Dariusza Głowackiego” 
a także pisaliśmy o nim „WL” 01-2018, 
str. 6 „Dariusz Głowacki w filmie”.

Dobre, bo dostrzeżone

Dariusz Głowacki

Q
Publikacja w „Kurierze Metropolitalnym” przedstawiająca Dariusza Głowackiego

Plaża Miejska tętni życiem. 
Do końca sierpnia na lubo-
nian czeka tu wiele atrakcji. 
Między innymi zajęcia fit-
ness dla młodzieży i  doro-
słych Zumba (wtorki godz. 
18), Aerobik Shape (środy 
– 18) i  Joga (soboty – 11). 
Po n a d t o  l i c z n e  z a j ę c i a 
i  warsztaty jak np.: zajęcia 
plastyczne, sensoryczne, dla 
dzieci z  niepełnosprawno-
ścią oraz spotkania z biblio-
teką i nauka gry na ukulele. 
Ta ostatnia odbywa  się co 
drugi tydzień – we wtorki 
dla dzieci w  wieku 3-5  lat 
w   go d z .  1 1  –  1 2  or a z 
w czwartki dla dzieci w wie-
ku 6-10 lat w godz. 18 – 19 (grafik 
jest dostępny na Facebooku – obo-
wiązują zapisy: FACEBOOK.COM/
PLAZAMIEJSKALUBON).

Z początkiem lipca na plaży zamonto-
wano 3 hamaki , które sprawiają nie lada 
frajdę, zwłaszcza dzieciom. W  krótce 
pojawiają się następne.

PAW

Dobre, bo umilone

Ukulele i hamaki

Q
We wtorek, 2 lipca przed południem pani Agnieszka uczyła młodszą grupę dzieci 
gry na ukulele   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Zamontowane na plaży hamaki stanowią nie 
lada frajdę zwłaszcza dzieciom    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
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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

CO NOWEGO

Przy ul.  Poznańskiej  29 w  pobliskiej 
Łęczycy otwarto 13 czerwca kolejny sklep 
sieci Lidl Polska. Znajduje się on tuż za 
południową granicą naszego miasta przy 
trasie 430, czyli na przedłużeniu ul. Ar-
mii Poznań. Drugi funkcjonujący już 
kilka lat najbliższy taki punkt tej nie-
mieckiej sieci handlowej znajduje się po 
przeciwnej stronie Lubonia – na Dębcu. 
Sklepy Lidl funkcjonują łącznie w 30 kra-
jach, na terenie całej Europy jest ich aż 
10,5 tys., natomiast w Polsce ponad 670. 
Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, 
a pierwsze sieci pod szyldem tej marki 
powstały w  Niemczech w  latach 
70.  XX  wieku. Obecnie Lidl zajmuje 
miejsce w pierwszej dziesiątce najwięk-
szych sklepów spożywczych w Europie.
Na sali sprzedaży o  wielkości ponad 
1 100 m2 czekają na klientów m.in. owo-
ce, warzywa, alkohole, karmy dla zwie-
rząt, pieczywo, mięso, wędliny, ryby, 
nabiał, produkty bio, chemia gospodar-
cza, odzież i tekstylia, akcesoria kuchen-
ne, narzędzia, artykuły dla dzieci, kwia-
ty, mrożonki, kosmetyki, napoje i wiele 
innych (wśród nich znajdują  się także 

produkty marek własnych Lidl: „Chru-
piące z Pieca” (pieczywo), „Pikok” (wę-
dliny), „Rzeźnik” (mięso). Lidl ma także 
ofertę tzw. tygodni tematycznych z pro-
duktami charakterystycznymi dla róż-
nych kuchni świata. Niektóre produkty 
dostępne na miejscu pochodzą od lokal-
nych dostawców. Jak nas zapewnia mar-
ketingowiec, w  asortymencie sklepu 
znajdziemy ponad 50 produktów marek 
rodzimych oznaczonych godłem „Teraz 
Polska”. W  tym hipermarkecie zostało 
zatrudnionych blisko 30  osób. Bezpo-
średnio przed placówką jest parking 
z 99 miejscami dla samochodów. W dniu 
otwarcia na pierwszych klientów czeka-
ła kawa, croissanty (rogaliki z  ciasta 
francuskiego) oraz potrawy z grilla przy-
gotowywane przez grillmasterów. Dla 
najmłodszych urządzono kącik z atrak-
cjami. Do 22  czerwca obowiązywała 
także specjalna oferta produktów w pro-
mocyjnych cenach. Ten Lidl otwarty jest 
od pn. do czw. w godzinach 7-21, w pt. 
i sob. 7-22, natomiast w niedz. handlowe 
9-19.

Natalia

Lidl w Łęczycy

Q
Za południową granicą Lubonia przy trasie 430, czyli przedłużeniu ul. Armii Po-
znań, w Łęczycy, 13 czerwca otwarto kolejny sklep sieci Lidl Polska   fot. Natalia

Przy ul. Żabikowskiej (naprzeciwko SP 2) otwarto 
budkę „Lodowe Love” serwującą lody tradycyjne 
oraz sorbety.   fot. Natalia

Przy ul. Dworcowej 14 (parking sklepu „Ma-
teo”) otwarto punkt serwujący lody w pełni 
naturalne, bubble waffle, kawę mrożoną, 
lemoniadę, shaki. Zapraszają od pn. do pt. 
w godz. 11-20, natomiast w sob. i niedz. 11-
20.30.   fot. Natalia

Zapraszamy do nowo powstałego salonu 
„Psie Studio” funkcjonującego przy ul. Krę-
tej 8. Dla małych i dużych pupili oferujemy: 
strzyżenie, kąpiel, wyczesywanie, pielęgna-
cję uszu, obcinanie pazurków. Prosimy 
o kontakt telefoniczny w celu umówienia 
wizyty 665 096 193.   fot. Natalia

Powstała w Luboniu Totem Foods – przestrzeń, która promuje 
zdrową żywność. W ofercie: chipsy z jarmużu, jabłek czy innych 
warzyw i owoców, słodycze – fitkersy, twixy czy baunti, ciasta 
i ciasteczka takie jak: toffee, kawowe brownie, wegańskie droż-
dżówki z owocami, czekolady z dodatkami (kardamon, morwa, 
pomarańcza, chili), własnego wypieku chleby żytnie i gryczane 
z ziarnami słonecznika, migdałami i na słodko z rodzynkami czy żurawiną. To-
tem Foods zaprasza także na warsztaty kulinarne; tel. 536 155 359

Na skrzyżowaniu ulic Jana Kochanow-
skiego i Andrzeja Mizerki w nowo wy-
budowanym bloku na parterze otwarto 
market alkoholowy „Duży Ben”, w którym 
dostępne są alkohole z  różnych części 
świata, wódki, whisky, wino, piwo, na-
poje i przekąski.   fot. Natalia
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Firma Akropol Inwestycje budująca 
domy i mieszkania zlokalizowane w Po-
znaniu i okolicach (Luboń, Wiry, Ko-
morniki, Biedrusko, Rabowice, Konin-
ko, Nowy Tomyśl), Kołobrzegu i Szcze-
cina (Mierzyn/Skarbimierzyce) pozo-
staje obecnie w trakcie realizacji II eta-
pu inwestycji przy ul.  Chudzickiego 
w Luboniu. 
Powstaje tutaj kameralne osiedle dom-
ków w zabudowie bliźniaczej. Mieszka-

nia są dwupoziomowe. Na parterze zwy-
kle znajduje  się kuchnia, toaleta oraz 
salon z wyjściem na ogród (od 18 m2 do 
242 m2), zaś na piętrze zlokalizowana 
jest część sypialna (klient ma możliwość 
indywidualnej aranżacji ścian działo-
wych, rozmieszczenia punktów elek-
trycznych oraz wodno-kanalizacyjnych). 
W każdym mieszkaniu zostanie założo-
na instalacja centralnego ogrzewania 
(dwufunkcyjny piec gazowy i grzejniki 

Mieszkania na sprzedaż

płytowe) oraz instalacja radiowo-telewi-
zyjna. Założone zostaną również okna 
PCV i drzwi wejściowe, a budynki ocie-
plone styropianem.
Metraż mieszkań waha  się od 82,6  m2 
do 124,2 m2. Ich ceny zaczynają się od 

3776 zł za m2. Każde mieszkanie posia-
da od 4 do 5 pokoi. Łączna liczba miesz-
kań przeznaczonych na sprzedaż pod 
tym adresem to aż 54. W I etapie zreali-
zowano budowę 30 mieszkań (etap ten 
rozpoczęto w czerwcu 2017 roku i za-
kończono w  III  kwartale 2019  roku), 

wszystkie zostały zarezerwowane. 
W II etapie powstają kolejne 24 miesz-
kania, niektóre z nich pozostały jeszcze 
na sprzedaż. Ceny lokali przeznaczonych 
na sprzedaż wahają  się od 359  tys.  zł 
brutto do 479  tys.  zł brutto. Ten etap 

rozpoczął się w II kwartale br. i obejmie 
zapewne IV kwartał 2020 roku.
Teren na osiedlu zostanie utwardzony 
i  stosownie oświetlony. Osiedle będzie 
ogrodzone. Przewidziano również w tym 
miejscu budowę placu zabaw dla dzieci.

Natalia

Q
Wizualizacja – rzut z góry na osiedle domków powstających przy ul. Chudzickiego

Q
Wizualizacja osiedla budynków przy ul. Chudzickiego, których inwestorem jest 
firma Akropol

Q
 I etap inwestycji przy ul. Chudzickiego już zakończony   fot. Natalia

Q
Trwa budowa kolejnych mieszkań w ramach II etap inwestycji   fot. Natalia
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Przypomnijmy, za sprawą części luboń-
skich strażników miejskich, o ich zacho-
waniach ostatnio było głośno w  całej 
Polsce. W konsekwencji tych bulwersu-
jących informacji dotychczasowy ko-
mendant SM – Paweł Dybczyński, czu-
jąc  się odpowiedzialny za sytuację, po 
23  latach służby na tym stanowisku, 
zrezygnował z  pełnionej funkcji. 
W związku z tym – z końcem czerwca 
rozwiązano z  nim umowę o  pracę na 
zasadzie porozumienia stron.

O tym, że w czerwcu burmistrz Małgo-
rzata Machalska powołała komisję kon-
kursową do wyboru kandydata na sta-
nowisko komendanta Straży Miejskiej 
(SM) Miasta Luboń informowaliśmy 
przed miesiącem (czytaj: „WL” 06-2019, 
s. 27). Po dwudniowej rekrutacji w for-
mie rozmów kwalifikacyjnych, spośród 
pięciu kandydatów, komisja wybrała 
jednego i  zarekomendowała go pani 
burmistrz. Był nim jedyny spośród kan-
dydujących lubonianin – Łukasz Kołcz, 
który po akceptacji decyzji Komisji Kon-
kursowej przez włodarza naszego miasta, 
od 8 lipca jest nowym komendantem SM 
w Luboniu.

Łukasz Kołcz ma 38  lat i  pochodzi 
z Wrocławia, gdzie ukończył szkoły pod-
stawową i średnią oraz Policealne Stu-
dium Psychologii. Następnie ukończył 
studia w  Wyższej Szkole Kultury Spo-
łecznej i Medialnej w Toruniu na Wy-
dziale Dziennikarstwa i  Komunikacji 
Społecznej. W  trakcie studiów odbył 
praktyki jako dziennikarz interwencyjny 
dla TV Trwam oraz TV Dolnośląskiej, 
samodzielnie realizując wiele reportaży 
telewizyjnych m.in.: na temat bezdom-
ności, narkomanii, biedaszybów, pseu-
dokibiców, wypadków drogowych. Bar-
dzo zaangażował się w ich realizację, co 
przyniosło efekt – materiały te zostały 
wyemitowane w  telewizji, część z nich 

również w Kanadzie. Największym wy-
różnieniem i wyzwaniem było dla niego 
realizowanie materiału z pogrzebu pa-
pieża Jana Pawła  II w  Rzymie. Łukasz 
Kołcz mieszka z rodziną w Luboniu od 
12 lat. Ma żonę i troje dzieci. Zbudował 
struktury Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” na Dolnym Śląsku, a następnie pro-
wadził tę organizację w Luboniu i Po-
znaniu. Przez wiele lat był komendantem 
Okręgu Zachodniego. Przygotował do 
służby wojskowych, policjantów i ratow-
ników medycznych. Wielu z nich pełni-
ło później służbę na misjach wojsko-
wych. Obecnie nadzoruje pod kątem 
szkoleniowym jednostki strzeleckie 
w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
Od dwóch i  pół roku jest żołnierzem 
służby czynnej – niezawodowej Wojsk 
Obrony Terytorialnej – na stanowisku 
dowódcy sekcji – instruktora. Nowy 
komendant wyznał, że ma świadomość 
służebności swojej roli względem luboń-
skiej społeczności, że jego celem jest 
współpraca w  zespole nastawiona na 

realizację zadania, odbudowanie wize-
runku Straży Miejskiej oraz wzmocnie-
nie jej znaczenia w  systemie ochrony 
naszego miasta. Dodał, że należy napra-
wić, co wymaga naprawienia oraz jed-
nocześnie wzmocnić i rozwinąć, to, co 
działa dobrze. Rozpoczynając służbę, 
wsłuchuje  się w  głosy lubonian i  chce 
wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Za-
kłada wykorzystanie zarówno wiedzy 

i doświadczenia strażników pełniących 
służbę od wielu lat jak i potencjału, za-
angażowania oraz pomysłów osób no-
wych. Zapytany o hobby odpowiedział 
bez wahania, że każdą wolną chwilę 
spędza z rodziną. Pasjonuje się historią, 
militariami i sportem. Lubi także dobrą 
książkę. Nowy komendant SM, za po-
średnictwem „Wieści Lubońskich” po-
zdrawia wszystkich lubonian i zachęca 
do szeroko rozumianej współpracy, co 
ułatwi mu wykonywanie obowiązków 
i pełnienie służby na rzecz naszej spo-
łeczności, której bezpieczeństwo leży mu 
na sercu.

PAW

Q
Łukasz Kołcz – nowy komendant Straży 
Miejskiej w Luboniu   fot. Paweł Wolnie-
wicz

Komendant Straży Miejskiej
Łukasz Kołcz zastąpił Pawła Dybczyńskiego

Ostatnie wspólne dzieło ks. Pro-
boszcza Józefa Majchrzaka i pa-
rafian to figura św. Maksymilia-
na Marii Kolbego, która stanęła 
na dziedzińcu kościoła. Rzeźba 
to autorski projekt pani Aliny 
Nowak z pracowni rzeźbiarskiej 
Now-Art. Rzeźbiarstwo Alina 
i Jacek Nowakowie. Odlewu po-
mnika dokonano w  pracowni 
pana Piotra Garstki w  Śremie. 
F i g u rę  ś w.  Ma k s y m i l i an a 
umieszczono na pięknym klin-
kierowym cokole. Zamieszczono 
na nim tablicę, na której widnie-
je napis ze słowami Świętego 
„Tylko miłość jest twórcza”. Po-
mnik stanął w pięknym kwiato-
wym otoczeniu, na środku ko-
ścielnego placu, w  sobotę, 22 
czerwca, a poświęcił go ks. ka-
nonik Józef Majchrzak w  nie-
dzielę, w dniu Jego pożegnania 
w parafii.

A.K.

Figura św. Maksymiliana 
Marii Kolbego

Q
Pomnik św. Maksymiliana stanął na dzie-
dzińcu przed kościołem w Lasku, którego 
jest patronem   fot. Leszek Książkiewicz
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Na fragmencie gruntów, które po Zakła-
dach Ziemniaczanych we wrześniu 
2005  r. kupiła spółka Hale Poelzig’a 
związana z Pajo (patrz: „WL” 11-2005, 
str. 2 „Nowa jakość”), bloki stawia spół-
ka Akropol Inwestycje, która swoją sie-
dzibę ma przy ul. Niepodległości 11 b. 

Małe, bo składające się zaledwie z czte-
rech jednakowych bloków, osiedle „Na 
Skarpie” powstaje na kwartale 6MW wg 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Tereny po WPPZ” 
(patrz ilustracja). Zlokalizowane jest na 
najbardziej na wschód wysuniętym te-

renie o  możliwościach budownictwa 
mieszkaniowego, nieopodal Warty. 
W ofercie przedsprzedaży znajdują się 
dwu- i trzypokojowe mieszkania o po-
wierzchni od 36 do 58 m². Będą tu blo-
ki trzykondygnacyjne, parter, do które-
go istnieje możliwość dokupienia w ce-
nie 6 tys. zł przydomowego ogródka oraz 
dwa piętra z balkonami. Na każdej kon-

dygnacji znajdować się będzie 12 miesz-
kań. W budynku jest także podziemna 
hala garażowa na 25 samochodów - 
z  możliwością wykupienia. W  bloku 
pierwszym (północnym), obecnie reali-
zowanym, wszystkie 36  mieszkań jest 
już zarezerwowane. Cena za 1 m2 to, wg 
katalogu na stronie internetowej, 
4 500 zł. Część mieszkań z oknami na 
wschód będzie miała widok na parking, 
dalej ścieżkę rowerową (porównaj ma-
teriał na str.  16) i  malowniczą rzekę 
Wartę oraz rosnącą przy niej zieleń. 
Adres i dojazd - ul. Jachtowa. W przy-
szłości, po zagospodarowaniu całego 
terenu po byłych Zakładach Ziemnia-
czanych także ul.  Żeglarską oraz od 
Armii Poznań.

PPR

Osiedle „Na Skarpie”

Q
Fragment miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Tereny 
po WPPZ”, na którym kwartał 6MW 
zajmowany będzie przez osiedle „Na 
Skarpie” realizowane przez Akropol. Na 
mapce, zieloną linią oznaczono obsza-
ry zalewowe określane dla 10, 100, 
i 500 lat, a żółty trakt oznaczony 
1 i 2 KX to ciągi pieszo-rowerowe

Q
Wizualizacja osiedla „Na Skarpie”, z lewej realizowany blok pierwszy 

Q
Obecny widok interesującego nas terenu z lotu ptaka. Z prawej zamieszkały blok osiedla Warta Park, dalej na lewo, budowany 
pierwszy blok osiedla „Na Skarpie”, wykop pod kolejny blok tego osiedla oraz jeszcze częściowo zielone tereny, na których 
staną kolejne dwa budynki. Na pierwszym planie u dołu rzeka Warta oraz wśród zieleni widoczna piaszczysta ścieżka pieszo-
-rowerowa   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Budowa pierwszego bloku osiedla „Na Skarpie”. Widok od rzeki Warty. Na pierw-
szym planie przyszły wjazd do podziemnych garaży, dalej betonowe płyty ścian 
parteru (stan na 27 maja)   fot. Piotr P. Ruszkowski

Wykop pod kolejny blok osiedla 
„Na Skarpie”. Budowa rozpocz-
nie się po zakończeniu prac 
w budynku pierwszym. Wg zapo-
wiedzi, bardzo możliwe, że reali-
zowany będzie inną techniką niż 
płyty prefabrykowane. Założe-
niem jest oddawanie jednego 
budynku rocznie. Cena mieszkań 
w kolejnych blokach, w związku 
z rosnącymi kosztami w branży 
budowlanej, też ma być inna – 
wyższa   fot. Piotr P. Ruszkowski

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

Dokładnie przed rokiem w lipcowym nu-
merze „Wieści Lubońskich” na str.  14 – 
(„Sól w oku”) w materiale „Na pagórku” 
pokazywaliśmy starą lipę, której korzenie 
mocno przycięto podczas budowy odcin-
ka ul.  Żabikowskiej od rozwidlenia 
z ul. Sobieskiego do ul. Buczka / Targowej. 
W ubiegłym roku drzewo jeszcze utrzy-
mało liście, teraz jedynie na kilku gałęziach 
z trudem wypączkowało, a powinno wła-
śnie kwitnąć. Rośliny, które niektórzy 
uważają też za naszych „braci mniejszych”, 
gdy dzieje im  się krzywda wyrządzana 
przez homo sapiens, w  odróżnieniu od 
zwierząt nie potrafią skomleć, uciec, za-
szczekać lub pokazać kłów. Znoszą swoje 
„cierpienia” w milczeniu. W upalne dni 
często przed sklepami, instytucjami napo-
tykamy miski z  wodą przeznaczone dla 
spragnionych czworonogów. Czy ktoś 
pomyślał o  okaleczonym drzewie i  dał 
„wiadro wody”?

PPR

Jednak padła

Q
Lipa przy ul. Żabikowskiej umiera na 
skutek działalności człowieka    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Szanowna Redakcjo „Wie-
ści Lubońskich”!

Jestem mieszkańcem Lu-
bonia, osobą niepełno-
sprawną, poruszającą  się 
na elektrycznym wózku 
inwalidzkim. Problemem 
dla mnie jest sprawne po-
ruszanie  się poza obręb 
miasta Lubonia, w sytuacji, 
gdy muszę korzystać z ko-
munikacji miejskiej. Tylko 
niektóre autobusy luboń-
skie posiadają platformę 
najazdową umożliwiającą 
wjazd wózka do pojazdu, 
a jeżeli już ją posiadają, to 
słyszę również od kierow-
cy, że jest niesprawna. Nie-
którzy kierowcy są nie-
przychylnie ustosunkowa-
ni do osób niepełnospraw-
nych i odmawiają zabrania mnie, wygła-
szając przy tym niewłaściwe komentarze.
Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że nie 
spotykam się z taką niechęcią, korzy-
stając z autobusów linii komornickiej 
oraz poznańskiej.
Z poważaniem

Jerzy Sobczyk

List do redakcji

Wykluczenie?

Q
Jerzy Sobczyk i jego wózek inwalidzki, który niechęt-
nie zabierają lubońskie środki komunikacji miejskiej   
fot. Władysław Szczepaniak

List posłaliśmy do Translub-u z proś-
bą o ustosunkowanie się, jednak do 
dnia zamykania numeru – 10 lipca, 
odpowiedź nie nadeszła.

Niektóre drogowe zna-
ki zakazu tracą ostrze-
gawczą moc czerwieni, 
jaka zgodnie z norma-
mi powinna na nich 
dominować. Wyblaknięte - przypo-
minają różne kolory i ich odcienie. 
Mieszkaniec, który nam zwrócił na 
to uwagę, tak intrygująco opisał 
kolor, że uczyniliśmy z  tego tytuł. 
Jeden z sygnałów dotyczy ul. Osie-
dlowej i znaku B36 – zakazu zatrzy-
mywania się. Drugi B-35 – zakaz 

Czerwony jak błękit nieba

Q
Spłowiała głównie czerwień na znaku 
drogowym w ul. Osiedlowej w pobliżu 
cieku Żabinka   fot. Piotr P. Ruszkowski

W czerwcu na stronie 29 opisana zosta-
ła inwestycja Aquanetu w artykule „Jak 
w  PRL”, z  czym w  zupełności  się zga-
dzam. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę 
na dodatkowy problem wynikający z tej 
rozgrzebanej roboty. Otóż coraz więcej 
ziemi z wykopów przedostaje się na jezd-
nię i przy najbliższych opadach deszczu 
popłynie do kanalizacji deszczowej. Przy-
jedźcie, zobaczcie i  pokażcie, jak nie 
powinno być.

K.K.

List do redakcji

Piach w kanalizę

Na ul. Polnej, w rejonie sklepu „Lewia-
tan”, gdzie Aquanet prowadzi inwesty-
cję wodną, przy krawężnikach zalegają 
spore ilości piasku z wykopów. Jeśli się 
tego nie usunie, to podczas najbliższej 
ulewy przedostanie się do podziemnej 
infrastruktury    fot. Piotr P. Ruszkowski 

Q

Q
Biorąc pod uwagę posadowienie krawężników i podbudowę jezdni, korzenie tego 
drzewa zredukowano z dwóch stron do około 1 metra od nasady pnia. Jak widać, tych 
ekstremalnych warunków stare drzewo nie wytrzymało   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Czerwień górnego znaku drogowego – 
zakazu postoju – bardziej przypomina 
błękit nieba niż kolor, jaki powinna 
mieć. Dla porównania czerwień jest na 
obwódce znaku poniżej – dotyczącego 
ograniczenia prędkości   fot. Piotr P. 
Ruszkowski 

postoju, a znajduje się przy ruchli-
wej ulicy 11  Listopada, w  pobliżu 
pętli autobusowej.

(R)
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GORĄCE TEMATY

Nie wszyscy wyjeżdżają w góry, nad morze 
czy za granicę. Przygotowaliśmy dla Pań-
stwa propozycję aktywnego spędzenia 
wolnego czasu na rowerach. Przedstawio-
ne poniżej materiały są zebrane z  kilku 
źródeł. Przypominają, w jak pięknej i przy-
rodniczo atrakcyjnej okolicy mieszkamy. 
Czy potrafimy to docenić i wykorzystać?

Szlak łącznikowy
O nazwie „Wzdłuż Warty do Wielkopolskie-
go Parku Narodowego” (WPN) Jego długość 
to 26,7 km. Został opisany w atlasie rowe-
rowym „Pierścień dookoła Poznania” wy-
danym niegdyś pod patronatem: Urzędu 
Marszałkowskiego, Starostwa Poznańskiego 
i Oddziału poznańskiego PTTK. (na mapce 
oznaczony „G”)

QQ Szlak rozpoczyna się na rogu ul. Dębina 
i Królowej Jadwigi w Poznaniu i na całej 
swojej długości wiedzie wzdłuż nadwar-
ciańskich łęgów, jedynie nieznacznie zbli-
żając się lub oddalając od brzegów Warty. 
Jako jedna z najbardziej widokowych tras 
rowerowych w okolicy Poznania, powinna 
stanowić nie lada gratkę dla miłośników 
fotografii. Za stacją benzynową (0,0 km) 
wjeżdżamy w  szutrową drogę – ul.  Pia-
stowską. Po przekroczeniu ul. Hetmańskiej 
(2,1 km) i pozostawieniu ul. Piastowskiej 
z  prawej strony, skręcamy w  lewo skos 
w  wąską ścieżkę biegnącą wałem prze-
ciwpowodziowym.
Wkrótce wjeżdżamy na teren lasu komu-
nalnego „Dębina”. Był to pierwszy las, 
udostępniony dla mieszkańców Poznania 
w 1834 roku przez Ludwikę Radziwiłłów-
nę. Mijamy wiadukt kolejowy (4,1  km) 
i zagłębiamy się w ciemny, wilgotny, dę-
bowy starodrzew (ok. 180 pomników 
przyrody!), aby za chwilę stromym pod-
jazdem osiągnąć ul. Dolna Wilda (5,0 km), 
wzdłuż której jedziemy aż do ul. 3 Maja 
w  Luboniu (6,5  km), w  którą skręcamy 
w lewo. Wkrótce zostawiamy z tyłu zabu-
dowania Starego Lubonia. Przed nami 
(patrz też materiał: „Trasa dydaktyczno-
-rowerowa Luboń-Puszczykówko” na 
str. 16) najciekawsza, ale i najtrudniejsza 
część szlaku – obszerny rezerwat przyro-
dy „Zalewy Nadwarciańskie”. Mieści on 
naturalne zbiorowiska roślin terenów 
podtapianych podczas wylewów Warty. 

W tym dzikim zakątku przyrody wystę-
puje także bóbr oraz wiele gatunków pta-
ków. Granica Rezerwatu jest jednocześnie 
granicą Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego, utworzonego w  1957  r., głównie 
staraniem Adama Wodziczki, prof. Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Urozmaicona rzeźba terenu Parku 
została uformowana przez lądolód skan-
dynawski. Po kilku piaszczystych, ale uro-
kliwych kilometrach znaczonych drew-
nianymi mostkami, osiągamy zabytkowy 
dworzec kolejowy „Puszczykowo” 
(21,1  km). Skręcamy w  lewo i  znów je-
dziemy wzdłuż Warty. Następnie ul. Wcza-
sową w Puszczykowie, wzdłuż okazałych, 
szachulcowych willi z  przełomu XIX/
XX  w. omijamy centrum Puszczykowa 
(stacja kolejowa „Puszczykówko”), znanej 
miejscowości letniskowej (24,1 km). Miesz-
kał tu Cyryl Ratajski (1875-1942), polityk 
i krajoznawca, prezydent Poznania, współ-
twórca Towarzystwa Krajoznawczego w Po-
znaniu. Przy ul.  Słowackiego – Muzeum-
-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera, 
pisarza-podróżnika, a w nim liczne ekspo-
naty z  wielu egzotycznych krajów świata. 
W ogrodzie, obok muzeum, możemy zoba-
czyć naturalnej wielkości kopie wielu rzeźb 
i budowli z całego świata. Przykładowo in-
diański słup totemiczny, kanadyjskie canoe, 
meksykańskie rzeźby kultowe, Bramę Słoń-
ca z Boliwii, tajemniczy posąg Moai z Wyspy 
Wielkanocnej i  inne równie ciekawe. Na 
miejscowym cmentarzu grób pisarza. 
Z  Puszczykowa jedziemy dość, niestety, 
ruchliwą ul. Nadwarciańską, która dopro-
wadza nas do skrzyżowania z szosą Roga-
lin-Kórnik (26,7  km) To koniec szlaku 
łącznikowego „G” o nazwie „Wzdłuż War-
ty do Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go”. Dalej, zachowując ostrożność, może-
my przekraczając szosę, jechać na wprost 
w drogę gruntową, która jest już fragmen-
tem pierścienia liczącego łącznie 173 km 
trasy rowerowej wokół Poznania.

Andrzej Kaleniewicz

Propozycje wakacyjne
Wzdłuż Warty do Wielkopolskiego Parku Narodowego

Dlaczego od kilku lat nie kosi się ścież-
ki rowerowej – trasy dydaktyczno-ro-
werowej – prowadzącej ze stadionu 
przy ul. Rzecznej w Luboniu do dwor-
ca w Puszczykówku?

Odp.: W odpowiedzi na pytanie 
w sprawie trasy dydaktyczno-rowero-
wej prowadzącej ze stadionu przy 
ul. Rzecznej do dworca w Puszczyków-
ku informuję, że spółka Komlub okre-
sowo wykasza pobocza ścieżki na od-
cinku pomiędzy stadionem a osiedlem 
Warta Park. Jednocześnie informuję, 
że została przeprowadzona wizja w te-

renie, która wykazała, że ścieżka rowe-
rowa jest przejezdna. Proszę o telefo-
niczny kontakt z  Wydziałem Spraw 
Komunalnych UM Luboń, aby dopre-
cyzować pytanie. 

Oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych UM

Co się kosi?

Zjazd na trasie ścieżki dydaktyczno-ro-
werowej z wału przeciwpowodziowego 
przy plaży miejskiej. Tuż za malowniczą 
wierzbą ścieżka rowerowa wśród traw, 
pokrzyw i chwastów sięgających do 
pasa – zielsko jest tu niekoszone (stan 
z 21 czerwca)    fot. Piotr P. Ruszkowski Q Q

Ciemnozielonym kolorem, pomiędzy 
oznaczeniami „G” mapka trasy „Wzdłuż 
Warty do Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego”   fot. Z „Pierścień dookoła Poznania 
atlas rowerowy” wydany przez Pietruska 
& Mierkiewicz Top-Mapa

Q
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Odcinek tej ścieżki rowerowej z Lubonia do 
Puszczykówka przez Wielkopolski Park Na-
rodowy został wybudowany już w  1995  r. 
staraniem Towarzystwa Gospodarczego Mia-
sta Luboń i  kilku lubonian związanych 
z pierwszym samorządem (1990-1994). Klam-
rą umożliwiającą poprowadzenie trasy przez 
te piękne, nadwarciańskie tereny stały się trzy 
mostki wybudowane przy finansowym wspar-
ciu ONZ (Polska nie była jeszcze w  Unii 
Europejskiej). 
Malownicza trasa rowerowa wytyczona zo-
stała wzdłuż lewego (zachodniego) brzegu 
Warty, przez piękne tereny, prawie w całości 
zalesione. Stanowiła wówczas pierwszy etap 
projektowanej turystycznej trasy rowerowej 
z Poznania przez Wielkopolski Park Narodo-
wy do Kórnika. Ścieżka rowerowa z 1995 r. 
ma ok. 14 km.

Przebieg trasy:
QQ 0,0 km - Początek w Lubo-

niu, na wałach obok stadionu 
miejskiego przy ul. Rzecznej. 
Stąd ścieżką wzdłuż Warty.
QQ 0,4 km - Mostek na Poto-

ku Junikowskim. Dalej drogą 
na tyłach dawnych Zakładów 
Ziemniaczanych, obecnie osie-
dla mieszkaniowego Warta Park 
oraz budowanego Na Skarpie.
QQ 0,9 km - Dawna przystań 

kajakowa, dziś teren miejski 

– niedostępny. Stąd w lewo skos przez rzad-
ki lasek.
QQ 1,2 km - Poprzeczna droga leśna przy daw-

nej studni. Tu w prawo i dalej w lewo skos 
obok niewielkich stawków w  dawnym ko-
rycie Warty.
QQ 1,6 km - Wał strzelniczy. Tu w prawo przez 

lasek brzozowy, skrajem dawnego koryta Warty.
QQ 2,0 km - Skręt w prawo. Ulicą Magazyno-

wą przed dawne koryto Warty i dalej w lewo.
QQ 2,3 km - ul. Romana Maya. W oddali po 

prawej pomnik autorstwa Marcina Rożka 
„Siewca”, usytuowany w małym parku przy 
ul. Armii Poznań. Na cokole medalion z wi-
zerunkiem dra Romana Maya – 
pioniera przemysłu chemicznego 
w Wielkopolsce. Po lewej stronie 
widoczne za mostem kolejowo-
-drogowym Zakłady Chemiczne, 

„Trasa dydaktyczno-rowerowa Luboń-Puszczykówko”
Powinna być chlubą Lubonia i rzeczywistym dowodem otwarcia miasta na rzekę Wartę

cd.  
obok

W 1995 r. Staraniem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” została wy-
dana mapka trasy dydaktyczno-rowerowej Luboń-Puszczykowo opracowana przez Tomasza 
Linkiewicza i Piotra P. Ruszkowskiego z tekstem Bogdana Kucharskiego. Choć zmieniły się linie 
autobusowe i niektóre elementy na mapie, to sam przebieg trasy rowerowej zasadniczo pozo-
stał taki sam. Tylko miasto zapomniało o tej wartościowej i malowniczej trasie. Nikt nie odtwo-
rzył tablic informujących o tej atrakcyjnej ścieżce rowerowej, chociażby na początku trasy – 
przy stadionie. Niekoszone są zielska zarastające trasę, znaków szlaku malowanych na drze-
wach i innych miejscach nikt nie odnawia. Co jakiś czas, najczęściej podczas samorządowych 
kampanii wyborczych, zdarzają się odruchy jej pielęgnowania. Np. na Kocich Dołach rozpo-
częto układanie porządnej trasy z kostki brukowej, ale entuzjazm naszych władz już dawno 
zgasł, by „dzieło” to kontynuować

Q

Nie byłoby tej uroczej trasy bez 
mostków „Krzyśko”, „Grześko” i „Prze-
mko” Materiał do ich wykonania 
niekiedy niesiono na barkach, by 
dostarczyć na miejsca budowy

Q

Q

Q
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obecnie „Luvena”. Stąd w dół 
do ścieżki wzdłuż tzw. Kocich 
Dołów.
QQ 3,4 km - Mostek przy połu-

dniowym skraju Kocich Do-
łów. Dalej trasa wkracza w lasy 

Wielkopolskiego Parku Narodowego.
QQ 4,3 km - Droga Łęczyca-Kątnik. Skręt 

w lewo. 
QQ 5,2 km - Leśniczówka Kątnik. W pra-

wo ścieżką leśną wzdłuż Warty.
QQ 6,1 km - Śródleśna polanka. Stąd wy-

soką skarpą wzdłuż starorzecza Warty.
QQ 6,8 km - Mostek „Krzyśko” przy re-

zerwacie Zalewy Nadwarciańskie. Stąd 
skrajem lasu i łąk, a dalej ścieżką leśną 
nad Wartą.
QQ 7,8 km - Po prawej okazała sosna czte-

rokonarowa – pomnik przyrody.
Q
Okładka składanej poręcznej mapki 
formatu 11x12 cm wydanej w 1995 r.

GORĄCE TEMATY

cd.  
ze str. 
16

QQ 8,2 km - Mostek „Grześko” na Wiryn-
ce. Nadal ścieżką wzdłuż Warty.
QQ 8,5 km - Linia wysokiego napięcia.
QQ 9,3 km - Głęboki jar – mostek „Przemko”.
QQ 9,8 km - Rozwidlenie dróg nad Wartą 

(200 m na prawo stacja kolejowa Pusz-
czykowo). W lewo skos wzdłuż Warty, 
a  przed betonową drogą w  lewo skos 
ścieżką nad Wartą. 
QQ 10,2 km - W oddali po prawej dom 

mieszkalny „Rusałka”, a dalej plaża i Ośro-
dek Szkoleniowy Lasów Państwowych 
w Puszczykowie.
QQ 11,2 km - Polana wypoczynkowa nad 

Wartą.
QQ 11,3 km - Skręt w prawo.
QQ 11,5 km - Skrzyżowanie dróg leśnych 

w pobliżu byłego Muzeum Przyrodnicze-
go WPN w Puszczykowie. Skręt w lewo.

QQ 12,5 km - Puszczykówko - polana bi-
wakowa na skraju lasu, nad Wartą. Stąd 
ul.  Cyryla Ratajskiego prosto, a  dalej 
w prawo ul. Spokojną.
QQ 13,1 km - Muzeum – Pracownia Arka-

dego Fiedlera przy ul. Słowackiego. Dalej 
w prawo ul. Władysława Reymonta i przed 
torami kolejowymi w lewo.
QQ 13,7 km Puszczykówko – stacja ko-

lejowa. (Koniec trasy lubońskiej wybu-
dowanej w 1995 r.)

Dalej trasa patrz: „Wzdłuż Warty do Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego” na str. 15.

(I)

Czytaj też pytanie do władz „Co się kisi?” 
na str. 15

Mieszkańcy okolicy postawionego 
w  ekspresowym tempie z  14 na 15 
czerwca tajemniczego masztu mają 
wiele pytań i wątpliwości związanych 
z  lokalizacją, funkcją oraz przyszłym 
oddziaływaniem urządzeń nań zain-
stalowanych. Maszt powstał na działce 
nr 302101 1.0001.AR 20.18/6 w Lubo-
niu, Obręb 0001. w pobliżu przyszłego 
przedłużenia ul. Dworcowej, w okoli-
cy ul.  Podgórnej oraz po przeciwnej 
stronie torów kolejowych rejonu Ko-
cich Dołów.

Oto zebrany zestaw obaw, obiekcji itd. 

Nieznane są:
QQ Decyzja pozwolenia na budowę oraz 

parametry techniczne i nie tylko, w tym 
mocy nadajnika lub nadajników.
QQ Raport oddziaływania na środowisko 

powstającego masztu, prawdopodobnie 
z antenami telefonii komórkowej.

Uwagi:
QQ Inwestycja nie posiada żadnej tablicy 

informacyjnej, co jest niezgodne z pra-
wem budowlanym.
QQ Jej powstanie nie było konsultowa-

ne w mieszkańcami najbliższej okolicy.
QQ Na mapie Geoportalu jest wskazana 

błędna lokalizacja masztu (patrz ilustra-
cja). W rzeczywistości maszt jest zloka-
lizowany w innym miejscu, niż to, które 
wskazano na mapie opracowanej na pod-
stawie geodezyjnych pomiarów.

MPZP
QQ W Miejscowym Planie Zagospodaro-

wania Przestrzennego (MPZP) dla terenu, 
na którym powstaje maszt telefonii ko-
mórkowej, są m.in. zapisy szczegółowe, 
wśród których:
QQ nie wskazano w przeznaczeniu, § 4, 

ust.  1, tego typu obiektów jak maszty 
telefonii komórkowej,

Maszt z wątpliwościami

Q
Przy przyszłej ul. Dworcowej powstał wysoki maszt prawdopodobnie telefonii 
komórkowej. Z lewej widoczne nowe podziemne przejście dla pieszych przez tory 
kolejowe przy ul. Podgórnej, z prawej za torami ul. Piaskowa   fot. Rafał Wojtyniak

Zdjęcie wykonane z lotu ptaka wskazuje wysokość obiektu – 
50 m   fot. Rafał Wojtyniak

QQ § 5, ust. 4. „zabrania się usytuowa-
nia wszelkich obiektów budowlanych 
i urządzeń tymczasowych, które nie są 
ściśle związane lub kolidują z planowaną 
podstawową czy uzupełniającą funkcją 
terenu”.

QQ § 6, ust. 7. „Jakiekolwiek emisje czyn-
ników szkodliwych i uciążliwych na gra-
nicy z zabudową mieszkaniową nie mogą 
przekroczyć dopuszczalnych norm”. Od-
ległość budowanego masztu od terenów 
zabudowy mieszkaniowej wynosi 49 m!

QQ §  7, ust.  1. Budowa 
masztu jest realizowana na 
terenie lub w pobliżu zewi-
dencjonowanego stanowiska 
archeologicznego; w przypadku 
prowadzenia prac, ustalony 
jest obowiązek wcześniejszego 
uzgodnienia z Wielkopolskim 
Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków.
QQ § 9, ust. 5, pkt 6 „zakaz 

lokalizowania inwestycji mo-
gących znacząco wpływać na 
środowisko”
QQ §  9, ust  5, pkt  8 „mi-

nimalna wielkość działki 
2000  m  kw., maksymalna 
wysokość budynków nie 
większa niż 16 m od pozio-
mu terenu. Wysokość masztu 
szacowana jest pomiędzy 35 
a 50 m nad terenem!

(I)

Czytaj też pytania do władz 
„Co tu będzie” na str. 18.

Q
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W rejonie starej piekarni, na Sobieskie-
go  99, od lat istniało jedyne miejsce 
w naszym mieście, gdzie od lat wiosną 
przybywały bociany. Ptaki o jakże pol-
skiej, romantycznej urodzie w tym roku 
nie pojawiły się. Czyżby powodem tego 
była rzeź, jaka odbywa  się w  sezonie 
przelotu na terenach Libanu i Syrii? Tam 
całymi rodzinami poluje się na te zwie-
rzęta, i to nie w celach zapewnienia so-
bie pożywienia, raczej dla „sportu” i na 
sprzedaż. Jak donoszą media, bociany 
wracające z  Afryki wiosną do Polski 
mają do pokonania nową, bardzo trud-
ną przeszkodę. Muzułmanie z  Libanu 
i  Syrii masowo zabijają je dla zabawy. 
Tam polowania na bociany stały  się 
czymś w  rodzaju sportu narodowego, 
w związku z czym grupy mężczyzn or-
ganizują nielegalne polowania. Pokazu-

ją to filmiki zamieszczane w Internecie. 
Bociany giną od strzałów z broni długiej. 
Są łatwym celem, bo lecą grupowo – 
w szyku, co ułatwia ich trafienie.
Niemal co roku pokazywaliśmy tych 
„publicznych pupili” na naszych łamach. 
W ostatnich latach nasza bociania para 

miała kłopoty z potomstwem. W 2016 
roku z jaj nie wykluły się młode, a na-
stępnego roku było już tylko jedno jajo 
w gnieździe.
Co będzie dalej? Czyżby to ostatni sygnał 
o boćkach z Lubonia?

PPR

Puste gniazdo

Q
Jedyne gniazdo bocianie w Luboniu, na kominie nieczynnej piekarni przy ul. So-
bieskiego 99 w tym roku puste – smutne – porośnięte zielskiem    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Nostalgiczny, kontrastujący z obec-
nym, widok naszego lubońskiego 
gniazda z 2006 r. Wówczas bociania 
para wychowała troje „pociech” 
(„WL”08-2006, str. 5)    
fot. Paweł Jankowiak

Q
Dla zilustrowania barbarzyńskich procederów, jakie mają miejsce ostatnio na tere-
nach Libanu i Syrii, pokazujemy zdjęcie upolowanych bocianów, jakie opublikowa-
ła organizacja pozarządowa zajmująca się m.in. bestialstwem wobec dzikiej zwie-
rzyny „Green World Warriors”   fot. „Tygodnik Podhalański”

QQ W pobliżu przyszłego przedłużenia 
ulicy Dworcowej, na wysokości ul. Pia-
skowej postawiono niedawno maszt 
stalowy, prawdopodobnie dla telefo-
nii komórkowej. W związku z tym, że 
brakuje tam jakiejkolwiek tablicy infor-
macyjnej, zwracam się z pytaniami do 
władz miasta. Kto jest inwestorem tego 
przedsięwzięcia? Jakie anteny będą tu 
zamontowane? Proszę o podanie wszyst-
kich parametrów. Czy inwestycja posia-
da zgody środowiskowe, proszę podać, 
jakie? Kiedy miały miejsce konsultacje 
społeczne z okolicznymi mieszkańca-
mi w tej sprawie? Na jakiej podstawie 
została wybrana ta właśnie lokalizacja? 
Czy inwestycja może dotyczyć nowej sie-
ci komórkowej w technologii mobilnej 
– piątej generacji (5G)? Jakie decyzje, 
zgody wydawało miasto w tej sprawie 
i kiedy?            (m)

Odp: Odpowiadając na zapytanie doty-
czące budowy stacji bazowej telefonii 
komórkowej w Luboniu przy ul. Podgór-

nej (na wysokości ul. Piaskowej), uprzej-
mie informuję, że w  przedmiotowej 
sprawie, w tut. Urzędzie nie było prowa-
dzone żadne postępowanie administra-
cyjne. Organem prowadzącym postępo-
wanie i wydającym pozwolenie na bu-
dowę jest Starosta Poznański. Organ ten 
w dniu 31 grudnia 2018 r. wydał decyzję 
nr 7534/18 zatwierdzającą projekt bu-
dowlany i udzielił pozwolenia na budo-
wę wieży telekomunikacyjnej. Inwesto-
rem jest spółka EmiTel Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka 
Klimczaka 1.
Miasto Luboń wystąpiło do Starosty 
Powiatowego z wnioskiem o udzielenie 
informacji publicznej w zakresie złożonej 
przez inwestora dokumentacji. Sugeru-
jemy również miesięcznikowi „Wieści 
Lubońskie” na podstawie ustawy prawo 
prasowe o wystąpienie do Starostwa Po-
wiatowego z przedmiotowym pytaniem.

Oprac. Joanna Cichoń
Wydział Planowania, 

 Rozwoju i Ochrony Środowiska UM

Co tu będzie?

Coraz więcej i głośniej mówi się o tym, 
że terenami pomiędzy ul. Powstańców 
Wlkp. a sklepem „Skrzat” zaintereso-
wane są duże firmy, które częściowo 
wykupiły już grunty i coś planują bu-
dować. Oto niektóre pytania zadawane 
przez zainteresowanych tą sprawą 
mieszkańców:
QQ Co władze miasta wiedzą na ten temat? 
QQ Jak w tym procesie uczestniczą urzęd-

nicy? 
QQ Co i kiedy tutaj powstanie?
QQ Gdzie miasto przewiduje miejsce na 

tak zwany „ryneczek lokalny”?
QQ Jakie firmy wykupują te tereny?

Odp.: Uprzejmie informujemy, że in-
formacje o tym, kto jest właścicielem 
danej nieruchomości, są zawarte w re-
jestrze gruntów, który prowadzi Sta-
rosta Poznański. Rejestr ten nie jest 
ogólnodostępny i Burmistrz miasta nie 
może udzielać informacji w  tym za-
kresie. Miasto nie posiada informacji 
odnośnie rozmów prowadzonych przez 
właścicieli gruntów z  potencjalnymi 
nabywcami. Miasto nie ingeruje w roz-
mowy dotyczące prywatnych gruntów, 
a takich gruntów pytanie dotyczy. In-
teresujący Państwa teren objęty jest 
miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego „Luboń Centrum”, 
z a t w i e r d z o n y m  u c h w a ł ą  n r 
XXVIII/164/2009 Rady Miasta Luboń 
z dnia 5 lutego 2009 r., na mocy któ-
rego można realizować nową zabudo-

wę. Z  obowiązującym 
planem można zapo-
znać  się w  Biuletynie 
Informacji Publicznej 
w zakładce prawo lokal-
ne – plany miejscowe. 1 lutego 2018 r. 
Rada Miasta Luboń podjęła uchwalę nr 
XLI/315/2018 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Lu-
boń Centrum”. Prace planistyczne nad 
projektem ww. planu uległy etapowaniu. 
Przedmiotowy teren znajduje się w ob-
szarze objętym etapem II. Projekt planu 
został wyłożony do publicznego wglądu 
w  dniach od 31  maja do 24  czerwca 
2019 r. Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbyła się 17 czerwca 2019 r., na-
tomiast uwagi do projektu planu moż-
na było wnosić, w  formie pisemnej, 
w nieprzekraczalnym terminie do 8 lip-
ca 2019 r. Oczywiście, dyskusja będzie 
możliwa również na etapie uchwalania 
planu przez Radę Miasta, do czego za-
chęcamy. Procedura planistyczna jest 
prowadzona przez Wydział Planowania, 
Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Luboń. Intencją Burmistrza jest, 
aby ten obszar został zagospodarowa-
ny z uwzględnieniem potrzeb miesz-
kańców, właścicieli i osób prowadzą-
cych działalność na tym terenie.

Oprac. Magdalena Domek
Wydział Planowania, Rozwoju i Ochrony 

Środowiska UM Luboń

Mało wiemy, a chcemy 
uszczęśliwić wszystkich?

Czytaj, pisz, ogłaszaj się
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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 komenta-
rze. Przypominamy, że pytania można dostarczać do redakcji przy ul. 
Wschodniej 23A/62, wrzucać do niebieskich skrzynek na terenie Lubo-
nia, a  najlepiej przesyłać e-mailem na adres: redakcja@wiescilubonskie.pl  
lub zatelefonować: 61 810 43 35, 609 616 277, 609 616 290.

Redakcja

Mieszkańcy pytają
Apel

Nic się nie dzieje
Co wiadomo nt. „budowy” Wschod-
nia 19. Zbierająca się tam woda nie jest 
chyba bezpieczna dla okolicznych blo-
ków, a  słabo zabezpieczone miejsce 
budzi niepokój. Czy wiedzą Państwo 
coś na temat tej inwestycji? Nigdzie nie 
można znaleźć informacji, co z  tym 
dalej.  (JC)
Docierają informacje, jakoby inwestor 
budowy bloku na ul. Wschodniej  19 
zbankrutował, a  budową zajmuje  się 
teraz syndyk. Jaka jest przyszłość tego 
miejsca, bo z każdym miesiącem de-
gradacja niezabezpieczonych murów 
i zbrojeń się pogłębia. Co władze mia-
sta robią w tej sprawie?

Odp.: Urząd Miasta Luboń posiada ro-
zeznanie w sprawach inwestycji przy ul. 
Wschodniej  19 i  od kilku lat inicjuje 
postępowania w interesie naszej wspól-
noty samorządowej. 
QQ Po pierwsze – Urząd wnioskował do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego o kontrolę na terenie budowy, co 
wywarło skutek w postaci wydania przez 
ten organ decyzji administracyjnej naka-
zującej zabezpieczenia skarp. W kontro-
li uczestniczyli delegowani pracownicy 
Urzędu oraz Biura Majątku Komunalnego. 
Nadzór budowlany ustalił m.in., że „… 
teren budowy jest ogrodzony i zabezpie-
czony przed dostępem osób trzecich.”
QQ Po drugie – Urząd Miasta Luboń wy-

konał naprawę chodnika uszkodzone-
go na skutek działalności dewelopera. 
Realizacja została sfinansowana z kaucji 
zabezpieczającej, którą Miasto uzyskało 
od wspomnianego inwestora. Nie zosta-
ły więc uszczuplone środki publiczne.
QQ Po trzecie – Miasto jest stroną po-

stępowania upadłościowego dotyczące-
go tego dewelopera. W toku tego postę-
powania dokonano zgłoszenia naszych 
wierzytelności. Dalsze losy postępowania 
są w rękach organów wymiaru sprawie-
dliwości, ale Miasto Luboń, w ramach 
przysługujących mu uprawnień, będzie 
wspierać najkorzystniejsze dla wspólnoty 
rozwiązania.
QQ Urząd Miasta Luboń w 2018 r. inter-

weniował w sprawie uszkodzonego płotu 
inwestycji od strony ul. Kochanowskie-

go. Poskutkowało to naprawą ogrodzenia 
przez dewelopera. 
Przy okazji udzielania niniejszej odpo-
wiedzi Urząd Miasta apeluje do rodziców 
o rozmowę z dziećmi na temat bezpiecz-
nych miejsc zabaw. Szczególnie prosimy 
o akcentowanie tego, by dzieci pod żad-
nym pozorem nie bawiły się na jakim-
kolwiek placu budowy.

Oprac. Dariusz Springer
Z-ca Dyrektora Biura Majątku Komunalnego UM

Dźwig
Rozebrano dźwig, do którego dostęp 
był łatwy, bo znajdował  się na po-
wierzchni. Co z  dźwigiem, którego 
podstawa znajduje się pod głęboką już 
wodą?

Odp.: W odpowiedzi na pytanie 
w sprawie rozebrania dźwigu zlokali-
zowanego na budowie przy ulicy 
Wschodniej 19 informuję, że do Urzę-
du Miasta zgłosił  się właściciel ww. 
urządzenia w celu uzgodnienia moż-
liwości demontażu. Z  uwagi na fakt, 
że do przeprowadzenia tych prac nie-
zbędne jest zajęcie części pasa drogo-
wego, Miasto, mając na względzie za-
bezpieczenie własnych interesów, 
wydało restrykcyjne warunki co do 
zajęcia pasa oraz w przypadku uszko-
dzeń konieczności ich naprawy. Do 
dziś (4.07.2019) do Urzędu Miasta nie 
wpłynął żaden wniosek w przedmio-
towej sprawie. 

Oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych UM

Chodnik
Niedawno naprawiano chodnik przy 
bloku Wschodnia 19, bo rozstępy były 
coraz większe, sięgające kilkunastu 
centymetrów, niebezpieczne szczegól-
nie dla dzieci, rowerów, hulajnóg itd. 
Kto to zlecał i sfinansował?

Odp.: W odpowiedzi na pytanie w spra-
wie naprawy chodnika przy ulicy 
Wschodniej informuję, że prace zostały 
przeprowadzone na zlecenie Miasta. 
Prace te zostały sfinansowane z kaucji 
zabezpieczającej, którą złożył deweloper.

Oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych UM

Zestaw problemów  
– ul. Wschodnia 19
Coraz większe zainteresowanie kilkuletnim przestojem budowy bloku 
mieszkalnego w Nowym Centrum Lubonia. Obserwujący to miejsce 
wyrażają wiele obaw i boją się o bezpieczeństwo

W kampanii wyborczej padały dekla-
racje, że po wybudowaniu ulic 
Wschodniej i Jana Pawła II z rondami, 
nastąpi koniec na dłuższy czas inwe-
stycji w  Nowym Centrum Lubonia. 
Tymczasem pół roku po tych deklara-
cjach dowiadujemy się, że buduje się 
ciąg dalszy ul. Wschodniej, do ul. 
Okrzei. To kolejna największa – milio-
nowa inwestycja drogowa w  danym 
roku w Luboniu - prowadzona właśnie 
w Nowym Centrum Lubonia. Na do-
datek tam, gdzie nie ma nic – gołe pola 
(Widać to ładnie na zdjęciach z góry 
w ostatnich „Wieściach” na stronie 11.). 
To niesprawiedliwe wobec np. 100-let-
nich ulic w Dolnym Lasku, o które nikt 
teraz nie zabiega. Czyż kolejność za-
gospodarowywania terenów nie powin-
na być odwrotna? Najpierw inwestycje 
przy ulicy, następnie jej uzbrojenia, 
a na końcu budowa drogi, chodników, 
parkingów, ścieżek rowerowych, zie-
leni itd. Nie potrzeba wielkiej wy-
obraźni, by potwierdzić, że ciężki 
sprzęt musi poniszczyć nową ulicę, 
gdy zaczną się tu jakieś budowy? Nikt 
nie jest w  stanie tego odpowiednio 
zabezpieczyć.    (ing.)

odp.: Budowa ulicy łączącej ul. Okrzei 
z  rondem u  zbiegu alei Jana Pawła  II 
i ul. Wschodniej (tzw. przedłużenie ul. 
Wschodniej) jest elementem projektu 
unijnego „Koncentracja transportu pu-
blicznego Miasta Luboń wokół transpor-
tu szynowego w drodze budowy Zinte-
growanego Węzła Przesiadkowego w Lu-
boniu wraz z działaniami uzupełniają-
cymi”. Okres realizacji projektu to lata 
2017-2020, a  dofinansowanie z  Unii 
Europejskiej to 13 017 904,15 zł. W za-
kres projektu wchodzą m.in.:
QQ 1. Budowa zintegrowanego węzła prze-

siadkowego, w tym: - parking park&ride 
na 82 miejsca postojowe; budowa i prze-
budowa chodników, budowa drogi rowe-
rowej o dł. 370 m; budowa oświetlenia; 
budowa wiaty rowerowej wraz ze stojaka-
mi dla rowerów – 24 miejsca postojowe; 
przebudowa zatoki autobusowej; odwod-
nienie ul. Dworcowej (od ul. Mazurka do 
Strumienia Junikowskiego). 
QQ 2. Budowa odcinka ul. Wschodniej (od 

ronda Wschodnia/ al. Jana Pawła II do 
Okrzei). 
QQ 3. Wprowadzenie systemu roweru 

miejskiego. 
QQ 4. Zakup 5 niskoemisyjnych autobu-

sów; 3 autobusy hybrydowe; 2 autobusy 
o napędzie konwencjonalnym, spełniające 
najwyższą normę spalin Euro 6. 
QQ 5. Budowa automatycznej myjni au-

tobusowej.
Celem realizacji projektu jest m.in. po-
prawa skomunikowania stacji PKP i wę-
zła przesiadkowego z resztą miasta, temu 

celowi służą wspomniane wyżej: zakup 
autobusów, budowa systemu roweru 
miejskiego, zakup autobusów czy budo-
wa drogi, ścieżek rowerowych i parkin-
gu park&ride. 
Podsumowując, umowa o  dotację na 
realizację projektu, którego częścią jest 
budowa przedłużenia ulicy Wschodniej 
w kierunku ul. Okrzei została podpi-
sana w 2017 roku. Miasto szeroko in-
formowało o pozyskaniu dotacji oraz 
o planowanych w jej ramach zadaniach 
do realizacji, a  więc dużo wcześniej 
przed kampanią wyborczą. Dofinan-
sowanie do kosztów kwalifikowalnych 
tego projektu (w tym budowy tej ulicy) 
z Unii Europejskiej wynosi 85%. Mia-
sto ma więc szansę, przy niedużym 
wkładzie własnym, zrealizować zna-
czące inwestycje. 
Niegospodarnością byłoby zatem nie-
wykorzystanie takiej szansy na reali-
zację projektu, który ma szansę zmniej-
szyć zakorkowanie Lubonia. Warto 
zaznaczyć, że obecnie w ramach dota-
cji unijnych w województwie wielko-
polskim, nie ma możliwości pozyska-
nia środków bezpośrednio na budowę 
dróg gminnych. Dzięki pomysłowości 
władz miasta i wpisaniu budowy dro-
gi jako elementu szerszego projektu, 
takie dofinansowanie mogło zaistnieć. 
Wspomniana droga (w różnych wa-
riantach) widnieje w miejskich doku-
mentach planistycznych już od wielu 
lat. Co ważne, na niezabudowanych 
terenach, które do niej przylegają, nie 
powstaną bloki. Przewidziane przezna-
czenie to usługi sportu, zieleń, usługi 
oświaty i  na terenie bliżej ul.  Okrzei 
zabudowa mieszkaniowa niska.
Nie jest prawdą, że nikt nie dba o budo-
wę dróg w  Lasku. Miasto pozyskało 
dotację z rządowego programu Fundu-
szu Dróg Samorządowych na budową 
fragmentu ul. Dojazdowej (inwestycja 
już zakończona), wybudowano ul. Ry-
dla od ul. 1  Maja do ul.  Platanowej 
oraz fragment ul. Kurowskiego. Wła-
śnie ogłoszono przetarg na kontynuację 
budowy ulicy Rydla od ul. Platanowej 
do ul.  Podgórnej, na który również 
zabiegamy o dofinansowanie z pienię-
dzy rządowych. W trakcie prac projek-
towych koncepcyjnych są następujące 
odcinki dróg w  Lasku: ul.  Juranda, 
ul. Wiejska, kolejny odcinek ul. Kurow-
skiego oraz fragment ul. Dworcowej od 
ul.  Kurowskiego do ul.  Ogrodowej, 
ul. Chabrowa, ul. Wierzbowa, chodni-
ków: ul.  Fiołkowa, ul.  Sobieskiego od 
1 Maja do ul. Podgórnej oraz kanalizacji 
deszczowej w  ulicach: Rumiankowa, 
Bluszczowa, Oliwkowa, Łąkowa i Rataj-
czaka.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

To jest Dolny Lasek?

Potrzebna interwencja prasowa,
dzwoń 609 616 277
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To nowy dokument, który jako wymóg 
ustawowy wprowadził Sejm. Jest do-
stępny od końca maja na stronach 
internetowych BIP. Stanowi rodzaj 
sprawozdania z działalności burmistrza 
i  podległego mu urzędu. Może być 
podstawą do debaty o  stanie miasta 
i  rozliczenia jego włodarzy z  rocznej 
działalności.  Przypomnijmy, że 
w pierwszej kadencji samorządu taki 
Raport o stanie miasta, który nazwano 
wówczas „Działania i dokonania pierw-
szego samorządu miasta Luboń 1990-
1994” został przygotowany i  wydany 
z  dobrej woli władz jako bezpłatny 
20-stronicowy dodatek do „Wieści Lu-
bońskich” w ramach realizacji jawno-
ści życia publicznego. Kolejne kadencje 
gminnych władz samorządowych ta-
kich całościowych sprawozdań już nie 
czyniły. Teraz, ten pierwszy, wymuszo-
ny ustawą Raport o  stanie gminy za 
rok 2018, zawiera dane o  pracy wy-
działów i  instytucji miejskich. Radni 
i mieszkańcy mieli prawie miesiąc na 
zapoznanie się z jego treścią. W deba-
cie na sesji nie oceniano jego konstruk-
cji i  treści. Radni ograniczyli  się do 
zadania kilku pytań. Marek Samulczyk 
pytał, dlaczego miasto jest mało sku-
teczne w egzekwowaniu należności za 
wywóz nieczystości. Deklaracje złoży-
ło bowiem 98% gospodarstw, a  płaci 
82%. Radny wskazywał też na niepra-
widłowości, jakie, jego zdaniem, tkwią 
w umowie miasta ze spółką LOSiR, gdy 
chodzi o rozliczenie za media dostar-
czane do LOSiRu i za część wynajmo-
wanej powierzchni oraz za eksploata-

cję sprzętu do ćwiczeń. 
Pytał, ile miasto ma 
zysku z tej współpracy. 
Uznał nawet, że to jest 
niegospodarność. Pytał 
też, dlaczego miasto nie 
może wyegzekwować należności od 
Aquanetu za przejętą przez spółkę sieć. 
Radna Monika Nawrot zwróciła uwa-
gę na niezgodne, jej zdaniem, z prze-
pisami bezprzetargowe zamówienia na 

prace projektowe. Pytała, dlaczego nie 
są angażowane w  umowach środki 
z niewygasających wydatków majątko-
wych, tylko zapisywane jako wolne. 
Wskazała na nieprawidłowe, jej zda-
niem, przechowywanie sprzętu (na-
miotów) w LOSiR-ze i nieuzasadniony 

Absolutorium udzielone
10. sesja Rady Miasta Luboń, 27.06.2019
Raport o stanie gminy

wzrost kosztów utrzymania plaży oraz 
brak pobierania opłat za reklamę na 
leżakach. Z kolei Magdalena Woźniak 
uznała za sukces ponad 7  milionów 
złotych środków zewnętrznych, uzy-
skanych przez miasto na inwestycje.
Burmistrzowie poinformowali, że w spra-

wie zaległych 
opłat za wywóz 
nieczystości mia-
s to,  z go d n i e 
z prawem, kieruje 
wnioski do służb 
skarbowych 
o wyegzekwowa-
nie należności 
i  w  znacznym 
stopniu są one 
skuteczne. Kom-
-Lub zaś, także 
zgodnie z  pra-
wem, nie może 
zaprzestać wywo-
żenia odpadów, 
nawet gdy usługa 
nie jest opłacona. 
Anna Bernaciak 
dodała później, że 
z jej wiedzy wyni-
ka raczej powód 
do zadowolenia, 
bo na tle innych 
gmin ściągalność 
tych opłat w Lu-
boniu należy do 
najwyższych
Sieć wodno-kana-
lizacyjna jest 
wreszcie zinwen-
taryzowana 
i miasto czeka na 
rozstrzygnięcie 

sprawy z Aquanetem do końca bieżące-
go roku.
Nie ma żadnych nieprawidłowości w zle-
ceniach na prace projektowe, co potwier-
dziła komisja rewizyjna, badając tryb 
podejmowania. Zwłaszcza w drobnych 
przedsięwzięciach takie zlecenie jest nie 
tylko legalne, ale też usprawniające dzia-
łanie.
Orzecznictwo pozwala zapisywać środ-
ki nie tylko po stronie wydatków, na 
które są podpisane umowy, także w tych 
planowanych. Rozliczenia kosztorysowe 
mogą być niższe od przewidywanych 
w umowach i tak się zdarza.
Firmy, których logo znajduje się na le-
żakach, dostarczyły je na plażę bezpłat-
nie, więc byłoby niestosowne pobieranie 
od nich opłat za reklamę.
Debata, jeśli tak można nazwać tę skrom-
ną wymianę zdań, nie wniosła niczego 
nowego do wielokrotnie powtarzanych 
podczas wcześniejszych sesji różnic zdań 
w postrzeganiu, przez większość i opo-
zycję w radzie, działań władz miasta.
13 radnych udzieliło votum zaufania 
burmistrz Machalskiej, przy 7  głosach 
wstrzymujących się, nikt nie był przeciw. 
Przyjętą uchwałę skwitowano brawami.

Absolutorium
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe, 
wraz ze sprawozdaniem z  wykonania 
budżetu za rok 2018. 28 razy zmieniano 
budżet w minionym roku. Dochody bu-
dżetu wyniosły ponad 128 mln, wydatki 
141 mln. Dochody wykonano w 99,69%, 
w wydatki w 94,22%. Deficyt planowano 
na 13 mln, a wyniósł 5 mln 164 tys. Na 
pokrycie deficytu i spłatę kredytów za-
planowano ponad 18,4  mln  zł, z  tego 
w kredytach ponad 11,7 mln, a faktycz-
nie zaciągnięto na ponad 9 mln. Zapla-
nowano wolnych środków ponad 
6,7 mln. Miasto ma 31,8 mln zobowiązań 
na koniec roku, to jest 24,54% wykona-
nia.
Paweł Krzyżostaniak przedstawił pozy-
tywną opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o wykonaniu budżetu za rok 
2018.
Skarbnik Mirosław Stromczyński omówił 
krótko sprawozdanie finansowe.
Radny Samulczyk dopytywał, czy miasto 
zaoferuje innym chętnym mieszkańcom 
kupno mieszkania z  rozłożeniem płat-
ności na 10 lat, tak jak to uczyniło w jed-
nym przypadku (chodzi o  mieszkanie 
dla Przewodniczącej Rady 
Miasta Luboń – Teresy Zyg-
manowskiej). Każda sprawa 
jest rozpatrywana oddziel-
nie i jeśli będzie mieszkanie 

cd.  
obok

Q
Za rajcami, na krzesłach dla widowni pod ścianą zasiedli urzędnicy referujący nie-
które punkty oraz mieszkańcy   fot. Jerzy Nowacki

Q
Bardzo ciepło – niekoniecznie w związku z obradami było na sali sesyjnej    
fot.  Jerzy Nowacki
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Bernaciak Anna FOL (1)-kF z z z z z z z z z z z
Budzyński Łukasz FOL (2)-kF z z z z z z z n z z z

Ekwińska Katarzyna FOL (3)-kF z z z z z z z z z z z
Franek Dorota FOL (4)-kF z z z z z z z z z z z
Izydorski Piotr FOL (3)-kF z z z z z z z z z z z

Kaczmarek Iwona KML (3)-kM w w z z z z z z z w w
Kleczewska Magdalena FOL (3)-kF z z z z z z z z z z z

Krzyżostaniak Paweł FOL (1)-kF z z z z z z z z z z z
Łakomy Beata KML (1)-kM w w z z z z z z z w w
Nawrot Monika KML (4)-kM w w w z z z z z z w w

Nyćkowiak Małgorzata KML (2)-kM w w z z z z z z z w w
Okupniak Andrzej FOL (1)-kF z z z z z z p z z z z
Samulczyk Marek KML (3)-kM w w z z z z z z z w w
Szwacki Michał FOL (2)-kF z z z z z z z z z z z

Tarasiewicz Bogdan KML (4)-kM w w z z z z z z z w w
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (4)-kF z z z z z z z z z z z

Wiśniewski Artur KML (2)-kM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Wolniewicz Paweł FOL (3)-kF z z z z z z z z z z z
Woźniak Magdalena FOL (4)-kF z z z z z z z z z z z

Zapłata-Szwedziak Elżbieta KML (1)-kM w w z z z z z z z w n
Zygmanowska Teresa FOL (2)-kF z z z z z z z z z z z

13 13 20 20 20 20 19 19 20 13 13

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

7 7 1 0 0 0 0 0 0 7 6

20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 19

Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny
Kluby radnych: kF- "Forum"; kM - Koalicja Mieszkańców Lubonia

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało
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położonego przy ul. Armii Poznań 49 a, 
wpisanego do rejestru zabytków i stano-
wiącego część zabudowy fabrycznej po 
Zakładach Ziemniaczanych. Kwota ta 
stanowi 30% ogólnych kosztów wyko-
nania inwestycji.

Zmiany w budżecie i WPF
Zmiany w  budżecie Miasta na 2019  r. 
dotyczyły zwiększenia dochodów o kwo-
tę 79 713,85 zł (do kwoty 145 258 498 zł), 
m.in. w  związku z: 25  000  zł z  tytułu 
środków otrzymanych na naprawę szkód 
wyrządzonych przez wykonawcę inwe-
stycji na ul.  Wschodniej; 16  164,10  zł 
z dotacji celowej w związku ze zmianą 
liczby dzieci z gmin ościennych uczęsz-
czających do lubońskich przedszkoli; 
41 165,28 zł z tytułu dotacji z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prze-
znaczeniem na „Odtworzenie i uzupeł-
nienie ubytków oraz pielęgnację istnie-
jących drzew w alejach lipowych ...”; oraz 
zwiększenia wydatków o  kwotę 
79 713,85 zł (do kwoty 158 698 244 zł) 
w związku z: 25 000 zł – z przeznacze-
niem na usunięcie szkód chodnika na 
ul. Wschodniej; 17 000 zł zmiana doty-
czy zadania pn. Rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w związku ze zwiększe-
niem zakresu prac projektowych; 
35 000 zł z przeznaczeniem na remont 
ogrodzenia cmentarza komunalnego.
QQ Marek Samulczyk pytał o to, czy kwota 

40 000 zł przeznaczona na „Odtworzenie 
i uzupełnienie ubytków oraz pielęgnację 
istniejących drzew w alejach lipowych” 
była w jakiś sposób szacowana. W odpo-
wiedzi uzyskał informację, że była ona 
konsultowana z ogrodnikiem miejskim.
QQ Monika Nawrot z kolei prosiła o in-

formację, jaka jest całkowita szacowana 
wartość remontu SP 4. Jak poinformował 

wiceburmistrz Popławski, kwota ta nie 
powinna przekroczyć 150 000 zł.
QQ Dokonano zmian w „Wieloletniej Pro-

gnozie Finansowej na lata 2019-2029” 
w celu dostosowania prognozy do zmian 
budżetu Miasta na rok 2019 oraz zmian 
przedsięwzięć wieloletnich. Uzupełnio-
no spłaty rat kapitałowych w  związku 
z podpisaniem umowy w sprawie kre-
dytu długoterminowego oraz zaktuali-
zowano limity zobowiązań obejmujące 
niektóre zadania realizowane przez Mia-
sto (m.in. rozbudowa SP 4, przebudowa 
pomieszczeń w SP 2, projekt programu 
ERASMUS+, pielęgnacja zieleni oraz in-
westycje infrastrukturalne).

QQ Radni przyjęli również zmiany w regu-
laminie Programu stypendialnego wspie-
rania edukacji uzdolnionych dzieci i mło-
dzieży, które uniezależniają przyznanie 
stypendium od oceny zachowania, tym 
samym skupiając się jedynie na uzdol-
nieniach młodych stypendystów.

Wolne Wnioski
QQ Magdalena Kleczewska z Forum Obywa-

telskiego Luboń pytała o termin realizacji 
oświetlenia przy przejściu dla pieszych 
na zakończeniu ulicy Dworcowej, które 
w planach miało być gotowe w drugim 
kwartale br.
QQ Monika Nawrot prosiła o  ponowną 

interwencję u Wójta Gminy Komorniki 
odnośnie wodociągów w ul. Jęczmiennej 
(zgoda na włączenie do sieci należącej do 
Komornik) i jednocześnie pomoc miesz-
kańcom, którzy borykają się z brakiem 
wody. Zapytała również, czy na majątku 
Miasta są sieci kanalizacji sanitarnej na 
ul. Krętej i Polnej budowane przez Lu-
boń, a przekazane w zarządzanie PUK 
Łęczyca. I czy w związku z tym Miasto 
pobiera opłaty.
QQ Łukasz Budzyński zgłosił problem 

z  uszkodzeniem nawierzchni drogi na 
ul. Leśmiana.

Jakub Jackowski

SAMORZĄD

komunalne na sprzedaż, to 
postępowanie będzie podob-
ne, odpowiedziała burmistrz. 
Radna Zapłata-Szwedziak 
pytała, czy władze myślą 
o  Przedszkolu nr  5, tak jak 

o Przedszkolu nr 1? Potwierdzono takie 
zainteresowanie.
Sprawozdanie przyjęto 13 głosami za, 
przy 7 wstrzymujących się.
Łukasz Budzyński przedstawił pozy-
tywną opinię Komisji Rewizyjnej 

w sprawie o wykonaniu budżetu za rok 
2018 i wniosek o udzielenie absoluto-
rium burmistrz Małgorzacie Machal-
skiej. Pozytywną opinię RIO o wniosku 
Komisji Rewizyjnej przedstawił Piotr 
Izydorski.
Rada Miasta Luboń udzieliła absoluto-
rium 13 głosami za, przy 7 wstrzymują-
cych się. Tę decyzję również przyjęto 
oklaskami.

cd.  
ze str. 
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Zmiany budżetowe
Zmiany w  budżecie i  wieloletniej pro-
gnozie zaprezentowane przez skarbnika 
przyjęto 13 głosami.
Radna Zapłata-Szwedziak protestowała 
przeciw przeniesieniu 17 tysięcy złotych 
przeznaczonych na remont chodnika, na 
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr  4. 
W tym roku, jak oświadczył burmistrz 
Popławski, nie przewiduje się remontu 
chodników, a rozbudowa szkoły jest nie-
zbędna po reformie. Środki na chodniki 
wrócą w przyszłym budżecie.

Wszyscy za!
Jednogłośnie powołano komisję opi-
niującą kandydatów na ławników z za-
kresu prawa pracy, zezwolono w razie 
konieczności na wycięcie dwóch lip 
holenderskich w związku z remontem 
chodnika na ulicy Poniatowskiego, 
przeznaczono 10 tysięcy dotacji na 
prace renowacyjne budynku przy ulicy 
Armii Poznań 49, ustalono pensum dla 
nauczycieli w  grupach łączonych na 
22  godziny, tak jak w  przypadku na-
uczycieli w oddziałach dla sześciolat-
ków, postanowiono wycofać wymaga-
nie bardzo dobrej oceny z zachowania, 

jako warunku przyznania stypendium 
dla młodzieży szczególnie utalentowa-
nej, wyrażono zgodę na podpisanie 
porozumienia w  sprawie kierowania 
osób wykluczonych i niepełnospraw-
nych z Lubonia do Centrum Integracji 
Społecznej w Komornikach (150 zł od 
osoby), rozszerzono także Radę Senio-
ra z 15 do 18 osób, wszyscy otrzymali 
komplet głosów komisji opiniującej 
(czytaj też „WL” 06-2019, str.  24 
i w tym numerze na str. 23).

Flagi niezgody?
Radny Bogdan Tarasiewicz kolejny już 
raz wezwał do wywieszenia przed urzę-
dem flag Lubonia, Polski i Unii Euro-
pejskiej na stałe. Wskazał na inne gmi-
ny, nie tylko w  Polsce, jako dobre 
przykłady takiego demonstrowania 
przywiązania do własnych symboli 
i  barw. Sekretarz miasta, Janusz Pia-
secki odczytał radnym uchwałę z 2005 
roku, w której nie ujęto takiej możli-
wości. Rada zajmie  się wnioskiem 
w trybie regulaminowym, co powinno 
umożliwić przyjęcie stosownej nowe-
lizacji uchwały.

Obserwator luboński

Do redakcji napłynął materiał przygo-
towany także przez obserwatora 10. se-
sji Jakuba Jackowskiego. W  artykule 
pominęliśmy wątki, które ujął dotych-
czasowy obserwator obrad władzy sta-
nowiącej – Jerzy Nowacki, pozostawili-
śmy nowe, świeże, wyłowione inne 
spostrzeżenia uczestnika obrad.

QQ Jakub Jackowski – Przewodniczący 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.  Ja-
worowej zwrócił się do wiceburmistrza 
Popławskiego z prośbą o informację, kiedy 
zostanie wykonana przycinka sanitarna 
drzew wzdłuż Żabinki na odcinku od 
ul. Kołłątaja do ul. Jaworowej. Pan Bur-
mistrz zadeklarował, że uzyska informację 
od Spółki Wodnej Luboń.
QQ Inny mieszkaniec zwrócił uwagę, że 

podczas obchodów Dnia Lubonia brak 
było emblematów naszego miasta (flag 
lub chorągiewek), szczególnie przy sce-
nie. Wszyscy zgodzili się, że tego typu 
elementy wpływają na promocję nasze-
go Miasta i w przyszłości powinny być 
bardziej eksponowane.

QQ Radny Samulczyk zwrócił uwagę na 
niezgodność, jego zdaniem, budowy przed-
szkola przy ul. Chudzickiego z planem 
miejscowym Luboń-Centrum, gdzie na 
działce plan przewiduje zabudowę miesz-
kalną niską, a  powstaje duży budynek 
o charakterze publicznym. 
- Kolejne pytanie dotyczyło budowy 
ogrodzenia przy SP  2, które w  spra-
wozdaniu pojawia  się dwukrotnie. 
Jak się okazało, chodziło o dwie różne 
inwestycje: jedna dotyczy wymiany 
ogrodzenia przy boisku, a druga części 
ogrodzenia oddzielającej od ulicy we-
wnątrzosiedlowej.
QQ Radny Samulczyk pytał także o kwotę 

1 mln zł przeniesioną w ramach środków 
na rozwój terenów zielonych do wydatków 

niewygasających. Jak wyjaśnił wicebur-
mistrz Popławski pieniądze te przezna-
czone są na park Jana Pawła  II, który 
jeszcze w minionym roku miał otrzymać 
dotację na rewitalizację. Umowa na do-
finansowanie została podpisana jednak 
dopiero w tym roku, dlatego, w związku 
z  opóźnieniem, środki musiały zostać 
przesunięte na ten rok.
QQ Radna Elżbieta  Zapłata-Szwedziak 

z Koalicji Mieszkańców Lubonia popro-
siła o wyjaśnienie, przy budowie którego 
przedszkola Miasto nałożyło karę na wy-
konawcę i z jakiego tytułu. Jak wyjaśnił 
Skarbnik Miasta chodzi o Przedszkole 
nr 1, ale nie potrafił sprecyzować, z jakiego 
powodu nałożono karę (najprawdopo-
dobniej chodziło o niezłożenie w terminie 
wymaganej dokumentacji).
QQ Z  kolei Monika Nawrot poprosiła 

o szczegółowe dane dotyczące kosztów 
ponoszonych przez Miasto na utrzymanie 
Straży Miejskiej (koszt najmu lokalu, za-
kupu sprzętu, użytkowania pojazdów itd.).

QQ Radni dokonali wyboru spośród siebie 
dziewięciu członków zespołu do zaopi-
niowania kandydatów na ławników do 
Sądu Okręgowego w Poznaniu: Magda-
lena Woźniak, Paweł Wolniewicz, Teresa 
Zygmanowska, Michał Szwacki, Artur 
Wiśniewski, Marek Samulczyk, Iwona 
Kaczmarek, Bogdan Tarasiewicz oraz Pa-
weł Krzyżostaniak. Zadaniem zespołu 
jest przedstawienie na sesji Rady opinii 
o zgłoszonych kandydatach, w szczegól-
ności w zakresie spełniania przez nich 
wymogów określonych w ustawie.

QQ Rada Miasta udzieliła dotacji w wy-
sokości 10 905,84 zł Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Spójnia” w Luboniu na wyko-
nanie izolacji przeciwwilgociowej przy 
użyciu metody natryskowej HERMON 
ścian piwnicznych budynku mieszkalnego 

Uzupełnienie do 10. sesji RML

Q
Łukasz Budzyński (2. z prawej) odczytuje stanowisko Komisji Rewizyjnej RML 
w związku z absolutorium dla władzy wykonawczej –Burmistrzów    
fot. Jerzy Nowacki
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Miała być uchwalona podczas 10. sesji 
RML, ale obiekcje niektórych radnych 
dotyczące zapisów, w jakich przypadkach 
oraz wysokościach obniża się dietę, bu-
dziły wątpliwości, dlatego cofnięto z po-
rządku obrad do ponownego rozpatrze-
nia tych kwestii w stosownych Komisjach 
RML. Przypomnijmy, że dieta radnego 
to nieopodatkowany pieniądz – czysta 
gotówka do ręki z budżetu danej gminy 
– którego nie wykazuje się w rocznych 
zeznaniach podatkowych składanych 
w  Urzędzie Skarbowym. Uchwała nie 
zawiera wartości bezwzględnych wyra-
żanych w  złotówkach, jedynie określa 
zasady ich naliczania. Specjalnie dla 
mieszkańców pokusiliśmy się o oblicze-
nie wysokości diet wg nowych zapisów 
(patrz: tabelka). Wynika, że na podwyż-

ce najbardziej skorzystają Przewodni-
czący Komisji oraz wiceprzewodniczący 
Rady Miasta – dostaną o prawie 282 zł 
więcej niż dotychczas, co stanowi 21% 
podwyżkę. Dalej protokolanci komisji 
– dostaną 268 zł więcej (22%), następnie 
radni bez jakiejkolwiek funkcji – 242 zł 
więcej co daje podwyżkę aż o ¼ (25%). 
Najmniej na regulacji zyskuje Przewod-
nicząca Rady Miasta Luboń – 201  zł 
więcej niż dotychczas, co daje 11-pro-
centowy wzrost.

Oto wyciąg z  nieprzyjętej jeszcze 
uchwały
§ 1. 1. Podstawę do ustalenia diet dla 
radnych stanowi odpowiedni procent 
półtorakrotności kwoty bazowej okre-
ślonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe, na podstawie przepisów 
ustawy z  dnia 23 grudnia 1999  r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2288 z późn. zm.).
Wysokość diety radnego:
1). Przewodniczący Rady – 75%,
2). Wiceprzewodniczący Rady – 60%,
3). Przewodniczący komisji – 60%,
4). protokolanci komisji – 55%,
5). pozostali radni – 45%.

2. Diety nie podlegają kumulacji – rad-
ny ma prawo tylko do jednej wyższej 
diety.

O potrąceniach, które są powodem nie-
przyjęcia uchwały, poinformujemy po 
przegłosowaniu nowego prawa.

O zmiany w  wynagradzaniu radnych 
pytaliśmy też mieszkańców w sondażu 
– patrz: obok

(N)

Nowe diety radnych
Gotowa jest uchwała podnosząca wysokość diet dla radnych w Luboniu

Funkcje radnych Dotychczasowe Proponowane Podwyżka
kwotowa Wzrost %

radny bez funkcji 966,29 zł 1 207,86 zł 241,57 zł 25,0%
protokolant 1 207,86 zł 1 476,27 zł 268,41 zł 22,2%

przewodniczący komisji 1 328,64 zł 1 610,48 zł 281,84 zł 21,2%
wiceprzewodniczący RML 1 328,64 zł 1 610,48 zł 281,84 zł 21,2%

przewodniczący RML 1 811,79 zł 2 013,10 zł 201,31 zł 11,1%

Diety radnych Rady Miasta Luboń

Q
W tabeli nieformalne obliczenia nowych diet radnych w Luboniu w porównaniu 
z dotychczasowymi gratyfikacjami

Redakcja WL: Czy komisja komunalna 
jest potrzebna?

Andrzej Okupniak: Tak. To jest bardzo 
ważna komisja Rady Miasta Luboń do 
spraw inwestycyjnych.

R: Czy można powiedzieć, że jest naj-
ważniejsza ?

A.O: Jeśli chodzi o wymiar materialny, 
widoczny dla mieszkańców, tak.

R: Czym się zajmuje?

A.O: Na bieżąco opiniowaniem uchwał. 
Co około cztery lata wyrażamy opinię 
o zmianie studium kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta, na 
jego podstawie tworzone są miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzenne-
go, które uchwala Rada Miasta. Rozpa-
trujemy wnioski mieszkańców, dotyczą-

ce chodników, nawierzchni ulic, odwod-
nienia, oświetlenia itd. Komisja je opi-
niuje do realizacji. Sprawdza, czy mamy 
na to środki, czy jesteśmy właścicielem 
terenu, co jest warunkiem realizacji 
wniosku. Inicjatywę mają też radni i wła-
dze miasta.

R: Kto częściej jest inicjatorem?

A.O: Tak jak wspomniałem – wnioski 
składają mieszkańcy, radni czy bur-

mistrz. Te, które dotyczą inwestycji są 
zbierane i w październiku każdego roku 
poddane zostają pod głosowanie. Decy-
dujemy, które projekty wykonać, gdzie 
zrobić chodnik czy oświetlenie. Z zesta-
wieniem wniosków od mieszkańców, 
radnych i  burmistrzów 
przychodzi oczywiście bur-
mistrz, jako organ wyko-
nawczy. Wie, jakimi środ-
kami będzie dysponował 

Ważna komisja
Rozmowa z Andrzejem Okupniakiem, przewodniczącym komisji 
komunalnej Rady Miasta Luboń

cd.  
obok

Q
Jerzy Nowacki w redakcji „Wieści Lubońskich” rozmawia z Andrzejem Okupniakiem 
(z lewej) – szefem Komisji Komunalnej RML    fot. Piotr P. Ruszkowski

Odpowiedzi mieszkańców

21,8%

52,3%

Odmówiło 0,6%

Tak

Nie

Nie ma zdania 25,3%

Często w  pierwszym roku po wyborach, 
a także wykorzystując okres letni, w którym 
zajęci jesteśmy wypoczynkiem i relaksem, 
decydenci dokonują mało popularnych spo-
łecznie zmian np. związanych z podwyżkami 
dla siebie. Tak dzieje się w tej dużej i małej 
polityce. Nie ujawniając szczegółów, ciekawi 
byliśmy reakcji mieszkańców na te zmia-
ny? Trochę więcej o samych podwyżkach 
w materiale poniżej „Nowe diety radnych”. 
Sondaż ujawnił brak świadomości lubonian 
o zakresie praw i obowiązków radnego, co 
m.in. skutkowało wieloma odpowiedziami 
„nie mam zdania”. Ankietowani stawia-
li też dodatkowe pytania, np: „Ile godzin 
miesięcznie pracują radni?”, „Co robią, 
za co odpowiadają?”. Jak odnotowali nasi 
ankieterzy, wyjątkowo liczne komentarze 
to – „Myślałem/-am, że bycie radnym to 
praca społeczna”.
QQ Ponad połowa pytanych 52,3% nie jest 

za podwyżkami diet o ponad 200 zł. Kwi-
towali m.in. „Po co dostają diety?”, „Nie 

widzę potrzeby podnoszenia diety”, „Za 
jedną sesję w miesiącu w zupełności wy-
starczy to, co mają”, „Przecież to zaledwie 
kilka godzin dodatkowej pracy w miesiącu.”, 
„Lepiej zainwestować w projekty”, „To ab-
surd”, „Nie robią tego społecznie?”, „Teraz 
za parę godzin siedzenia i podnoszenie rąk 
dostają więcej niż niejeden emeryt, które-
mu musi wystarczyć na wszystko przez cały 
miesiąc – to niesprawiedliwe”, „Znam kilku 
i widzę, że nic nie robią”, „Praktycznie za 
nic nie odpowiadają”, „Nie warto, lepiej za-
inwestować w miasto”, „Jeśli ktoś chce robić 
coś prospołecznie dla miasta czy regionu, to 
mu wystarczy, jest to przecież dobrowolne 
zaangażowanie się dodatkowe – nie pod-
stawowy dochód! Startujący na radnych 
zawsze deklarują, że chcą coś zrobić dla 
miasta, a nie zarobić!” „Do pensji dodatko-
wo 1 000 zł, to zupełnie wystarczająco, tym 
bardziej, że to pieniądze nieopodatkowane, 
nie wlicza się ich do dochodu rocznego i nie 
wykazuje w zeznaniach PIT”.

Sondaż
Obecnie radny otrzymuje miesięcznie na rękę minimum 966 zł diety 
(funkcyjni więcej). Przygotowane są podwyżki tego ekwiwalentu o ponad 
200 zł. Czy jesteś za taką zmianą?

QQ Zgadzających  się z  ponad-
dwustuzłotowymi podwyżkami 
diet było w  naszym sondażu 
21,8%. Argumentowano m.in. 
tak: „Fajnie, jakbym kiedyś zo-
stał radnym i mieli mi płacić za 
ściemnianie”, „Jeśli faktycznie zasługują, to 
dlaczego nie?”, „Powinno się to zweryfikować 
i podać publicznie”, „Wszyscy chcą podwy-
żek, to i radni nie są gorsi”.
QQ Odpowiedzi „nie mam zdania” udzieliło 

25,3%, czyli ¼ pytanych. Dopowiadali i czę-
sto pytali: „A co takiego robią?”, „Ile godzin 
pracują?”, „W jakich godzinach można ich 
zastać?”, „Jest mi to obojętne, nie interesuje 
mnie, co dzieje się w radzie miasta”, „Jak to 
jest w innych gminach?”. „Mnie podwyżki 
200 zł nikt nie da”, „Czy to nie wyborcy po-
winni decydować?, przecież to z  naszych 
podatków są opłacani!”.
QQ Internauci byli jeszcze bardziej na „nie” 

– 68 %. Na „tak” – 25 %, „nie miało zdania” 
– jedynie 8%.
QQ Wśród władzy – większość rządząca „Fo-

rum Obywatelskie Luboń” wszyscy, z któ-
rymi udało  się skontaktować (także dwaj 
zastępcy burmistrza) – 12 osób „tak”. „Nie” 
odpowiedziało 4 radnych – wszyscy z opo-
zycji – „Koalicja Mieszkańców Lubonia” 
(I. Kaczmarek, M. Nawrot, M. Samulczyk, 

B. Tarasiewicz). Nie znamy opinii: A. Ber-
naciak, Ł. Budzyńskiego, P. Izydorskiego, 
B. Łakomy, M. Nyćkowiak, A. Wiśniewskiego, 
E. Zapłaty-Szwedziak i burmistrz M. Ma-
chalskiej. Nie było „nie mających zdania”.

Sondaż przeprowadzili: Jerzy Nowacki 
(wśród władz), Krystyna Ruszkowska, Mag-
da Wieczorek, Maria Wieczorek i  Rafał 
Wojtyniak (Internet).

oprac. PPR
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w  przyszłym roku, i  jakie 
będą możliwości realizacji. 
Burmistrz rekomenduje 
wnioski.

R: Rekomenduje według własnego 
uznania?

A.O: Niekoniecznie, burmistrz propo-
nuje, ale to my – radni - decydujemy.

R: Czy zdarza się, że radni proponują 
na przykład: zbudujmy tę ulicę, bo to 
jest zasadny wniosek, a  burmistrz 
mówi nie, bo ma inne priorytety?

A.O: Nie pamiętam takiego zdarzenia. 
To członkowie komisji komunalnej de-
cydują, co zostanie skierowane do reali-
zacji.

R: A rada zatwierdza?

A.O: Nasze decyzje są wpisane w budżet 
miasta. Rada zatwierdza budżet, który 

przedkłada burmistrz. Bo to jego prero-
gatywa i obowiązek, wykonanie także.

R: Radni mogą składać poprawki do 
budżetu ?

A.O: Mogą, ale nie pamiętam, by się to 
zdarzyło. Raczej decyzje komisji komu-
nalnej traktują jako ostateczną.

R: Czyli kompromis jest miedzy komisją 
a burmistrzem, wykonawcą budżetu?

A.O: Tak, dotyczący podziału pieniędzy 
na inwestycje. Także kompetencji nada-
wania nazw ulic, organizacji ruchu 
w mieście, czyli nie tylko inwestycyjne.

R: Czy taka struktura samorządu: 
z  jednej strony komisje i  rada jako 
całość, a z drugiej indywidualnie od-
powiedzialny za realizację uchwał, 
w  tym najważniejszej budżetowej, 
burmistrz, to dobrze działający me-
chanizm?

cd.  
ze str. 
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Sesja miała bardzo uroczysty charakter. 
Otworzył ją przewodniczący ustępu-
jącej Rady Seniorów pan Włodzimierz 
Sroczyński. Podziękował władzom 
Miasta i radnym kierowanej przez sie-
bie Rady za współdziałanie i współpra-
cę przy rozstrzyganiu istotnych spraw 
dla seniorów oraz ustalanie priorytetów 
i  podejmowanie działań na rzecz lu-
bońskich seniorów. Burmistrz Miasta 
Luboń pani Małgorzata Machalska 
podziękowała przewodniczącemu i rad-
nym Rady Seniorów pierwszej kaden-
cji  2015-2019, za zaangażowanie 
w  sprawy seniorów, życzliwość i  po-
moc, wiele cennych inicjatyw i dobrych 
pomysłów, wręczając im pamiątkowe 
dyplomy ze zdjęciem i  obdarowując 
kwiatami. Powitała nowych radnych 
wybranych na kadencję 2019-2022 
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Luboń 
nr X/83/2019 z dnia 27.06.2019 roku 
i  wręczyła  im nominacje. W  skład 

Rady, która będzie reprezentować  oso-
by starsze w kolejnych latach, weszło 
18 osób, w tym 14 osób z poprzednie-
go składu. Znaleźli się w niej głównie 
przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych działających na rzecz środo-
wiska osób starszych, Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku, Koła Emery-
tów i Rencistów oraz przedstawiciele 
osób starszych niezrzeszeni w organiza-
cjach osób starszych, lecz zajmujący się 
problemami osób starszych. Nominacje 
otrzymali: Maria Błaszczak, Adam Ga-
bler, Jan Kaczmarek, Lechosław Kędra, 
Urszula Koronkiewicz, Maria Kowalczyk, 
Rajmund Krusinski, Aleksandra Lorenc, 
Maria Nowakowska, Bożena Paczkow-
ska–Gajdzińska, Henryk Przewoźniak, 
Irena Skrzypczak, Włodzimierz Sroczyń-
ski, Elżbieta Stefaniak, Wanda Suleja-Kot, 
Elżbieta Szajek, Czesław Szafczyk i Jerzy 
Zieliński. W głosowaniu jawnym jedno-
myślnie wybrano 3-osobowe Prezy-

A.O: Myślę, że tak?

R. Czy taka opinia, może nie powszech-
na, że komisje są po to, żeby „klepnąć” 
decyzje gminnej władzy wykonawczej, 
jest słuszna?

A.O: Nie zgadzam się z takim poglą-
dem. Wnioskować mogą mieszkańcy, 
radni, burmistrzowie i to nie jest tak, 
że przechodzą tylko te złożone przez 
burmistrza. Burmistrz musi natomiast 
zdecydować, na co gminę stać. Wszyst-
kie nie mogą być zrealizowane. Jedne 
odrzucamy z powodów finansowych, 
inne z powodu problemów własnościo-
wych, dalej z  powodu niemożności 
wykonania, jest wiele drobniejszych 
przyczyn. Bardzo zwracamy uwagę na 
proporcjonalne rozłożenie inwestycji 
we wszystkich częściach miasta, bo 
wszędzie są potrzeby.

R: Żeby nie powodować konfliktów 
społecznych?

A.O: To także mamy na uwadze.

R: Czy praca w komisji jest ciężka?

A.O: Myślę, że ciężka, czasochłonna, 
komisja komunalna jest obradującą naj-
dłużej. Staram się tak organizować pra-
cę, by dokumenty docierały do zainte-
resowanych na tyle wcześnie, by możli-
we było nie tylko zapoznanie się z nimi 
przed posiedzeniem, ale też nadesłanie 
pytań i wątpliwości drogą mailową, co 
skraca posiedzenie i ułatwia merytorycz-
ne przygotowanie, znalezienie dokumen-
tów i opinii prawnych.

R: Czy dieta, jaką otrzymują radni, jest 
za niska w  stosunku do pracy, którą 
muszą wykonać?

A.O: Mamy najniższe diety spośród 
gmin sąsiadujących, niewaloryzowane 
od ponad dwóch kadencji.

Rozmawiał Jerzy Nowacki

Pierwsza sesja LRS
W piątek, 28 czerwca w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Luboń odbyła się 
pierwsza sesja Lubońskiej Rady Seniorów (LRS) z udziałem władz Miasta. 
Podziękowano Radzie Seniorów pierwszej kadencji oraz wręczono 
nominacje radnym drugiej kadencji

dium Rady. Przewodniczącym LRS 
został Lechosław Kędra, były radny 
miejski i członek zarządu Miasta. Elż-
bieta Stefaniak objęła funkcję wice-
przewodniczącej, a  sekretarza Maria 
Błaszczak. Przewodniczący złożył po-
dziękowania i zadeklarował, że nowa 
Rada, bogatsza o nabyte doświadczenia 
, będzie kontynuować działania zmie-
rzające do zaspokajania potrzeb i ocze-
kiwań lubońskich seniorów. Rada 
z chwilą ukonstytuowania się przystą-
piła do pracy. Wiceburmistrz pan Ma-

teusz Mikołajczak przedstawił do za-
opiniowania projekt wizualizacji loka-
lu po banku PKO, położonego na 
osiedlu Lubonianka przy ul. Sikorskie-
go, który został zakupiony przez Mia-
sto z  zamiarem utworzenia w  nim 
długo oczekiwanego Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych. Trzeba dodać, 
że inicjatorem powstania Centrum jest 
Lubońska Rada Seniorów. W przestrze-
ni holu głównego lokalu, ograniczonej 
przez dwa słupy, nowa wizualizacja 
przewiduje powstanie dużego pomiesz-
czenia integracyjnego na ok. 80 osób. 
W pozostałej przestrzeni wydzielono 
miejsce biurowe dla osoby prowadzą-
cej Centrum, miejsca do pracy przy 
komputerze, dwie salki konferencyjne, 
aneks kuchenny, trzy toalety (w tym 
dla niepełnosprawnych), kącik relaksu 
i duży magazyn podręczny. Suche po-
mieszczenie piwniczne z powodzeniem 
może być przeznaczone na archiwum 
miejskie. Po konsultacji, radni uznali, 
że projektowane rozwiązania są prze-
myślane, a wnętrze ładne, funkcjonal-
ne i  dostosowane do potrzeb. Tym 
samym jednomyślnie zaakceptowali 
przedstawiony projekt. Ustalono, że 
tematem następnej sesji, która zostanie 
zwołana po przerwie wakacyjnej, bę-
dzie m.in. plan pracy rady na rok 
bieżący.

Maria Błaszczak
Q
Lubońska Rada Seniorów drugiej kadencji   fot. Jan Błaszczak

Q
Burmistrz Miasta – Małgorzata Machalska wręcza oficjalne nominacje na drugą 
kadencję dla członków Lubońskiej Rady Seniorów   fot. Jan Błaszczak
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Jak już pisałem na Facebooku, naj-
lepiej za usługi komunalne jest pod-
wyższyć cenę, ale zaczynając od kon-
dycji finansowej naszego lubońskie-
go przedsiębiorstwa, która podobno 
jest nie najlepsza, pensja pierwszej 
persony to kwota kilkanaście tysięcy 
złotych, to na pewno przesada. Dzie-
je  się tak samo w  innych instytu-
cjach, jak MOPS itd. Ośmielam  się 
pisać o  tym, bo jest to powodem 
krytyki społecznej, tak samo jak 
krytyką jest, że nie potrafimy doko-
nać właściwej weryfikacji opłat ko-
munalnych, gdzie jak daje się słyszeć, 
prawie 40% mieszkańców nie płaci 
lub unika płacenia za powyższe, ro-
bią, co mogą, aby nie zapłacić, pod-
rzucają śmieci, wywożą, gdzie po-
padnie i często są to ludzie majętni. 
To nie jest normalne. Są przykłady 
dobrych rozwiązań tego problemu 
i tu mam prośbę do naszych luboń-
skich radnych powiatowych, aby po 
tylu latach zasiadania w  tym gre-
mium zaczęli coś robić na rzecz mia-
sta Luboń. Mogą zaktywizować na 
przykład naszą Radę Radnych do 
aktywności na rzecz tych, którzy ich 
wybrali. Warto, by stanęli po stronie 
m i e s z k ańc ów,  a   sp ot k aj ą   s i ę 
z  wdzięcznością za to, że nie dla 
parady zostali wybrani i  podnoszą 
rękę za realizacją tylko zadań rządo-
wych i administracyjnych. W Lubo-
niu żyje jeszcze prawie trzydzieści 
tysięcy mieszkańców. Zachęcam tu 
do spojrzenia na portale społeczno-
ściowe, w których pełno jest zapytań 
merytorycznych do naszej admini-
stracji, kiedy i  co będzie zrobione, 
pytają o  sprawy społeczne, sprawy 
zdrowia, sprawy wykonawstwa zadań 
publicznych, o  drogi, o  chodniki 
i wiele innych bardzo ważnych spraw, 
które powinny doczekać się realiza-
cji. Nie chcę powiedzieć, że nic  się 
nie dzieje w  Luboniu, że wszystko 
stoi w miejscu, ale twierdzę, że ak-
tywność naszych Radnych jest kiep-
ska, czyżbyście byli zniewoleni? Czy 
za mało jest przeciwwagi w układzie 
Rady? Przecież podstawowe społecz-
ne sprawy muszą znaleźć konsensus. 
Choćby obiekt po PKO dla przykła-
du, stoi i stoi, i czeka nie wiemy na 

co, czekają seniorzy i inne organiza-
cje pozarządowe, wedle obietnicy 
publicznie ogłoszonej. Czeka ulica 
11  Listopada na wycięcie starych 
drzew, bo autobusy muszą jechać 
środkiem drogi, a inne pojazdy mu-
szą chować  się za drzewa, przecież 
można by poprosić mieszkańców tej 
ulicy, aby odsprzedali po metrze 
gruntu i  poszerzyć w  ten sposób 
chodniki i ulicę. Ulica Jana Pawła II 
ma sześć metrów, trudno jest wyje-
chać z zatok parkingowych, jadą tam 
także autobusy, pobocza tej ulicy 
mają razem 15  metrów, absurd do 
kwadratu!!! Wygodniej było, gdy 
ulica nie była zrobiona, a  jest tam 
przychodnia. Te przykładowe kwe-
stie widziane są przez wyborców, 
którzy może żałują,  że dali  po-
nieś ć   s ię  obie tnicami  i   wiarą 
w świetlaną wizję naszego miasta. 
Mam żal do Koalicji Mieszkańców 
Lubonia (od red: klub 8 radnych), 
że nie piszą, nie publikują swego 
stanowiska, swego głosu w dyskusji, 
nic o nich nie wiemy, a obiecali, że 
będą aktywni, że łatwo swej skóry 
nie sprzedadzą, miasto potrzebuje 
Waszych działań, załóżcie swoje cza-
sopismo, bo czas już jest na koncy-
liacyjne twórcze bytowanie na mapie 
lokalnej polityki.

Adam Gabler

O naszym mieście Luboń

QQ Mój problem polega na tym, że 
kilkadziesiąt lat temu wytyczono 
drogę na naszej ziemi. Żyjącym 
wówczas jeszcze dziadkom kaza-
no przesunąć płoty, a sprawa jest 
do dziś nieuregulowana. Gmina 
sama nie kwapi się do zapłacenia 
za grunt, który teraz stanowi drogę 
publiczną. Dodatkowo, co lepsze, 
od lat nasza rodzina płaci też po-
datek gruntowy za tę część drogi, 
co prawda nie są to duże pienią-
dze, ale jednak. Co należy zrobić, 
by sprawę „wyczyścić”? Czy jest 
to obowiązek gminy, czy samemu 

należy dochodzić re-
gulacji i jakim sposo-
bem?    (Har)

Odp.  W odpowiedzi na 
pytanie w sprawie uregulowania stanu 
prawnego gruntu, z  uwagi na brak 
wskazania dokładnej działki oraz uli-
cy, zwracam  się z  uprzejmą prośbą 
o kontakt z Wydziałem Spraw Komu-
nalnych pod numerem telefonu: 
61 813 00 11 wew. 40 w celu ustalenia 
szczegółów oraz wyjaśniania sprawy.

Oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych UM

Załatwiamy tylko indywidualnie

Przeczytałem w  ostatnich „Wieściach 
Lubońskich” bardzo wyczerpującą wy-
kładnię prawniczą na temat, co zrobić, 
gdy mamy uciążliwego sąsiada. Mój 
problem polega na tym, że kilkadziesiąt 
lat temu wytyczono drogę. Żyjącym 
wówczas jeszcze dziadkom kazano prze-
sunąć płoty, a sprawa jest do dziś nieure-
gulowana. Gmina sama nie kwapi się do 
zapłacenia za grunt, który teraz stanowi 
drogę publiczną. Dodatkowo, co lepsze, 
od lat nasza rodzina płaci też podatek 
gruntowy za tę część drogi, co prawda 
nie są to duże pieniądze, ale jednak. Co 
należy zrobić, by sprawę „wyczyścić”? 
Czy jest to obowiązek gminy, czy same-
mu należy dochodzić regulacji i  jakim 
sposobem? Opinii krąży wiele, jaka jest 
najlepsza i skuteczna metoda? Dodatko-
wo chciałbym wiedzieć, czy sprawy te się 
przedawniają? Jeśli tak, to po jakim 
czasie.

Odpowiedź Kancelarii
W pierwszej kolejności należałoby usta-
lić, jaki status prawny posiada przedmio-
towa droga. Zgodnie z przepisami usta-
wy o  drogach publicznych, zarządcą 
drogi gminnej jest wójt (i odpowiednio 
– burmistrz bądź prezydent miasta), 
natomiast drogi powiatowej – zarząd 
powiatu. 

Rozwiązanie powstałego problemu na-
leży więc rozpocząć od złożenia wizyty 
w  miejscowym urzędzie gminy bądź 
urzędzie miasta, a w jego ramach – wła-
ściwego wydziału zajmującego się zarzą-
dem dróg. Co istotne, każdy zarządca 
drogi (niezależnie od tego, czy jest to 
droga gminna, powiatowa, wojewódzka, 
czy krajowa), ma ustawowy obowiązek 
posiadania całościowej i na bieżąco aktu-
alizowanej ewidencji dróg i obiektów mo-
stowych. Obowiązek ten wynika zarówno 
z  ustawy o  drogach publicznych, jak 
i  z  przepisów prawa budowlanego. Przy 
analizowaniu takiej ewidencji należałoby 
skupić się na ustaleniu, czy sporna droga 
rzeczywiście jest drogą publiczną (jak 
wskazuje czytelnik) i  czy nie jest ona 
przykładowo zakwalifikowana jako dro-
ga wewnętrzna (niepubliczna).
Jeżeli okaże się, że wytyczona kilkadzie-
siąt lat temu droga w  rzeczywistości 
posiada status drogi publicznej (gminnej 
czy powiatowej), wówczas oczywistym 
jest, że to na zarządcy tej drogi, a nie na 
mieszkańcach graniczących z drogą dzia-
łek, spoczywać będzie obowiązek dba-

łości o  drogę, a  także 
ponoszenia kosztów 
związanych z jej eksplo-
atacją. Zgodnie bowiem 
z treścią art. 20 ustawy 
o drogach publicznych, 
to do zarządcy drogi należy choćby 
utrzymanie nawierzchni drogi czy też 
utrzymywanie zieleni przydrożnej.
Ustalenie statusu prawnego drogi ma 
również istotne znaczenie z punktu wi-
dzenia podatkowego. Zgodnie z obowią-
zującym od 2016 roku stanem prawnym, 
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych, tzw. grunty zajęte 
pod pasy drogowe dróg publicznych 
(czyli właśnie drogi gminne, powiatowe, 
wojewódzkie i  krajowe) zwolnione są 
z podatku od nieruchomości. Wyłączenie 
to nie dotyczy jednak dróg wewnętrz-
nych (niepublicznych).
Po drugie, warto byłoby także ustalić, za 
co tak naprawdę w  opisywanym przy-
padku Czytelnik uiszcza tzw. „podatek 
gruntowy”. Pamiętajmy bowiem, że w ten 
właśnie sposób, często potocznie okre-
śla się podatek od użytkowania wieczy-
stego gruntu. Być może w tej sprawie ma 
miejsce taka właśnie sytuacja, polegają-
ca na tym, że Czytelnik w sposób należ-
ny opłaca podatek od gruntu, co do 
którego przysługuje mu prawo użytko-
wania wieczystego, a nie od drogi.
Skoro, jak pisze Czytelnik, dziadkowie 
jego przed laty zobowiązani zostali do 
przesunięcia granicy swojej działki (fi-
zycznie poprzez przeniesienie płotu), 
powinien istnieć określony dokument 
nakazujący dziadkom takie zachowanie.
Proponowanym rozwiązaniem dla opi-
sanego problemu jest więc po pierwsze, 
pisemne wystąpienie do właściwego or-
ganu (np. zarządu dróg miejskich) 
z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytu-
acji. Do takiego pisma załączyć można 
choćby wspomnianą wyżej decyzję, na 
podstawie której wytyczone zostały gra-
nice drogi i – w konsekwencji – granice 
działki dziadków Czytelnika. Można tu 
także uprzejmie poprosić o  wskazanie 
podstawy prawnej, z której w dalszym 
ciągu wynikać ma obowiązek Czytelnika 
do regulowania podatku.

Marta Ast – adwokat
AST – Adwokaci. Kancelaria 

Adwokacka
Siedziba: ul. Poznańska 1/15, 

Poznań, filie: Września, Śrem i Gniezno
www.ast-adwokaci.pl
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Drogowa zaległość
Pytanie od czytelnika – problem dość powszechny w Luboniu – 
nieuregulowane kwestie wykupu gruntów pod drogi, wysłaliśmy do 
Urzędu Miasta oraz do kancelarii prawniczej

najskuteczniejszą  prasą  
w 30-tysięcznym mieście Luboń!

Od redakcji: Przypominamy, że Nie-
zależny Miesięcznik Mieszkańców 
„Wieści Lubońskie” jest czasopismem 
samorządowym o charakterze obywa-
telskim i  wszyscy mieszkańcy mają 
prawo do zamieszczania materiałów 
opisujących lokalną rzeczywistość. 
Szczególne miejsce przysługuje przed-
stawicielom mieszkańców – radnym, 
burmistrzom, organizacjom, instytu-
cjom. Nie potrzeba zakładać swojego 
czasopisma, wystarczy korzystać z łam 
„Wieści Lubońskich”. Nikomu jeszcze 
nie odmówiliśmy, wręcz przeciwnie 
namawiamy do dzielenia się spostrze-
żeniami, refleksjami, do polemik itd., 
by wspólnie budować dojrzałe społe-
czeństwo obywatelskie.

Piotr P. Ruszkowski
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Nowa inwestycja spółki „Akropol” na 
terenach nadwarciańskich, czyli budo-
wa osiedla „Na Skarpie” ma roczny 
poślizg. (O inwestycji czytaj też na 
str.  13) Zatelefonowała do nas pani 
spoza Lubonia, która zarezerwowała 
w  budującym  się pierwszym bloku 
mieszkanie. Nie ma możliwości śle-
dzenia postępów budowy, a zaniepo-
kojona jej stanem w  połowie maja 
poprosiła redakcję o  zajęcie  się pro-
blemem i  interwencję. Wg umowy, 
którą nam przedłożyła, termin zakoń-
czenia budowy bloku opiewał na 30 
czerwca 2019 r. Jak się później okaza-
ło, były też osoby, które wcześniej za-

rezerwowały mieszkanie i dokonywa-
ły stosownych opłat oraz podpisały 
umowy wstępne, wg których zakoń-
czenie budowy bloku miało nastąpić 
już w grudniu 2018 r.

Jak nam wyjaśniał Marcin Lisiecki - 
dyrektor sprzedaży spółki Akropol 
Inwestycje - w związku z problemami 
dostawy płyt prefabrykowanych termin 
pierwotny (koniec 2018 roku) przesu-
nięto o  pół roku. Teraz do klientów 
rozesłano informacje o kolejnym prze-
sunięciu terminu, tym razem do koń-
ca bieżącego roku. Czyli do czasu, jaki 
w  umowach wstępnych określano, 
ostatecznego terminu podpisania umo-
wy deweloperskiej, czyli aktów kupna 

sprzedaży. Jak przyznał rozmówca, 
dopiero pod koniec kwietnia ruszyła 
systematyczna dostawa płyt prefabry-
kowanych, co dało możliwości stawia-
nia murów parteru (maj).
Liczy i uspokaja, że koniec 2019 r. jest 
to ostateczna zmiana terminu, choć 
zapewnienia takiego, podczas rozmowy, 
nie mógł złożyć.

Zapewnił jednocześnie, że kolejne ekipy 
„wykończeniowe”: stawiające wewnętrz-
ne ścianki działowe, montujące instala-
cje, kładące tynki i posadzki są na tyle 
dyspozycyjne, że gdy tylko stanie dana 
kondygnacja, oni wkraczają.

Materiał ten miał się ukazać w czerw-
cowym wydaniu, razem z przedsta-
wieniem inwestycji (czytaj na str. 13), 
ale w związku z nagłą chorobą i ko-
niecznymi uzupełnieniami ukazu-
je  się w  lipcu. Liczymy, że ta inter-
wencja, dzięki powierzeniu nam 
sprawy publicznego wyjaśnienia na 
łamach niezależnej prasy z  jednej 
strony zmobilizuje firmy do prze-
strzegania harmonogramów dostaw, 
z drugiej pomoże inwestorom w re-
alizacji budowy, a  oczekujących na 
upragnione własne „M” nieco uspo-
koi dzięki nagłośnieniu problemu 
i powierzeniu dalszego monitorowa-
nia prasie?

PPR

Do trzech razy sztuka?
Czy w związku z budową drogi, chod-
ników itp. na ulicy Wschodniej, wyko-
nawca lub zleceniodawca mają w pla-
nach uruchomienie jakiegoś tymcza-
sowego – zastępczego parkingu dla 
mieszkańców? Czy administracja bu-
dynków, prócz tego, że lekceważąc taki 
„szczegół”, jak miejsca parkingowe 
przy budowie bloków, w  tej sytuacji, 
gdzie miejsce do postoju straci ponad 
setka samochodów, przewiduje jakieś 
rozwiązanie? Czy po prostu mieszkań-
cy będą parkować na dziko, zajmować 
miejsca pod sąsiednimi blokami, co 
nieuchronnie doprowadzi do aktów 
„sąsiedzkiej życzliwości”, a  jak skoń-
czą  się miejsca, zacznie  się „walka 
o ogień” i dantejskie obrazki?
Czy nikt z  administracji miasta czy 
wykonawcy nie pomyślał, że „wyrzu-
cenie” nagle takiej liczby aut z  tego 
prowizorycznego parkingu, jakim jest 
teraz szutrowy plac i droga, spowodu-
je chaos – bo w okolicy naprawdę nie 
ma miejsc do parkowania już w  tej 
chwili!
Nie neguję pomysłu budowy drogi, 
chodników, itp. ale po prostu pytam 
– czy ktokolwiek pomyślał o „zastęp-

czym parkingu”, skoro wyłącza  się 
z ruchu tak duży fragment tymcza-
sowego?    (MK)

Odp: W odpowiedzi na pytanie w spra-
wie parkowania pojazdów w pasie dro-
gowym w czasie budowy odcinka ulicy 
Wschodniej od ronda 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości do skrzyżowania 
z  ul. Okrzei informuję, że Miasto nie 
dysponuje w tym rejonie dodatkowymi 
działkami, w  obrębie których mógłby 
powstać tymczasowy parking. 
Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że 
istnieje możliwość pozostawienia pojaz-
dów na nieutwardzonej ulicy Kochanow-
skiego. Miasto dokłada wszelkich starań, 
aby prace związane z  budową nowej 
ulicy przebiegały sprawie oraz z możliwie 
najmniejszą uciążliwością dla okolicz-
nych mieszkańców. Jednakże należy mieć 
na uwadze, że analogicznie jak w przy-
padku budowy ulicy Wschodniej czy 
Jana Pawła II nie ma możliwości całko-
witego uniknięcia utrudnień wynikają-
cych z prowadzonych prac. 

Oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych UM

Gdzie parkować?

Odległość między garbami spowalnia-
jącymi na ul. Dojazdowej jest zbyt duża. 
Jadąc od strony ul. Sobieskiego, między 
pierwszym a drugim progiem odległość 
wynosi około 300 m. To powoduje, że 
kierowcy rozpędzają się do niebezpiecz-
nej prędkości i łatwo o wypadek. Aż się 
prosi dołożyć chociaż jeden dodatkowy 
garb między bramą wjazdową na boisko 
„Orlik” a początkiem nowego parkingu 
przy ulicy. Ważne jest też, by nie był to 
garb taki, jak na ul. Platanowej, gdyż 
wtedy kierowcy samochodów zwalniają, 
ale jadący na motocyklach, mając wolną 
przestrzeń na środku drogi, bez prze-
szkód poruszają się z dużą prędkością. 
Jeżeli brakuje pieniędzy na próg spowal-
niający z kostki brukowej, to można go 
wykonać w  tańszej wersji, jak np. tej 
zastosowanej przed Szkołą Podstawową 
w Wirach.

M.K.
(nazwisko znane redakcji)

Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie w  sprawie 
progów zwalniających na ulicy Dojaz-
dowej informuję, że lokalizacja i  ilość 
progów zwalniających została skonsul-
towana i  zaakceptowana przez miesz-
kańców na etapie projektowania ulicy. 
Projekt stałej organizacji ruchu został 
sporządzony przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia oraz zatwier-
dzony przez Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu. Wprowadzone trzy progi zwal-
niające z  wyniesionym przejściem dla 
pieszych, są zgodne z prawem o ruchu 
drogowym oraz rozporządzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 23 września 
2003 w sprawie szczegółowych warun-
ków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem.

Oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych UM

List do redakcji

Mało spowalniaczy!

Jeszcze przez dziesięć najbliższych lat 
będzie realizowany rządowy program 
„Czyste powietrze” – funkcjonujący od 
września ubiegłego roku. Jego budżet 
wynosi 103 mld zł, z czego finansowa-
nie w  formie dotacji to 63,3  mld  zł, 
a  w  formie pożyczek zwrotnych 
39,7 mld zł. Zakłada się, że w ramach 
programu termomodernizacji zostanie 
poddanych ponad 3 mln domów, na-
tomiast jego beneficjentami mogą być 
osoby fizyczne posiadające prawo wła-
sności lub będące współwłaścicielami 
budynku.

W środę, 22 maja w godzinach od 14 do 
18, w sali sesyjnej lubońskiego magistra-
tu odbyły się konsultacje dla lubonian, 

w ramach których można było skorzystać 
z pomocy specjalisty przy wypełnianiu 
wniosku do programu „Czyste powie-
trze”. Był nim przedstawiciel Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań, które spo-
tkanie zorganizowało – Krystian Mar-
gan. Konsultant udzielał również porad 
dotyczących samego programu. Rzą-
dowe przedsięwzięcie przewiduje do-
finansowania m.in. na: wymianę starych 
źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa 
stałe) oraz zakup i montaż nowych źró-
deł ciepła, spełniających wymagania 
programu; docieplenie przegród bu-
dynku; wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej; montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła. Po uprzed-
nim umówieniu  się telefonicznym 
z konsultantem spotkało się 6 osób (w 
przypadku większego zainteresowania 
tą formą pomocy zakłada  się możli-
wość ustalenia kolejnego terminu spo-
tkania). Całość koordynowała Joanna 
Cichoń z  Wydziału Planowania Roz-
woju i  Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Luboń. Więcej informacji na 
temat programu „Czyste powietrze” moż-
na znaleźć na stronie: 
www.wfosigw.poznan.pl

PAW

Czyste 
powietrze

Q
Zdjęcie wykonane 4 lipca, widać już ustawiane z prefabrykatów ściany nośne dru-
giej kondygnacji. Została więc jeszcze trzecia – ostatnia – są więc duże szanse na 
dotrzymanie ostatecznego terminu    fot. Piotr P. Ruszkowski 
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Zgodnie z zarządzeniem burmistrz Mał-
gorzaty Machalskiej nr 89/2018 
z 26 września ubiegłego roku w sprawie 
przyjęcia programu użyczania kompo-
stowników mieszkańcom Lubonia, każ-
dy zameldowany w naszym mieście lu-
bonianin jest uprawniony do otrzymania 
plastikowego zbiornika o  pojemności 
420 l, z przeznaczeniem na gromadzenie 
w nim bioodpadów. Można go otrzymać, 
spełniając następujące warunki:
Należy:
- być właścicielem, współwłaścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym znajdu-
jącej się na terenie Miasta Luboń nieru-
chomości zamieszkałej, zabudowanej 
budynkiem jednorodzinnym wolno 
stojącym, w zabudowie bliźniaczej lub 
szeregowej oraz zadeklarować, że loka-
lizacja nieruchomości pozwala na usta-
wienie kompostownika w  sposób nie-
stwarzający uciążliwości dla mieszkań-
ców tejże posesji jak również posesji 
sąsiednich;
Trzeba mieć:
- możliwość zagospodarowania wytwo-
rzonego kompostu;
- złożoną deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi;
- uregulowane wszystkie należności z ty-
tułu opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.
Wnioski można składać pisemnie za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 
bezpośrednio w Urzędzie Miasta Luboń, 
pl. Bojanowskiego  2. Będą one rozpa-
trywane według kolejności zgłoszeń, do 
wyczerpania puli zakupionych kompo-
stowników Ekobat Ecosmart-420, która 

wynosi 35  sztuk. Miasto zachęca do 
składania wniosków, jednocześnie in-
formuje, że wnioski, które zostały zło-
żone w  poprzedniej edycji programu, 
lecz nie rozpatrzono ich w  związku 
z wyczerpaniem puli dostępnych kom-
postowników, będą rozpatrywane 
w pierwszej kolejności. Jest ich 11. Szcze-
gółowych informacji udziela kierownik 
Referatu Gospodarki Odpadami – Ka-
mila Mazurek, pok. nr 209 na II piętrze 
UM; tel. 61 813 00 11, w.51. Formularze 
są dostępne do pobrania na stronie: 
http://bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_
id=699

Kamila Mazurek i PAW

Użyczanie kompostowników

Q
Użyczany kompostownik o pojemności 
420 l, ma 81 cm wysokości, 72 szeroko-
ści i 72 głębokości

W wydarzeniu udział wzięli przedstawi-
ciele oraz opiekunowie 19 gminnych 
i miejskich Rad Seniorów z terenu Wiel-
kopolski. Lubońską Radę Seniorów 
(LRS) reprezentowały dwie osoby: Maria 
Błaszczak i Elżbieta Stefaniak. Seniorzy 
spotkali  się w  Ośrodku Wypoczynko-
wym Wityng w Mikorzynie nad Jeziorem 
Ślesińskim. Uroczystego otwarcia szko-

ły dokonali Prezes Zarządu 
Fundacji Zaczyn pan Prze-
mysław Wiśniewski i Dyrek-
tor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Senioralnej w Pozna-
niu pani Jolanta Kucharzak, 
przedstawiając program i cele 
szkoły oraz aktualne postępy 
i wyzwania polityki senioral-
nej. W ramach zajęć uczest-
nicy mieli do wyboru piętna-
ście ciekawych prelekcji 
i warsztatów, które prowadzi-
li specjaliści z różnych dziecin 
polityki senioralnej oraz 
przedstawiciele władz samo-
rządowych. Były one skierowane do 
nowo powstałych rad jak i do tych już 
działających. Seniorzy m.in. dowiedzie-
li się, co robić w pierwszym roku dzia-
łania rady i w radach kolejnych kadencji; 
jak rozmawiać z wrogiem, czyli jak za-
chowywać  się w  sytuacjach konflikto-
wych, a także jak skutecznie współpra-
cować z  władzami samorządowymi. 
Poznali podstawy prawne i zasady two-
rzenia statutu, uchwał i regulaminu rady 
seniorów oraz dowiedzieli się, czym jest 
informacja publiczna i jak ją pozyskać. 
Wysłuchali prelekcji na temat wykorzy-
stywania narzędzi internetowych w co-
dziennych czynnościach i podstaw pro-
jektowania komunikacji. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się zajęcia w gru-

pach nad opracowaniem własnych 
projektów senioralnych w ramach tzw. 
„Kuźni pomysłów” oraz warsztaty dla 
kobiet zatytułowane „Mądra babcia, 
kobieta, aktywistka” o  rozwiązywaniu 
konfliktów rodzinnych na linii babcia 
– rodzice – wnuki, które z  dużą dozą 
humoru poprowadziła najsłynniejsza 
babcia Internetu pani Beata Borucka. 

Uczestnicy podczas tych trzech dni bar-
dzo intensywnie pracowali. Razem spę-
dzony czas był też okazją do zawarcia 
nowych znajomości i wymiany doświad-
czeń. Zdobytą wiedzę, pomysły i inspi-
racje przeniosą na grunt własnych Rad. 
Imprezę zaszczyciła swą obecnością 
Członek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego pani Marzena Wodzińska. 
Podczas wieczoru integracyjnego grała 
i śpiewała najstarsza didżejka w Polsce 
i znana działaczka społeczna DJ Wika, 
która wspaniale rozkręciła imprezę. Wy-
darzenie było współfinansowane przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskie-
go, a  uczestnictwo w  nim całkowicie 
bezpłatne.

Maria Błaszczak

Wiosenna Szkoła 
Wielkopolskich  
Rad Seniorów
W dniach 11-13 czerwca w ośrodku w Ślesinie odbyła się III Wiosenna 
Szkoła Rad Seniorów Województwa Wielkopolskiego, zorganizowana 
przez Fundację „Zaczyn” na zlecenie Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego

Q
Uczestnicy szkolenia przed hotelem Wityng w Mikorzynie   fot. WSWRS

Q
Maria Błaszczak i Elżbieta Stefaniak (na pierwszym 
planie od lewej) z LRS podczas szkolenia w Mikorzy-
nie   fot. WSWRS

Na ul. Osiedlowej w pobliżu bloku z ad-
resem ul. Żabikowska 62 G jak nas in-
formują mieszkańcy jest bardzo niebez-
pieczne i zdradliwe miejsce – nadmier-
nie wystający krawężnik odcinający 
rosnącego kasztana. Widziano kilkukrot-
nie jak niebezpiecznie potykano się o tę 
przeszkodę a nawet przewracano. Świad-
kowie tych zdarzeń apelują i uwrażliwia-
ją za pośrednictwem „Wieści Luboń-
skich” odpowiedzialne służby miejskie 
o  zabezpieczenie tego miejsca. Propo-

nują poprawić i  wyrównać wysokość 
krawężnika albo też bez szkody dla drze-
wa zamontować, na tym przewężeniu 
chodnika, tuż przy krawężnikach np. 
biało-czerwone barierki lub słupki 
ostrzegawcze, ogrodzić płotkiem a przy-
najmniej pomalować ten wystający nad-
miernie krawężnik na żółty kolor tak jak 
czyni się to z uwagi na osoby słabowi-
dzące.

(R)

Potykacz

Q
Wzrastająca klinem wysokość krawężnika oddzielającego drzewo od chodnika jest 
niebezpiecznym potykaczem na ul. Osiedlowej   fot. Piotr P. Ruszkowski
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W czterech lubońskich ROD: „Bratek”, 
„Chemik”, „Nad Wartą” i „Pokój” odby-
ły się wiosenne zebrania sprawozdawczo-
-wyborcze. Zarządy i Komisje Rewizyjne 
przedstawiły sprawozdania z działalności 
w ubiegłym roku i za okres czteroletniej 
kadencji. Przedstawiono program dzia-
łania na kadencję 2019-2022 i plan pracy 
na rok 2019. Po zatwierdzeniu sprawoz-
dań i udzieleniu absolutorium Zarządom 
przez działkowców, wybrano Zarządy 
i Komisje Rewizyjne na kolejną kadencję 
oraz delegatów na Zjazd Okręgowy. Na 
X Okręgowy Zjazd PZD w  Poznaniu 
przybyło 211 delegatów na 301 wybranych 
na walnych zebraniach w ROD (ok. 70%). 
Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes OZ PZD 
dr inż. Zdzisław Śliwa, po czym prowa-
dzono Zjazd według zatwierdzonego 

porządku obrad. Przedstawiono sprawoz-
dania Okręgowej Rady i Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej PZD za okres minionej 
kadencji oraz Program działania Okrę-
gowej Rady PZD w  Poznaniu na lata 
2019 – 2022. Po zatwierdzeniu sprawoz-
dań przez Zjazd i udzieleniu absoluto-
rium ustępującej Okręgowej Radzie, 
wybrano 39 członków Okręgowej Rady, 
11 członków Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej oraz 17 delegatów na Krajowy 
Zjazd Delegatów PZD. W  Zjeździe 
uczestniczył Prezes Polskiego Związku 
Działkowców w Warszawie Eugeniusz 
Kondracki. Wśród gości Zjazdu byli 
m.in. posłowie na Sejm RP Krzysztof 
Paszyk i Tadeusz Dziuba oraz Przewod-
niczący Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego Wiesław Szczepański. Przy-

Zebrania w ROD i Okręgu Poznańskim PZD
W kwietniu i maju odbyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w lubońskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a 15 czerwca w Collegium 
Da Vinci w Poznaniu odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców Okręgu Poznańskiego.

Q
Okręgowy Zjazd w Poznaniu   fot. Jan Błaszczak

byli także samorządowcy z miast, 
które tworzą dobrą atmosferę dla 
rozwoju ogrodnictwa działkowe-
go. Wręczono odznaczenia związ-
kowe, medale 120-lecia ogrod-
nictwa działkowego i podzięko-
wania władzom samorządowym. 
Odznaką „Za zasługi dla PZD” 
prezes Związku uhonorował Po-
sła Krzysztofa Paszyka oraz za-
służonych prezesów ROD. Samo-
rządowcy otrzymali także pisem-
ne podziękowania za wspieranie 
ogrodów działkowych w swoich 
miastach i gminach. Zasłużonym 
związkowcom i działaczom wrę-
czono dyplomy i odznaczenia za 
zasługi dla PZD.

Jan Błaszczak

Czytając najnowszy „Informator Miasta 
Luboń”, zrobiło mi się przykro. Z jednej 
strony należy docenić starania Pani Bur-
mistrz, że udało się otrzymać rekordowe 
dotacje do zieleni i pochwalić projekty, 
które w związku z tym powstaną. Jest to 
jak najbardziej słuszne działanie. Jednak 
w  przypadku projektu terenu wzdłuż 
Strumienia Junikowskiego uważam in-
gerencję za niepotrzebną. Zostanie znisz-
czona ostatnia dzika ostoja, miejsce do 
spokojnego życia ptaków, małych ssaków, 
owadów – „naszych mniejszych braci” 
– cytat za św. Franciszkiem. Może czasem 
trzeba odpuścić, dać przyrodzie choć 
odrobinę spokoju. Czy naprawdę w obec-
nej sytuacji potrzebujemy kolejnych be-
tonowych alejek i  ławeczek, gdy często 
jest tak gorąco latem, że nie można wy-
trzymać na zewnątrz? Zimą w większo-
ści mamy alarmy smogowe, więc i  tak 
spacer zagraża zdrowiu. Środki z  tego 
projektu można by przeznaczyć na ulep-
szanie innego miejsca. Warto by np. 
zainwestować w budki dla ptaków, dom-
ki dla owadów, poidełka. A może jakaś 
fontanna dodająca otuchy w upalne dni?
Patrząc na drzewa sadzone na Wzgórzu 
Papieskim, widać, że niekoniecznie 
rosną dobrze, często usychają. Wyma-
gają dodatkowej pielęgnacji i co za tym 
idzie kosztów ponoszonych na utrzy-
manie. Tymczasem próbują rosnąć 
samosiejki drzew, które, niestety, są 
skutecznie niszczone przez koszenie. 
Te, którym udało się i nie zostały sko-
szone, są dziś większe i piękniejsze od 
drzew sadzonych przez miasto i  nie 
wymagają pielęgnacji. O tej porze roku 
oraz do późnej jesieni w okolicy Wzgó-
rza Papieskiego kwitną polne kwiaty. 
Wystarczy ich nie kosić i od razu jest 
pięknie oraz kolorowo. Miasto Wrocław 
już zaprzestało koszenia – udowodnio-
no, iż kwieciste łąki pochłaniają więcej 
dwutlenku węgla oraz pomagają oczy-
ścić miasto z  substancji szkodliwych 
oraz toksycznych powstających podczas 

procesu spalania paliw – czyli ograni-
czają skutki szkodliwej emisji pojazdów 
drogowych. Dzięki zaprzestaniu kosze-
nia traw zyskują szansę na przeżycie 
sprzyjające ludziom zwierzęta takie jak 
pszczoły (o których dobroczynnym 
wpływie nie trzeba nikogo uświada-
miać), motyle, jeże i wiele innych. War-
to też wspomnieć o ryjówkach - ma-
lutkich ssakach i  o  owadzie kusaku 
cezarku, które odżywiają się kleszcza-
mi. Z powodu działalności człowieka 
giną, a  kleszcze zwiększają swoją li-
czebność. Wśród flory, która próbuje 
porastać Wzgórze, wyraźnie widać, że 
rośnie tam wiele roślin o  działaniu 
zdrowotnym dla człowieka, takich jak 
na przykład: wiesiołek czy babka lan-
cetowata. Mnogość dobroczynnych ziół 
jest ogromna. Systematyczne koszenie 
niszczy ten urozmaicony ekosystem. 
Powstaje martwa monokultura traw, 
której utrzymanie również pociąga za 
sobą koszty, szczególnie podczas upa-
łów – wymaga ciągłego nawadniania, 
bo w przeciwnym wypadku po prostu 
usycha. Mając świadomość wartości, 
jaką daje różnorodność przyrodnicza 
oraz jej wpływ na życie a także zdrowie 
człowieka, należy uwzględnić powyż-
sze, zaprzestając koszenia oraz niszcze-
nia przyrody. Działania te, nie dość, iż 
są pożądane pod względem ekologicz-
nym, są także sposobem na oszczęd-
ności w budżecie miasta.
Nie chodzi o to, aby całkowicie zaprze-
stać koszenia, jednak wspierajmy dziką 
naturę i zostawmy kilka miejsc bez cał-
kowitej ingerencji człowieka. Nic to nie 
kosztuje. Jeśli zabraknie miejsca dla dzi-
kiej przyrody, zabraknie miejsca i  dla 
nas. W pędzie codzienności nie zauwa-
żamy odchodzących w milczeniu kolej-
nych gatunków zwierząt i roślin. Doce-
niajmy to, co jeszcze mamy i szanujmy. 
Nie udoskonalajmy tego, co już jest do-
skonałe. Nie dopuśćmy, aby kolejne po-
kolenia kolorowe motyle, polne kwiaty, 

List do redakcji

Przyroda w Luboniu
dzikie ostoje bez ławeczek i betonowych 
alejek mogły oglądać jedynie w bajkach.

Drugą niepokojącą sprawą jest działka 
nr 3/52. To jedno z  ostatnich dzikich 
miejsc w Luboniu, swoiste płuca miasta. 
Działka została przeznaczona pod dzia-
łalność handlową – czy potrzebujemy 
kolejnego sklepu? Co z drogami dojaz-
dowymi, czyżby kolejna inwestycja 
zwiększająca natężenie ruchu w  tym 
miejscu, bez niezbędnej rewitalizacji 
zniszczonej infrastruktury drogowej oraz 
polepszenia jej przepustowości? Przy-
pominam, że niedaleko znajduje  się 
sławetne rondo Żabikowskie, które jest 
wiecznie zakorkowane. Dodatkowo, 
w mieście brakuje obiektów rekreacyj-
nych, takich jak basen.

Proszę o odpowiedź Panią Burmistrz.
(Mieszkanka Lubonia od urodzenia – 
nazwisko do wiadomości redakcji)

Odpowiedź
Postęp urbanizacyjny przestrzeni oraz 
wzrastająca świadomość ekologiczna 
mogą iść ze sobą w parze i należy nie-
wątpliwie wypracowywać złoty środek 
w interesie obu aspektów. Tak jak czy-
telniczka zauważyła – słusznym działa-
niem jest, rozwijanie infrastruktury 
zielonej w naszym mieście. Otrzymana 
dotacja z pewnością pozwoli na podnie-
sienie jakości terenów, które w  chwili 
obecnej tak jak np. tereny w parku Pa-
pieskim, przy Konarzewskiego czy przy 
ul. 3 Maja są monokulturą.
Ingerencja w tereny wzdłuż Strumienia 
Junikowskiego nie jest na tyle inwazyjna, 
aby można było mówić o  zniszczeniu 
ostatniej dzikiej ostoi. Ponadto, przez 
teren nie będzie przebiegać ścieżka as-
faltowa, a docelowo: ścieżka mineralna, 
wodoprzepuszczalna, naturalnie wpaso-
wująca się w tereny. Ciąg komunikacyj-
ny został ponadto zaprojektowany w taki 
sposób, że jego przebieg wchodzi w ko-
lizję z niewieloma młodymi drzewami 
oraz krzewami, których ubytek w  tym 
miejscu, zostanie uzupełniony poprzez 
nowe nasadzenia. Mała architektura 
i użytkujący ją spacerowicze nie zaburzą 

ekosystemu tam panującego. Pozostaną 
grupy drzew oraz szuwary traw będące 
siedliskiem wielu zwierząt. Należy za-
uważyć również, że posadzenie dodat-
kowo mniejszych roślin bylinowych oraz 
krzewów (kłokoczka południowa, dereń, 
kalina), stanowić będą schronienie oraz 
źródło pożywienia dla ptactwa czy 
mniejszych ssaków. Obszar wzdłuż Stru-
mienia Junikowskiego jest terenem uro-
kliwym, dostarczającym korzystnego 
mikroklimatu oraz upragnionego cienia 
w upalne dni, dlatego też potencjał tego 
miejsca pozostanie wykorzystany z po-
szanowaniem przyrody. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Mieszkańców w każdej grupie wiekowej, 
zaprojektowano w parku Papieskim in-
frastrukturę towarzyszącą – sieć alejek, 
tor rowerowy, bezpieczne górki a także 
małą architekturę (pergolę cieniującą, 
ławki). Aleje stanowią połączenie atrak-
cji w parku a także urozmaicą trasę dla 
spacerowiczów, biegaczy czy rowerzy-
stów. Ze względu na ograniczoną po-
wierzchnię terenów zielonych w mieście 
uznano, że zarówno tereny wzdłuż Stru-
mienia Junikowskiego jak i  w  parku 
Papieskim mogą stanowić jeden kom-
pleks, w którym każdy znajdzie coś dla 
siebie – począwszy od obcowania z przy-
rodą, skończywszy na aktywnym spę-
dzaniu czasu. Projekt zagospodarowania 
parku nie przewiduje usunięcia wielu 
drzew, a  te, które wchodzą w  kolizję 
z infrastrukturą, będą przesadzone. 
Czytelniczka wskazuje w liście, iż drze-
wa czy krzewy, które samoistnie się wy-
siały w parku Papieskim, rosną bardzo 
dobrze i  wyglądają lepiej, niż drzewa 
nasadzane przez Miasto. W tym miejscu 
należy zwrócić uwagę na fakt, iż warun-
ki glebowe w parku Papieskim będącym 
zrekultywowanym składowiskiem od-
padów nie są dobre. Projekt zagospoda-
rowania terenu, na który otrzymano 
dotację, opierał  się na wielu wizjach 
terenowych oraz spotkaniach z eksper-
tami. Dobrano na nasadzenia 
między innymi takie gatunki 
drzew czy krzewów, które sa-
moistnie zaadaptowały  się 
w tych warunkach lub są ga-

cd.  
na str. 
28
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tunkami tzw. pionierskimi. Są 
to na przykład: klon polny, 
brzoza brodawkowata, cze-
remcha, sosna, robinia. Do-
datkowo zieleń wysoka zosta-

ła zaprojektowana w taki sposób, by po 
posadzeniu tworzyć biogrupy wzajemnie 
na siebie oddziaływujące. W chwili obec-
nej w parku Papieskim występuje mo-
nokultura, która zostanie wzbogacona 
o  kilkadziesiąt gatunków drzew, krze-
wów, bylin, traw i roślin zielnych w ilości 
kilku tysięcy sztuk nasadzeń i ponad 1,2 
ha łąki kwietnej. Nowe nasadzenia two-
rzyć będą podstawę do stworzenia na 
przestrzeni lat swoistego mikroklimatu 
przyjaznego dla człowieka, owadów, 
ptaków i mniejszych ssaków. W łąkach 
kwietnych przewidziano zamontowanie 
3 hoteli dla owadów.
Miasto podjęło szereg działań mających 
na celu zaprzestanie koszenia w  miej-
scach, gdzie jest to niepotrzebne – także 
w parku Papieskim. Po finalnej realizacji 
projektu w 2020 r. rozpoczną się prace 
mające na celu wydzielenie stref w parku 
podlegających koszeniu intensywnemu 
(częste koszenie) i ekstensywnemu (rzad-
kie koszenie). Wdrożenie tego typu stref 
będzie odbywać się ponadto na terenie 
całego miasta. Należy zwrócić uwagę na 
fakt, że powstaną łąki kwietne, a skarpa 
wzdłuż ul. Unijnej nie jest od dłuższego 
czasu wykaszana w celu utrzymania róż-
norodności gatunkowej. Podjęto ponad-
to rozmowy z naukowcami w celu prze-
prowadzenia badań nad wzrostem i roz-
wojem mat wegetacyjnych w pasie dro-
gowym i  dobraniu takich gatunków 
które potencjalnie w warunkach wyso-
kiego zasolenia – przeżyją. Tego typu 
działania będą przeprowadzane w mie-

ście w niedługim czasie, w celu nie tylko 
zminimalizowania intensyfikacji kosze-
nia generującego koszty i emisję spalin, 
a także w celu zwiększenia różnorodno-
ści gatunkowej roślin pochłaniających 
spaliny oraz pyły.
Biorąc pod uwagę fakt, iż zieleń w mieście 
nabiera innego wymiaru – zdajemy sobie 
sprawę, jak wiele jeszcze pracy. Człowiek 
może być obserwatorem przyrody i  od-
czuwa potrzebę obcowania z nią. W ostat-
nim czasie modernizowane są także place 
zabaw, których nieodłącznym elementem 
jest zieleń. W  kontekście edukacyjnym 
posadzono rośliny na placu zabaw na ul. 
H. Kołłątaja, ul. Chabrowej czy S. Batore-
go, w celu zachęcania do obcowania z przy-
rodą małych bywalców. 
Na działce ewid. nr 3/52, o którą także 
pyta Czytelniczka, jesienią 2015 r. zleco-
no ekspertyzę przyrodniczą ekspertom 
z  Uniwersytetu A. Mickiewicza. Na 
przedmiotowej części działki ewid. nr 
3/47 nie odnotowano obecności gatun-
ków rzadkich, zagrożonych lub chronio-
nych prawem krajowym. Nie zdiagno-
zowano także gatunków i siedlisk mają-
cych znaczenie dla Wspólnoty Europej-
skiej. Przedmiotowa działka w dokumen-
tach planistycznych miasta uchwalonych 
przez Radę Miasta (studium uwarunko-
wań i  kierunków zagospodarowanie 
przestrzennego, w planie miejscowym, 
jest przeznaczona w części pod działal-
ność usługową lub jako teren rozmiesz-
czenia obiektów handlowych). Dlatego 
też ten grunt został przeznaczony do 
sprzedaży jako przedłużenie istniejącego 
już ciągu handlowego przy ul. Dębieckiej. 

Oprac. Karolina Szerłot
Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony 

Środowiska UM

Przyroda w Luboniu
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Jubileusz w Bytomiu
22 czerwca na zaproszenie Klubu HDK 
PCK Górnik Bytom, 3-osobowa delega-
cja naszego klubu uczestniczyła w uro-
czystości zorganizowanej z okazji 50-le-
cia działalności klubu HDK w Bytomiu. 
Podniosła akademia okolicznościowa 
została zorganizowana w  sali sesyjnej 
Urzędu Miasta w Bytomiu. Po uroczy-

stości wszyscy zaproszeni goście auto-
karem udali się do Katowic, gdzie zwie-
dziliśmy Muzeum Śląskie. Po spędzeniu 
kilku godzin w tym przybytku kultury 
byliśmy zachwyceni misją, jaką pełni to 
miejsce w  kreowaniu przestrzeni oraz 
poznawania Śląska i Polski. Po powrocie 
do Bytomia wieczorem udaliśmy się do 
Radzionkowa, gdzie w zajeździe Relax 
uczestniczyliśmy w przyjęciu i zabawie 
zorganizowanej przez klub HDK PCK 
Górnik.

Zawody na Jamrozowej Polanie
15 czerwca w Dusznikach Zdroju Arena 
– Jamrozowa Polana odbyła  się 
XVI Ogólnopolska Spartakiada Krwio-
dawców w  Sportach Obronnych. Nie 
zabrakło drużyny z  Klubu HDK PCK 
„Lubonianka”. Uczestnicy startowali 

w 5 konkurencjach, tj. strzelanie z kara-
binka kbks na odległość 50 m, strzelanie 
z karabinka pneumatycznego k.pn. od-
ległość 10 m, strzelanie z pistoletu pneu-
matycznego odległość 15  m, turniej 
łuczniczy (łuk sportowy), turniej strze-
lania z  procy ręcznej. Na 23 drużyny 
zajęliśmy VI miejsce punktowane i otrzy-
maliśmy piękny puchar. 

W Szczytnej
Dzień wcześniej w piątek, 14 czerwca 
Klub Stowarzyszenie HDK RP 
w Szczytnej zorganizował uroczystości 
z  okazji 45-lecia swojej działalności. 
Po mszy św. w  kościele parafialnym 
św. Jana Chrzciciela w Szczytnej uda-
liśmy się do Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, gdzie odbyło się uroczyste spo-
tkanie jubileuszowe.   

Zbyszko Wojciechowski

Prelekcja
Przedstawiciele Klubu HDK PCK „Lu-
bonianka” im. bł. E. Bojanowskiego – 
prezes – Jerzy Zieliński oraz 
wiceprezes – Zbyszko Woj-
ciechowski na zaproszenie 
wychowawczyni Jagody Hu-
sakowskiej odwiedzili w śro-

Z HDK

Od czwartku, 13 czerwca w lubońskiej 
Podstacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Poznaniu, przy ul. Pu-
łaskiego stacjonuje już nie jedna, a dwie 
karetki pogotowia. Było to konsekwen-
cją podjętej decyzji o przeniesieniu jed-

nego Zespołu Ratownictwa Medyczne-
go z  Poznania z  ulicy Wiśniowej do 
Lubonia. Jak  się dowiedzieliśmy od 
dyrektora ds. ratownictwa Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego – Alek-
sandra Pawlaka, karetka o symbolu „S” 

Druga karetka

Q
W lubońskiej Podstacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pułaskiego stacjonują od 
miesiąca dwa ambulanse jeden podstawowy oznaczony „P”, drugi z lekarzem („S”)   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Zbyszko Wojciechowski prowadzi prelekcję w przedszkolu „Czarodziejski Ogród  
fot. Robert Wrzesiński

to zespół specjalistyczny mający w swo-
im składzie oprócz ratowników medycz-
nych, pielęgniarki i kierowcy z upraw-
nieniami do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych, także lekarza. Z ko-
lei karetka o symbolu „P” to podstawowy 
zespół ratunkowy – bez lekarza. Zasad-
niczo karetki nie różnią  się wyposaże-
niem, natomiast mająca w składzie leka-
rza, oprócz 47 medykamentów jest za-
opatrzona dodatkowo w leki, które może 
podać wyłącznie lekarz. Aleksander 
Pawlak poinformował także, że na wy-
posażeniu karetki „S” znajduje się rów-
nież bardzo skuteczny lek przeciwbólo-
wy. Nadmienił, że czyni starania, żeby 
przy finansowym wsparciu miasta Luboń 
doposażyć ją kompresorem klatki pier-
siowej. Dodatkowa karetka przyczyni się 
niewątpliwie do skrócenia czasu oczeki-
wania na pomoc w przypadkach zagro-
żenia życia, a  co  się z  tym wiąże, na 
wzrost naszego bezpieczeństwa. Warto 
przypomnieć, że karetkę możemy wzy-

wać m.in. w następujących przypadkach: 
utraty przytomności, zaburzeń świado-
mości i rytmu serca, wypadków komu-
nikacyjnych, nagłego, ostrego bólu 
w klatce piersiowej oraz brzucha, nasi-
lonej duszności, uporczywych wymiotów, 
zwłaszcza z  domieszką krwi. Ponadto: 
masywnych krwotoków z  dolnego od-
cinka przewodu pokarmowego, gwał-
townie postępującego porodu, zatrucia 
lekami, środkami chemicznymi czy ga-
zami, rozległych oparzeń, wyziębienia 
organizmu, porażenia prądem elektrycz-
nym, urazów uniemożliwiających samo-
dzielne poruszanie się. Nie należy nato-
miast wzywać pogotowia, gdy stan na-
szego zdrowia wymaga jedynie wizyty 
lekarskiej, nie ma zagrożenia życia 
i  w  związku z  tym nie jest potrzebna 
natychmiastowa interwencja medyczna. 
Wówczas należy  się udać do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, czyli 
lekarza rodzinnego.

PAW

cd.  
obok



7/2019

29

LUDZKIE SPRAWY

dę, 12 czerwca w celu prze-
prowadzenia prelekcji 4-,5- 
i  6-latki z  przedszkola Cza-
rodziejski Ogród. Gości 
przywitała wicedyrektor 
Anna Ossowska oraz dzieci. 

Z  prelekcją wystąpił Zbyszko Wojcie-
chowski. Poinformował młodych ludzi, 
skąd biorą się choroby, że ich przyczyną 
są np. brudne ręce. Przypomniał zalety 
higieny ciała, w tym zębów. Zademon-
strował przedszkolakom modele serca, 
żyły, tętnice oraz jak krąży krew. Dzieci 
z zainteresowaniem oglądały eksponaty 
i słuchały „wykładu”. Przedstawił serce 
jako symbol krwiodawstwa. Odpytywał, 
czy ktoś z rodziny dzieci oddaje krew? 
Jagoda Husakowska zwróciła się do dzie-
ci, by powiedziały rodzicom o możliwo-
ści oddawania krwi ratującej życie i zdro-
wie. Prelegent Zbyszko Wojciechowski 
od przedszkolaków dostał pamiątkową 
laurkę. Prezes Jerzy Zieliński przekazał 
małym słuchaczom od HDK „Lubonian-
ka” latarki z długopisem, świecące bre-
loki, klubowe długopisy, a także poda-
rowane przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa – 
„smycze”.   

Robert Wrzesiński

Q
Poczet sztandarowy HDK „Lubonianka” 
na uroczystościach w Szczytnej
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W Sierakowie było cudnie, aktywnie 
i radośnie. Bo taka okazała się, X Wiel-
kopolska Spartakiada Seniorów w Sie-
rakowie. Po zbiórce przy Muzeum Opa-
lińskich, w asyście orkiestrowego marszu, 
dotarliśmy na miejsce. Na terenie szko-
ły podstawowej, po powitaniu przez 
organizatorów 15 zespołów, rozegrały się 
zawody sportowe, nastąpiła wspaniała 
wspólna zabawa, no i dobry czas na to, 

najcenniejsze – bycie ze sobą w sympa-
tycznej, przyjacielskiej atmosferze.
Ciepło witani przez mieszkańców, za-
chęceni do ciekawej aktywności i rywa-
lizacji, spędziliśmy wspaniałe godziny. 
Gratulujemy organizatorom, laureatom 
konkursów i wspaniałym, pełnym rado-
ści życia seniorom.
Do zobaczenia!

Irena Skrzypczak

Sieraków – pełen radości

Q
Lubońscy seniorzy na X Wielkopolskiej Spartakiadzie w Sierakowie

QQ Wydarzenia z ostatnich miesięcy zmu-
szają nas do przeorganizowania życia. 
Poszukuję informacji, gdzie w Luboniu 
można zaprowadzić, zawieźć osobę po 
wylewie wymagającej stałej opieki i może 
rehabilitacji. Dodam, że wynikająca ze 
skierowania poszpitalnego rehabilitacja 
już się odbyła. Zależy nam na codziennej 
trosce w czasie, gdy jesteśmy w pracy, 
a także w okresie urlopu, który mamy 
wcześniej zamówiony i wykupiony? Czy 
w Luboniu jest taki ośrodek (dom po-
mocy)? Kto się tym zajmuje? Jaką po-
moc oferuje? Gdzie się udać z prośbą 
o skuteczne wsparcie?     (PK)

Odp: W odpowiedzi na Państwa zapy-
tanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Luboniu informuje, że ma możli-
wość zapewnienia pomocy w  formie 
usług opiekuńczych, w niezbędnym dla 
rodziny i chorego zakresie oraz wymia-

rze. Świadcząca usługi opiekuńcze firma 
jest w stanie zapewnić potrzebującemu 
pełen zakres usług 7  dni w  tygodniu, 
w różnych godzinach, w razie potrzeby 
nawet kilka razy w ciągu dnia. W przy-
padku konieczności zapewnienia cało-
dobowej opieki Ośrodek może wydać 
decyzję kierującą osobę chorą do domu 
pomocy społecznej.
Na terenie miasta Luboń działa prywat-
ny dom opieki dziennej i całodobowej, 
który mieści  się przy ul. Złotej 4. Wa-
runki i zasady przyjęcia do tego domu 
należy ustalać bezpośrednio z dyrekto-
rem placówki.
Osoby starsze, zdolne do samoobsługi 
mogą także skorzystać z usług dzienne-
go domu pobytu „Senior-Wigor” dzia-
łającego w Luboniu, ul. Romana Maja 1B.

Oprac. Justyna Juskowiak
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nieprzewidziane

QQ Czy można zainstalować ławeczkę na 
końcu ul. Spadzistej, pod rozłożystym 
drzewem – klonem jesionolistnym ro-
snącym przy zejściu schodami na plażę? 
Rozciąga się stamtąd taki ładny widok. 
Jestem starszą osobą, mam problemy 
z chodzeniem i krążeniem, nie powin-
nam siedzieć na słońcu i wykonywać 
ekstremalnego wysiłku, jak chodzenie 
o kulach po schodach czy pod górę.  

(mieszkanka „Warta Park”)

Odp.: Uprzejmie informuję, 
że opisywany teren na koń-
cu ulicy Spadzistej (działka 
195/2, arkusz 9, obręb Lu-
boń) stanowi własność prywatną. 
W związku z powyższym, tutejszy urząd 
nie ma możliwości zamontowania na 
tym terenie ławki.

Oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw  

Komunalnych UM

No to, mieszkanko, nie posiedzisz

Są naszymi towarzyszami i najwierniej-
szymi przyjaciółmi. Czasami zdarza się, 
że z różnych powodów znajdą się bez-
radne i zagubione na ulicy, skąd trafiają 
do schroniska. Jeżeli mają szczęście, to 
za przyczyną ludzi o  wielkich sercach 
ponownie znajdą właściciela i ciepły kąt 
w  domu, o  którym marzą. Bez cienia 
wątpliwości zrewanżują się bezgranicz-
ną, psią wiernością.

W czerwcu do schroniska dla zwierząt 
w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 266 (tel. 
61 868 10 86, 61 868 10 87) trafił kolejny 
pies znaleziony na ulicach Lubonia. Jest 
nim Ryjówka w wieku około trzech lat, 
bardzo łagodny, przyjazny i lubiący kon-
takt z  człowiekiem. Psiak z  nadzieją 
czeka na odszukanie go przez właścicie-
la lub adoptowanie przez nowego pana. 
Szczegółowe informacje i dane kontak-
towe schroniska znajdują się na stronie 
internetowej pod adresem: 

http://schronisko.com/o-schronisku/
kontakt/. Zwierzęta można adoptować 
od poniedziałku do piątku w godz. 10-
19, natomiast w soboty i niedziele 10-15 
(http://schronisko.com/adopcje/).

PAW   

Tęsknią za domem

Q
Ryjówka jest bardzo spokojnym, zrów-
noważonym i sympatycznym psem, 
przyjaznym dla ludzi i innych zwierząt   
fot. Archiwum schroniska

Podczas majowej sesji Rady Miasta 
Luboń, przyjęto nazwę dla jednego 
z rond – Poznańskiego Czerwca 1956. 
Przypomnę, że już w 2007 r. składa-
łem wniosek o  uczczenie tych waż-
nych w życiu kraju wydarzeń. W kie-
rowanych przeze mnie prośbach do 
Urzędu, ostatnia 13 lutego 2017  r., 
argumentowałem, że protest poznań-
skich robotników w 1956 r. urósł do 
rangi powstania i  winien być tak 
zachowany w  pamięci narodowej. 
Zaproponowałem dlatego nazwę Po-
wstańców Czerwca  56, tymczasem 
przyjęto nazwę Poznańskiego Czerw-
ca 1956 – dlaczego? Już komuniści 
spłycali rangę tego wydarzenia, na-
zywając je: Wypadki Poznańskiego 
Czerwca 1956. Dziś historycy coraz 

częściej używają pojęcia – Powstanie 
– dla określenia robotniczego zrywu 
z 28 czerwca 1956 r. 

(Czesław Kowalski)

Odp.: W związku z otrzymanym pyta-
niem dotyczącym nadanej nazwy ronda, 
pragnę wyjaśnić, że przedmiotowa na-
zwa został wybrana podczas Komisji 
Komunalnej w dniu 1 kwietnia bieżące-
go roku. W  propozycjach dla nazwy 
ronda znalazł się Pana wniosek, ale też 
wnioski innych mieszkańców. Podczas 
posiedzenia wspomnianej Komisji, de-
cyzją Radnych została wybrana nazwa 
„Poznańskiego Czerwca 1956 r.”

Oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw  

Komunalnych UM

Dlaczego taka nazwa?



7/2019

30

LUDZKIE SPRAWY

Warto powrócić do tematu ul. Sikorskiego, na odcin-
ku pomiędzy ulicami: Kościuszki a Osiedlową. Swego 
czasu wybudowano obok jezdni, kasztem trawnika, 
parking, a wąskie gardło nadal pozostało. Nie chcę się 
wypowiadać na ten temat, bo nie znam szczegółów, 
ale wybudowanie jedynie parkingu, zamiast poszerze-
nia drogi, było chyba złym pomysłem. Zwykle ludzie 
korzystający z pobliskich pawilonów-sklepów parku-
ją w połowie na chodniku i  to czasami na całej dłu-
gości tego odcinka ulicy. Zdarza  się słyszeć tu klak-
sony, a samochody często jadą na czołowe zderzenie 
i nie mają, gdzie  się minąć. Ewentualnie robią to na 
przejściu dla pieszych, ale tego chyba do bezpiecznych 
i legalnych manewrów nie można zaliczyć. Miejsca na 
nowym parkingu są niemal zawsze pozajmowane, 
prawdopodobnie przez mieszkańców pobliskich blo-
ków, więc nie spełnił on swojej roli – usprawnienia 
ruchu na ulicy z handlowym zapleczem „Lubonianki”. 
Dlaczego jednocześnie nie poszerzono drogi, tylko 
wybudowano parking? Jeśli to sprawa własności grun-
tów, to czyż nie można było tego załatwić?

W.R.

Nadal wąskie gardło

Q
Fragment ulicy Sikorskiego, przy którym znajdują się pawilony handlowe. Wybudowany stosunkowo nie-
dawno parking nie poprawia trudnej sytuacji komunikacyjnej w tym rejonie. Czy wybrano najlepszy wariant 
rozwiązania komunikacyjnego dla tego miejsca? Życie pokazuje, że niewiele się poprawiło, chociaż nie ma 
już tu banku PKO BP. Na zdjęciu z góry widać, jak biały i granatowy samochód jadą „na czołowe”. Ostatecznie 
jeden z nich wcisnął się koło przejścia dla pieszych, przy którym zamontowano słupki   fot. Rafał Wojtyniak

Komisariat Policji w  Luboniu, 
w związku z realizowanym pro-
gramem prewencyjnym pn. „Po-
znański Rower – Bezpieczny 
Rower”, podaje wykaz terminów 
znakowań rowerów w  tutejszej 
placówce – Luboń, ul. Powstań-
ców Wielkopolskich 42):
QQ 17 lipca, godz. 10-13
QQ 23 lipca, godz. 10-13
QQ 06 sierpnia, godz. 15-18
QQ 14 sierpnia, godz. 10-13
QQ 27 sierpnia, godz. 15-18

Pamiętajmy, że rowery powinny 
być wyposażone w jedno światło 

pozycyjne białe lub żółte, element 
odblaskowy, co najmniej jeden 
działający hamulec oraz dzwonek. 
Osoba, która chce przystąpić do 
programu, powinna mieć ze 
sobą dowód osobisty i ew. dowód 
zakupu roweru. Konieczne jest 
też uczestnictwo osoby pełnolet-
niej w  przypadku znakowania 
rowerów dzieci.

st. sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wy-

kroczeń
Komisariatu Policji w Luboniu

Znakowanie rowerów

Fundacja PETRA Senior razem z Powia-
tem Poznańskim i Fundacją Akceptacja 
zapraszają do udziału w spacerach z cy-
klu „Poznaj swojego sąsiada”. Podczas 
wspólnych wypraw będziemy mieli oka-
zję zapoznać się z atrakcjami turystycz-
nymi oraz walorami krajoznawczymi 
znajdującymi  się na szlakach powiatu 
poznańskiego, zdobędziemy wiedzę o re-
gionie i jego dziedzictwie kulturowym. 
Wspólne przemierzanie szlaków będzie 
dla nas okazją do spotkań towarzyskich 
oraz poznania nowych osób, które za-
mieszkują inne gminy powiatu poznań-
skiego. Spotkania te będą także okazją 
do kontaktów międzypokoleniowych 
oraz wymiany doświadczeń.

Aktywny tryb życia powinien prowadzić 
każdy z nas, niezależnie od wieku. Ruch 
wywiera bowiem zbawienny wpływ na 
funkcjonowanie naszego organizmu, 
dzięki czemu czujemy się lepiej. Spacery, 

w których weźmiemy udział, połączone 
ze zwiedzaniem regionu, w którym ży-
jemy, to znakomity sposób na aktywne 
spędzenie wolnego czasu. Wspólne spo-
tkania na szlaku oraz podczas biesiado-
wania mogą wpłynąć również na wzmoc-
nienie relacji międzyludzkich. Na trasie 
każdego ze spacerów toczyć się będzie 
gra terenowa. W  czasie biesiadowania 
(ognisko) dostępny będzie namiot me-
dyczny, w którym zachęcać będziemy do 
nauki udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, przerwa to także czas 
na animacje dla najmłodszych uczestni-
ków naszych spacerów.

Do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu 
zapraszamy mieszkańców ze wszystkich 
gmin powiatu poznańskiego. W każdym 
spacerze weźmie udział do 35 osób. 
Można skorzystać z  jednego spaceru. 
Zapewniamy poczęstunek na trasie. Do-
jazd na start i powrót do domu uczest-

„Poznaj swojego sąsiada”
Propozycje bezpłatnych jednodniowych sobotnich spacerów 
połączonych ze zwiedzaniem, biesiadowaniem itd.

nicy zapewniają sobie we własnym za-
kresie.

Zapisy i szczegóły dostępne pod telefo-
nem: 724 976 584.

QQ 17 sierpnia zapraszamy na szlak pt. 
„Żwawym krokiem na spotkanie z baro-
kiem”. Zbiórka w Mosinie, przy dworcu 
kolejowym o godz. 9.30. Wspólny prze-
jazd autobusem 671 do Rogalina, gdzie 
zwiedzimy rezydencję rodu Raczyńskich – 
pałac utrzymany w stylu późnego baroku, 
będący jedną z najsławniejszych dawnych 
rezydencji magnackich w Wielkopolsce. 
Zobaczymy także słynne Dęby Rogalińskie 
– Lecha, Czecha i Rusa oraz kościół św. 
Marcelego – mauzoleum rodziny Raczyń-
skich. Dalej przejdziemy do Rogalinka, 
gdzie obejrzymy zabytkowy drewniany 
kościół św. Michała. Następnie udamy się 
do Mosiny, skąd drezynami przejedzie-
my do Osowej Góry, gdzie czekać będzie 
wspólne biesiadowanie (zapewniamy po-
częstunek). Podczas powrotnego spaceru 
do Mosiny zobaczymy Studnię Napole-
ona. Całość zostanie urozmaicona grą 
terenową. Zakończenie około godziny 
16. Przybliżona trasa spaceru – 10 km.

QQ 14 września szlak pt. „Tanecznym 
krokiem w świat”. Zbiórka w Chlu-
dowie, przy kościele pw. Wszystkich 
Świętych o godz. 9.30. Dojazd np. au-
tobusami: 907 z os. Sobieskiego lub 905 
z dworca autobusowego w Poznaniu 
– wysiadamy na przystanku Chludo-
wo Szkoła. W Chludowie zwiedzmy 
m.in. kościół pw. Wszystkich Świętych, 
Muzeum Etnograficzne Misyjne Księ-
ży Werbistów. Następnie wysłucha-
my koncertu Zespołu Pieśni i Tańca 
Chludowianie. Stamtąd przez obszar 
chronionego krajobrazu Doliny Samicy 
Kierskiej przejdziemy do miejscowo-
ści Sobota, gdzie zwiedzimy Sanktu-
arium Maryjne. Następnie pójdziemy 
do Golęczewa, które zostało wykupione 
z rąk polskich w 1901 r. z zamiarem 
stworzenia wzorcowej wsi niemiec-
kiej, zgodnej z  założeniami Hakaty 
(podobnie jak uczyniono w Luboniu, 
gdzie powstała Kolonia Żabikowo). 
Potem biesiadowanie, na którym za-
pewniamy poczęstunek. Spacer uroz-
maicimy grą terenową. Zakończenie 
ok. godz. 16. Przybliżona trasa spa-
ceru – 11 km.

Anna Majchrzycka

Na podstawie prowadzonych 24 czerwca 
badań laboratoryjnych PPIS informuje, że 
woda w nadzorowanych kąpieliskach w mie-
ście i  powiecie poznańskim jest przydatna 
do kąpieli. Są to kąpieliska zlokalizowane nad 
jeziorami: Maltą, Strzeszyńskim, Rusałką, 
Kierskim (Krzyżowniki, Ośrodek Kaskada 
i przy ul. ks. Nawrota 14). W powiecie po-
znańskim w kąpieliskach nad jeziorami: Kór-
nickim w  Kórniku Oaza-Błonie, Biezdru-
chowskim w Pobiedziskach, Łódzko-Dyma-
czewskim w  Dymaczewie Nowym przy 
Hotelu Szablewski i w Czerwonaku Akwen 
Tropicana.

Od 1 lipca rozpoczął się też sezon kąpielowy 
nad jeziorami: Niepruszewskim w Nieprusze-
wie i Zborowie, Chomięcickim w Chomięci-
cach, Jarosławieckim w Jarosławcu, Lusowskim 
w Lusowie oraz Glinianki w Mosinie.

Cyryla Staszewska
PSSE

Bezpieczne kąpieliska
Gdzie można się kąpać według Państwowego Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego (PPIS)

Komunikaty o przydatności wody do kąpieli 
oraz wykaz kąpielisk i miejsc okazjonalnie 
wykorzystywanych do kąpieli jest aktu-
alizowany na stronie psse-poznan.pl oraz 
w ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym
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ło skopiowane w 2018 roku przez Radę 
Ministrów RP jako 300 zł przeznaczone 
na wyprawkę szkolną.
W listopadzie 2010 roku Stowarzyszenie 
przystąpiło do wydawania miesięcznika 
„Demaskop”, który prezentował prawi-
cowe spojrzenie na otaczającą rzeczywi-
stość. Ta działalność wydawnicza trwa-
ła dwa lata.
Marek Bartosz omawia kolejne formy dzia-
łalności Stowarzyszenia, tym razem na rzecz 
seniorów: - Byliśmy także pionierami na te-
renie naszego miasta w ramach działań zdro-
wotnych dla seniorów w akcji Zdrowe serce 
i Układ krążenia, gdzie podczas 2-godzinnych 
prelekcji zdrowotnych można było także do-
konać bezpłatnie badania ciśnienia krwi 
i otrzymać broszurki tematyczne. W temacie 
Ochrona i promocja zdrowia zrealizowa-
no również prelekcje nt. Profilaktyka raka 
oraz Rehabilitacja i masaże realną pomo-
cą dla powrotu zdrowia. Kolejnym cha-
rakterystycznym dla Stowarzyszenia przed-
sięwzięciem był coroczny Dzień Seniora 
połączony ze wspólną zabawą przy muzy-
ce i  poczęstunkiem. Tego typu imprezy 
odbywały  się w  październiku w  latach 
2007-2016, ciesząc się niewątpliwym zain-
teresowaniem i uznaniem ogółem ok. 450 
uczestników.
Członkowie Stowarzyszenia Solidarni 
w  Prawdzie i  Miłosierdziu prowadzili 
projekty wspomagające osoby znajdują-
ce  się w  trudnej sytuacji materialnej 
i życiowej, niezaradne życiowo, będące 
na marginesie naszego społeczeństwa. 
Działali też aktywnie, przybliżając nasz 
porządek prawny, kulturę, bogactwo 
ojczystej historii i  ducha patriotyzmu 
polskiego narodu. Przykładami wielo-

letniej działalności Stowarzyszenia są 
ostatnio zrealizowane projekty: „Torni-
ster dla młodzieży szkolnej”, „Porady 
prawne”, „Wigilijna paczka świąteczno-
-rodzinna” skierowana dla najuboższych 
dzieci z Lubonia, ze wspólnym śpiewa-
niem kolęd, dzieleniem opłatkiem i świą-
tecznymi prezentami.
Marek Bartosz wymienia kolejne cieka-
we przedsięwzięcia: -  organizowany 
5-krotnie w listopadach Wieczór Niepod-
ległościowo-Patriotyczny czy też wyciecz-
ki krajoznawczo-kulturalne organizowa-
ne zarówno dla seniorów jak i młodzieży 
szkolnej.
Podsumowuje pracę Stowarzyszenia 
„Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”: 
- Kluczową w działalności Stowarzyszenia 
była pomoc najuboższym, w tym również 
coroczna akcja Żywnościowa paczka 
świąteczno-rodzinn, oraz organizowana 
corocznie w świątecznej atmosferze wigi-
lia dla członków Stowarzyszenia. Próbu-
jąc podsumować 13 lat działalności Sto-
warzyszenia Solidarni w Prawdzie i Mi-
łosierdziu, należy zaznaczyć, że w różno-
rodnych formach jego działalności uczest-
niczyło ok. 3 880 osób, w tym ok.1 990 
dzieci i  młodzieży głównie z  naszego 
miasta. W trakcie tych13 lat zorganizo-
waliśmy 67  imprez. Zadania publiczne 
były realizowane z  udziałem środków 
finansowych Powiatu Poznańskiego lub 
Miasta Luboń, a udział środków własnych 
Stowarzyszenia oscylował na poziomie 
20%-25% łącznych kosztów. Przypomnij-
my – pierwszym i  ostatnim prezesem 
stowarzyszenia był Edmund Kostrzewski, 
do najbardziej czynnych członków wo-
lontariuszy należeli: Robert i  Jolanta 
Korcz oraz Marek Bartosz. Na końcu 
Marek Bartosz zaznacza, iż słowa uzna-
nia należą się też innym wolontariuszom, 
którzy wspomagali działalność stowa-
rzyszenia.

Robert Wrzesiński

LUDZKIE SPRAWY

Na skutek sukcesywnie malejącej liczby 
jego członków i wolontariuszy niedosta-
tecznie angażujących  się w  jego pracę 
bieżącą, uległo rozwiązaniu z dniem 14 
grudnia 2018 roku. Niewątpliwie miało 
liczne zasługi dla mieszkańców Lubonia, 
stąd należy żałować, iż zaprzestało swo-
jej działalności. Jego inicjatorką oraz 
i pomysłodawczynią utworzenia w grud-
niu 2004 roku była Danuta Kostrzewska. 
Były wiceprezes Stowarzyszenia i wielo-
letni dyrektor biura – Marek Bartosz 
wskazuje na charakterystyczną nazwę, 
w której kluczowym słowem jest Miło-
sierdzie, jedna z  podstawowych zasad 
wiary katolickiej.
Marek Bartosz mówi: - Miłosierdzie 
podnosi wartość człowieka, czyni go lep-
szym, pozwalając zwyciężyć mu zło. Przy-
wraca mu człowieczeństwo i  godność. 
W obliczu współczesnych form ubóstwa, 
potrzebna jest dziś wyobraźnia miłosier-
dzia w  duchu solidarności z  bliźnimi, 
właśnie te słowa Jana Pawła II stały się 
fundamentem powstania i  działalności 
Stowarzyszenia Solidarni w  Prawdzie 
i Miłosierdziu w Luboniu.
Swoje cele Stowarzyszenie realizowało 
poprzez: organizację spotkań z ciekawy-
mi ludźmi, pomoc dla dzieci i  osób 
najuboższych, spotkania tematyczne, 
wyjazdy w  ciekawe zakątki kraju dla 
młodzieży i osób starszych. Działalność 
tej organizacji była przeznaczona dla 
wszystkich osób ze szczególnym 
uwzględnieniem ludzi starszych, senio-
rów i dzieci.
W Stowarzyszeniu w roku 2011 były zrze-
szone 62 osoby, a z jego pomocy korzysta-
ło wówczas ok. 220  osób. Już wówczas 

w  piśmie do Burmi-
strza miasta Luboń 
została zwrócona uwa-
ga, iż w ocenie człon-
ków naszego Stowarzy-
szenia, charaktery-
stycznymi problemami 
społecznymi dla 
miasta Luboń są: 
zbyt mała identyfi-
kacja mieszkańców 
z ich miastem; zbyt 
szybki rozwój bu-
downictwa miesz-
kalnego, za którym 
nie nadąża budowa 
infrastruktury wymaganej dla normalne-
go, pełnego, funkcjonowania nowych 
mieszkańców i ich dzieci w nowej prze-
strzeni społecznej; starzenie się społeczeń-
stwa, co powoduje konieczność zwiększe-
nia zakresu opieki nad osobami starszymi 
i zbudowanie w Luboniu Domu Spokojnej 
Starości; utożsamianie rozwoju niektórych 
dyscyplin i działań sportowych z działa-
niem społecznym wśród mieszkańców 
Lubonia.
W 2007 roku Stowarzyszenie rozpoczę-
ło realizować swoje główne przedsię-
wzięcie – zakup, przygotowanie i wyda-
wanie wyprawek szkolnych dla najuboż-
szych dzieci w naszym mieście. W ra-
mach akcji była prowadzona tzw. wy-
prawka szkolna, która obejmowała: 
plecaki, zeszyty, bloki rysunkowe i tech-
niczne, długopisy, piórniki, kredki itp. 
Przez 9  lat z  akcji tej skorzystało 
ok. 1 500 dzieci.
Marek Bartosz podkreśla dalej: - Należy 
zauważyć, że właśnie to działanie zosta-

Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu
Stowarzyszenie „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu” skończyło swoją działalność

Q
Pod takim zna-
kiem prezentowa-
ło się Stowarzy-
szenie „Solidarni 
w Prawdzie i Miło-
sierdziu”

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi „Lubonianka” im. bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Luboniu składa serdeczne podziękowania Firmie „Luvena” 
SA za przekazanie środków finansowych na naszą działalność statutową. Wspar-
cie z Państwa strony jest nieocenione. Jesteśmy wdzięczni za pomoc i Państwa 
prospołeczną działalność w  stosunku do humanitarnych i  szlachetnych idei 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli liczyć 
na wsparcie i pełną życzliwość z Państwa strony. W imieniu własnym i Zarządu 
Klubu HDK PCK „Lubonianka”.

Jerzy Zieliński

Małgorzata Rejmer, autorka książki 
„Błoto słodsze niż miód. Głosy komu-
nistycznej Albanii” odebrała nagrodę 
Bursztynowego Motyla za najlepszą 
książkę podróżniczą i krajoznawczą.

Uroczystość wręczenia pani Małgorzacie 
Rejmer – laureatce nagrody Bursztyno-
wego Motyla im. Arkadego Fiedlera za 
książkę „Błoto słodsze niż miód. Głosy 
komunistycznej Albanii” odbyła się w po-
niedziałek 24 czerwca w Muzeum - Pra-
cowni Literackiej Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie. Nagroda jest przyzna-
wana przez kapitułę konkursu od 1996 
roku. Fundatorem statuetki wykonanej 

ze srebra i prawdziwego bursztynu jest 
pracownia Wojciecha Kruka, a nagrodę 
pieniężną przyznaje Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego i  Burmistrz 
Miasta Puszczykowa. Celem konkursu 
jest wyróżnienie najważniejszych dzieł 
o tematyce podróżniczej i krajoznawczej 
i ich promocja oraz popularyzacja wie-
dzy o świecie. Arkady Fiedler, który był 
gospodarzem uroczystości, powiedział, 
że kapituła konkursu, oceniając publi-
kacje, bierze pod uwagę ich stronę me-
rytoryczną, językową i  edytorską. Nie 
bez znaczenia jest zatem fakt, że spośród 
101 tytułów zgłoszonych do tegorocznej 
edycji konkursu, jego laureatką została 

Małgorzata Rejmer. Autorka książki 
w  2015 roku zamieszkała w  Tiranie 
i mieszka tam do dziś. Nauczyła się ję-
zyka i dobrze poznała Albanię od „środ-
ka”. W książce opisuje kraj pełen absur-
dów i zniewolenie Albańczyków w okre-
sie reżimu komunistycznego i dyktatu-

ry Envera Hodży, który jest porówny-
walny do reżimu Korei Północnej, 
i upadek komunizmu, który miał miej-
sce w latach 1990-1991 po ogromnej fali 
protestów i  manifestacji. Jest to inne 
spojrzenie na Albanię.

Maria i Jan Błaszczakowie

Bursztynowy motyl w rękach Małgorzaty Rejmer

Q
Laureatka konkursu Bursztynowego Motyla Małgorzata Rejmer (2. z lewej) pod-
czas uroczystości wręczania statuetki  fot. Jan Błaszczak

Podziękowanie dla „Luvena” SA
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Jan Krzewiński urodził  się 
1 maja 1936 roku. Wraz z ro-
dzicami mieszkał w  jednej 
z miejscowości pod Warsza-
wą. Niestety, w wieku trzech 
lat stracił matkę, a jego ojciec 
powtórnie ożenił  się i  miał 
jeszcze trójkę dzieci, dwie 
córki (Krystynę i  Marysię) 
oraz syna (Stanisława). Jan 
w wieku 16 lat porzucił dom 
rodzinny i przez dwa lata pra-
cował na cudzym gospodar-
stwie rolnym. Wraz z uzyska-
niem pełnoletności, mając 

lat 18 przyjechał do Lubo-
nia, gdzie jako kierowca 
ciągnika podjął pracę 
w Zakładach Ziemniacza-
nych. Tutaj też w  przyza-
kładowym hotelu poznał 
swoją przyszłą żonę Adelę 
Pytlak (ur.  22  listopada 
1928 roku w Przysietnicy), 
starszą od niego osiem lat. 
Ceremonia ślubna miała 
miejsce w kościele św. Jana 
Bosko w Luboniu. Przyję-
cie weselne odbyło  się 
w  ich domu przy ul.  La-

skowskiej 33 w Wirach, 
gdzie mieszkali wspólnie 
z siostrą Adeli – Emilią 
i jej mężem Kazimierzem 
Zubel oraz rodzicami – 
Heleną i  Franciszkiem 
Pytlakami. Następnie 
w 1968 roku przeprowa-
dzili  się do domku go-
spodarczego przy ul. Ku-
rowskiego 37, gdzie tuż 
obok rozpoczęli budowę 
własnego domu. Nieste-
ty, ich szczęście nie trwa-
ło długo. Jan Krzewiński 
zginął śmiercią tragiczną 
22  lutego  1972  roku 
w wieku 36 lat, kiedy to 
doszło do wybuchu dek-
stryny w  budynku Od-
działu Produkcji Dek-
stryn należącym do Za-
kładów Ziemniaczanych. 
Po godzinach często 
podejmował on dodatko-
wą pracę, by zarobić pie-
niądze i ukończyć rozpo-

Jan Krzewiński
Miał 36 lat – zginął podczas wybuchu dekstryny w lutym 1972 roku. Dziś 
przypominamy jedną z zapomnianych ofiar tej największej tragedii 
w historii współczesnego Lubonia

czętą budowę. Tak też było tego dnia. 
Osierocił trójkę dzieci - 9-letnią wówczas 
Danutę (ur. 04.04.1963 r., po mężu Na-
d o b n i k ) ,  7 - l e t n i ą  D o r o t ę 
(ur. 22.11.1965 r., po mężu Basendow-
ska)  i   5- le tniego Krzysztofa 
(ur. 02.04.1967 r.). Informacja o śmierci 
Jana dotarła do jego bliskich błyskawicz-
nie. Żona pracowała wówczas na nocną 
zmianę w  Zakładach Ziemniaczanych 
i po godzinie 23 w nocy usłyszała potęż-
ny wybuch. Kilkupiętrowy budynek 
rozpadł się niczym domek z kart. Akcję 
ratunkową, w której brało udział kilka 
sekcji Straży Pożarnej również z okolic 

Lubonia i wielu ochotników, utrudniał 
dodatkowo szalejący pożar. Teren od-
gruzowywano ręcznie bez udziału cięż-
kiego sprzętu ze względu na uwięzionych 
pod stertami gruzu ludzi. Jana znalezio-
no dopiero na trzeci dzień od tragedii, 
zasypanego w  piwnicy. Po przeprowa-
dzeniu sekcji zwłok orzeczono, że zginął 
na skutek braku tlenu. Sytuacja rodziny 
po jego śmierci była ciężka. 44-letnia 
żona – Adela Krzewińska została sama 
z  trójką małych dzieci i nieukończoną 
budową. Pomagał jej mąż siostry Berna-
dety – Antoni Wacek, który położył na 
nieukończonym budynku dach i wybu-
dował garaż. Dzieci do 18  roku życia 
otrzymywały od Wielkopolskiego Przed-
siębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 
skromną rentę po ojcu. Gdyby Jan, dożył 
dzisiejszych czasów, mógłby cieszyć się 
czwórką wnucząt: Bartoszem Krzewiń-

skim (15 lat), Roksaną Nadobnik (20 lat), 
Adrianem Basendowskim (22 lata), Do-
rianem Basendowskim (20 lat). Jan Krze-
wiński – mąż i ojciec rodziny - spoczął 
na cmentarzu w Wirach, gdzie jego bli-
scy stawiają często na grobie kwiaty 
i zapalają znicze.

Natalia

Q
Jan Krzewiński  
(1936-1972)

Q
Zdjęcie rodzinne Adeli 
i Jana Krzewińskich 
wraz z dziećmi: Dorotą, 
Danutą i Krzysztofem. 
Na pierwszym planie 
ich pies Tarzan (czyt. 
Tażan)

Q
Osierocone w 1972 r. dzieci Jana Krze-
wińskiego, od lewej: Dorota, Krzysztof 
i Danuta

Q
Msza św. pogrzebowa czterech ofiar wybuchu dekstry-
ny, wśród których był Jan Krzewiński została odprawio-
na w kościele św. Floriana w Wirach

Q
Pogrzeb na wirowskim cmentarzu, z lewej trumna Jana Krzewińskiego, za którą 
w czarnych kapeluszach: Bernadeta Wacek (siostra żony), i Adela Krzewińska 
z dziećmi

Q
Jan Krzemiński nie dożył uroczystości Pierwszej Komunii Świętej swojej najstarszej 
córki Danuty, przy której w żałobie siedzi mama Adela (żona Jana)

Apel: Chcielibyśmy przypomnieć 
współczesnym lubonianom sylwetki 
tragicznie zmarłych w 1972 roku na 
skutek wybuchu dekstryny ofiar oraz 
zachować pamięć o nich w opraco-
waniach monograficznych, dlatego 
rodziny ofiar, których biogramów 
nie przedstawialiśmy na naszych ła-
mach, prosimy o kontakt z redakcją 
tel. 609 616 277.
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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

150 lat temu
QQ 2 lipca 1869  r. w  Domu Włodarza 

nastąpiło komisyjne przekazanie Ża-
bikowa przez Augusta Cieszkowskiego 
(właściciela) na rzecz Zarządu Central-
nego Towarzystwa Gospodarczego dla 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego.   (11, 
s. 141 i 13, s. 355)

145 lat temu
QQ 14 lipca 1874  r. Towarzystwo Po-

znańsko-Szamotulskie zorganizowało 
w  Żabikowie wystawę żniwiarek wraz 
z próbami sprawności. Obiekt wybudo-
wany dla eksponowanych maszyn służył 
potem folwarkowi jako przechowalnia 
narzędzi rolniczych.   (11, s. 131 i 156)

135 lat temu
QQ 18 lipca 1884 r. kuratorium pruskie 

zleciło budowę szkoły ewangelickiej 
przy ul. Krętej 32 w Lasku Józefowi Hof-
fmanowi z Kórnika. Cegły pochodziły 
z  Cegielni Królewskiej w  Żabikowie, 
drewno z lasów wirowskich i pod Bab-
kami, a okna (9 sztuk) dostarczył mistrz 
stolarski Chudzicki.   (13, s. 78)

125 lat temu
QQ Protokół z  3 lipca 1894  r. ze spo-

tkania inspektora szkolnego Caspera, 
sołtysa Hossy, Anioły, Wtorkowskiego, 
Remleina, v. Frankenberga, Schmid-
ta, Hernesa, Nowaka i  Gottfrydzia-
ka wskazuje, że wszyscy obecni byli 
jednomyślni co do budowy szkoły 
w Luboniu (dzisiejsza SP 3), zamiast 
rozbudowywania szkoły w Żabikowie 
(SP 2).   (13, s. 140)

110 lat temu
QQ 1 lipca 1909 r. oddano do użytku trasę 

kolejową Luboń-Grodzisk z wiaduktem 
przy ul. Armii Poznań (okolice pętli au-
tobusowej) na linii Poznań-Wolsztyn.   
(13, s. 54 i „WL” 07-2009. s. 2)

100 lat temu
QQ 9 lipca 1919 r., zgodnie z wolą ojca, 

August Cieszkowski (syn) aktem daro-
wizny oddał folwark (96,25 ha) w Ża-
bikowie wraz ze Szkołą Haliny na po-
trzeby Uniwersytetu Poznańskiego (w 
posiadaniu tej uczelni do 1951 r.).   (3, 
s. 37 i 11, s. 125,176)

QQ 22 lipca 1919  r. wydano pierwsze 
po odzyskaniu niepodległości, ważne 
postanowienie o  zmianie statusu pa-
rytetycznej (dwuwyznaniowej – kato-
licko-ewangelickiej) szkoły w Luboniu 
(dziś SP 3). Od tego dnia była to szkoła 
polsko-niemiecka, pod kierownictwem 
i nadzorem polskim.   (13, s. 215)

QQ 29 lipca 1919  r. odbyły  się pierw-
sze w wolnej Polsce wybory do dozo-
ru szkolnego w  Lasku (dozór szkolny 
– instytucja społecznego nadzoru nad 
szkolnictwem).   (13, s. 98)

QQ W lipcu 1919 r. nauczyciel szkoły w La-
sku – Sylwester Węclewicz – otrzymał 
z Kuratorium dodatkowe 50 marek za 
lekcje języka polskiego, które prowadził, 
nie czekając na dyspozycje w  okresie, 
w którym po odzyskaniu niepodległo-
ści dopiero kształtowały  się struktury 
polskie.   (13, s. 98)

85 lat temu
QQ 12 lipca 1934 r. z pierwszego etapu par-

celacji folwarku żabikowskiego zebrano 
na Fundusz Żabikowski ok. 162 tys. zł., 
które przekazano na różne potrzeby Uni-
wersytetu Poznańskiego (UP). Fundusz 
utworzono dla wzniesienia centralnego 
gmachu Wydziału Rolno-Leśniczego 
UP („Gmach im. Haliny”).   (11, s. 187)

80 lat temu
QQ W lipcu 1939  r. nad Żabikowem 

przeszły dwie burze o niespotykanej sile 

wiatru, deszczu i  wyładowań atmosfe-
rycznych.   (11, s. 74)

65 lat temu
QQ 16 lipca 1954 r. zakończono badania 

archeologiczne na stanowisku Lasek III 
pod kierownictwem M. Piaszykowej 
(teren dzisiejszego osiedla pomiędzy 
ul. Armii Poznań a  Kocimi Dołami). 
W  badaniach uczestniczył lubonianin 
Stefan Stanisławski – laborant Muzeum 
Archeologicznego.   (4, s. 18)

60 lat temu
QQ 25 lipca 1959 r. przystąpiono do roz-

budowy Szkoły Podstawowej nr 2 (po-
wstało skrzydło od strony Ochotniczej 
Straży Pożarnej).   (8)

45 lat temu
QQ 1 lipca 1974 r. kierownikiem Działu 

Księgowości w Zakładach Chemicznych 
został Jerzy Dzidowski – późniejszy główny 
księgowy zakładów, dziś współudziało-
wiec i członek zarządu firmy.    (6, s. 129)

35 lat temu
QQ 25 lipca 1984 r. rozpoczęły się wy-

kopy pod budowę nowego gmachu 
Szkoły Podstawowej nr  3 przy ul. 
Dąbrowskiego. Kierownikiem bu-
dowy był inż. Janusz Król. Budynek 
powstawał dzięki funduszom pań-
stwowych wówczas, lubońskich firm: 
Wielkopolskich Zakładów Przemysłu 
Ziemniaczanego oraz Poznańskich 
Zakładów Nawozów Fosforowych.   
(13, s. 242)

QQ Od lipca 1984  r. rozpoczęła pracę 
w SP 4 przy ul. 1 Maja Grażyna Leciej. 
W 1986 r. przeniosła się do SP 3, której 
od 1999 r. jest dyrektorem.   (13, s. 246)

30 lat temu
QQ 7 lipca 1989  r. powstał Samorządo-

wy Komitet Obywatelski (SKO), który 
na fali przemian ustrojowych w Polsce 
w wyborach samorządowych w 1990 r. 
uzyskał zdecydowaną większość w Radzie 
Miasta pierwszej kadencji i dał początek 
nowym władzom. Na czele komitetu stał 
Krzysztof Moliński.   (Biuletyn SKO nr 1)

QQ 20 lipca 1989 r. drodze gruntowej od 
ul. Dzierżyńskiego (dziś Armii Poznań) 

przy bocznicy kolejowej do Poznańskich 
Zakładów Chemicznych nadano nazwę 
ul. Dr. Romana Maya.   (8)

25 lat temu
QQ W lipcu 1994 r. przy „Taniej Jadłodaj-

ni” (dziś nie istnieje) na ul. Jagiełły po-
wstał Klub Seniora „Przyjaciel”.   („WL” 
07/08-1995, s. 16)

20 lat temu
QQ Na sesji Rady Miasta 14 lipca 1999 r. 

z powodu przejścia na emeryturę od-
wołano wieloletniego Skarbnika Mia-
sta – Elżbietę Miałkas – i powołano na 
to stanowisko Teresę Sochę (odwołana 
w  2013  r.). Obecnie funkcję tę pełni 
Mirosław Stromczyński.   („WL” 08-
1999, s. 5)

[źródła: 1 – „Architektura przemy-
słowa XX wieku. Luboń k. Poznania” 
Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 
– „Luboń i okolice. Dzieje osadnic-
twa i  dziewięciu parafii”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 2002 i  2005; 4 – 
„Wykopaliska archeologiczne w Lu-
boniu”, Stanisław Malepszak, Błażej 
Stanisławski, Luboń 1998: 5 – „50 
lat Lubońskiego Klubu Sportowego 
1943 – 1993”, Stanisław Malepszak, 
Luboń 1993; 6 – „Zakłady Chemicz-
ne Luboń SA 1914-1999. Tradycja 
i współczesność”, Andrzej Zarzycki, 
Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miejska 
– „Kalendarium Lubonia” (www.bi-
blub.com); 10 – uchwały Rady Miasta 
Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi 
i fundacji Augusta Cieszkowskiego”, 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 
–„200 lat oświaty w Luboniu”, Stani-
sław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, 
Luboń 2008; 15 – Kronika Komisa-
riatu MO w Luboniu (1974-1990); 16 
– „Lubonianie w Powstaniu Wielko-
polskim”, Luboń 2009; 17 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 1, Luboń 
2011; 18 – „Rocznik Historyczny Lu-
bonia” – tom 2, Luboń 2012]

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje 
prosimy o  uzupełnianie naszego kalen-
darium i  przesyłanie informacji: telefo-
nicznie, listownie, pocztą elektroniczną 
lub osobiście.

arch. „WL”

Od dawna wiadomo, że muzyka łagodzi 
obyczaje, rozwija wrażliwość a  także 
przybliża i ożywia społeczność. Dni Lu-
bonia to okazja dla naszego zespołu 
wokalno-muzycznego „Lubonianie” 
z Lubońskiego Towarzystwa Kulturalne-
go, by zaprezentować z bogatego dorob-
ku artystycznego znakomite piosenki 
tekstowo dobrane, autentyczne i zachę-
cające do śpiewania. Kolejny raz na 
Dniach Lubonia wystąpiliśmy w niedzie-
lę, 9 czerwca. Pokazaliśmy się jako pierw-
si, czyli tzw. forpoczta, by wprowadzić 
znakomity nastrój zachęcający do prze-
miłej zabawy. Były to piosenki pt.: „Po 
to płynie czas”, „Siedem czerwonych róż”, 
„Słoneczko na zachodzie”, „Powiedz mi, 
miły”, wykonane z  udziałem naszych 

solistów: niezastąpionej Ludomiry Jarzi-
ny, Lucjana Kuźniaka i zespołu w refre-
nach. Projekt występu przygotowała 
Ludomira Jarzina, opracowanie muzycz-
ne należało do naszego nauczyciela 
i akompaniatora Wojciecha Wicenciaka. 
Miło było usłyszeć od mieszkańców 
miasta, ze nasz zespół „Lubonianie” 
zaprezentował się bardzo pięknie, wyka-
zując niezwykle wysoki kunszt muzycz-
ny i interpretacyjny. Na koniec chciałbym 
bardzo gorąco podziękować Wydziałowi 
Promocji Urzędu Miasta Lubonia za 
zaproszenie. Dzięki mecenatowi możemy 
realizować swoje pasje, działając dla 
mieszkańców miasta i okolic.

Jan Kaczmarek
Prezes Lubońskiego Towarzystwa Kulturalnego 

Śpiewnie i piknikowo

Q
Zespół „Lubonianie” podczas tegorocznego święta miasta   fot. Paweł Wolniewicz

Sprostowanie
W fotoreportażu z Dni Lubonia zamieszczonego w czerwcowym numerze „WL” 
na str. 4 zostały zamienione podpisy pod zdjęciami występów zespołów „Szarot-
ki” i „Lubonianie”. Za powstałą pomyłkę przepraszamy.
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Przez ostatnie pół roku w związku ze 
stuleciem zwycięskiego powstania po 
Polsce krążyła wystawa Wielkopolanie 
ku Niepodległej. Na koniec ogólnopol-
skiej trasy powróciła do Wielkopolski 
i  od 23 czerwca do 15 lipca będzie 
eksponowana w Muzeum Narodowym 
Rolnictwa w Szreniawie.

Wernisaż wystawy od-
był się 23 czerwca na te-
renie Muzeum. Towarzy-
szyła mu impreza plene-
rowa. Przewidziano sze-
reg atrakcji, w tym: poka-
zy grup rekonstrukcyj-
nych, koncerty sceniczne, 

panel dyskusyjny o powstaniu wielko-
polskim 1918-1919, wystawę pamiątek 
powstańczych ze zbiorów muzeum 
w Szreniawie, kiermasz książek o tema-
tyce powstańczej i  regionalnej, występ 
teatrzyku kukiełkowego, stanowiska 
integracyjne, gry i zabawy dla najmłod-
szych oraz małą gastronomię. Podczas 
panelu dyskusyjnego na temat historii 

powstania wielko-
polskiego wystąpił 
prof. Janusz Karwat. 
Stowarzyszenie Kul-
turalno-Oświatowe 
Forum Lubońskie 
prezentowało na sto-
isku swoje publikacje 
dotyczące powstania 
wielkopolskiego i hi-
storii Lubonia. Na 
scenie wystąpiły: ze-
spół „Kapela zza 
Winkla” i   chór 
„Arion”.

Maria i Jan Błaszczak

Wielkopolanie ku Niepodległej

Q
Stoisko z wydawnictwa-
mi Forum Lubońskiego 
w Szreniawie   fot Maria 
Błaszczak

Q
Występ chóru „Arion”   fot. Maria Błaszczak

Kwiaty
W pierwszym dniu Festiwalu 1 lipca 
mogliśmy zobaczyć spektakl „Kwiaty” 
w wykonaniu artystów teatru „Z Głową 
w Chmurach”. Przedstawienie obrazują-
ce walkę dobra ze złem na pewno na 
długo zapadnie w pamię-
ci uczestników wydarze-
nia, a to za sprawą wystę-
pu akrobatów. 
Kunszt artystów w połą-
czeniu z oprawą muzycz-
ną i  grą świateł w  indu-
strialnych wnętrzach 
starej drożdżowni wywo-
łał niesamowity efekt. 
Widzowie byli zachwyce-
ni.

Całe życie w dresach
Podczas drugiego dnia 
Malta na Bis w Luboniu, 
Ba-Ku Teatr poruszył bar-
dzo poważny temat. Mo-

nodram „Całe życie 
w dresach” to próba 
opowiedzenia o do-
świadczeniu bycia 
matką niepełno-
sprawnego dziecka. 
Justyna Tomczak-
-Boczko opiekę nad 
synem traktuje jako 
sztukę życia, w któ-
rej poczucie humoru jest niezbędne. Bo 
jej życie nie jest ani tak smutne, ani tak 
przerażające, jakby się mogło wydawać. 
Być może dlatego czasem słyszy od zna-
jomych: „Justyno, ty w ogóle nie wyglą-
dasz na matkę niepełnosprawnego dziec-
ka”. Podczas spektaklu, grając samą 
siebie, opowiada o swoim życiu z dużym 
dystansem, z  zaskakującą dawką czar-
nego humoru. 

Spektakl „Całe życie w dresach” został 
wybrany spośród 224 zgłoszeń do fina-
łu Konkursu na Najlepszy Spektakl Te-
atru Niezależnego „The Best OFF”. 
Otrzymał wyróżnienie na OFTeN– Ogól-
nopolskim Festiwalu Teatrów Niezależ-

nych w Ostrowie Wielkopolskim 2017 
roku „za ukazanie siły teatrów non-fic-
tion”.
Organizatorem wydarzenia Malta na 
Bis był Ośrodek Kultury w  Luboniu, 
który serdecznie dziękuje prezesowi 
firmy Lubanta SA Panu Januszowi 
Kołodziejczykowi za użyczenie wnętrz 
fabryki.

Magda Baranowska

Malta na Bis
Festiwal Malta na Bis od wielu lat wpisał się w cykliczny kalendarz imprez 
kulturalnych Lubonia. Przedstawienia w murach starej fabryki mają już 
swoich wiernych widzów

Spektakl „Kwiaty” 
w oryginalnej sce-

nerii dawnych 
Zakładów Ziemnia-

czanych

Q
„Całe życie w dresach” to próba opowiedzenia o do-
świadczeniu bycia matką niepełnosprawnego dziecka

Bardzo mi bliskie są wszelkie działania 
i  wydawnictwa dotyczące Powstania 
Wielkopolskiego jak również obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepodległości 
1918-2018. Dlatego postanowiłam 
uczestniczyć w konkursie zorganizowa-
nym przez Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego (ZNP) i „Głos Nauczycielski”. Już 
w czasie nauki w Liceum Pedagogicznym 
w  Poznaniu rozpoczął  się mój bardzo 
bliski kontakt z poznawaniem, poszano-

waniem i szerzeniem wiedzy o powsta-
niu, co trwa do dzisiaj. Początek, to 
chyba mój udział (jako chórzystka lice-
alna) przy odsłonięciu Pomnika Po-
wstańców Wielkopolskich w Poznaniu. 
Do miejsca pierwszej pracy, Przedszko-
la nr  2, docierałam ulicą Powstańców 
Wielkopolskich, pracowałam w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie im. 
Powstańców Wielkopolskich... Orga-
nizowałam wiele działań, spotkań do-

tyczących uczczenia 
zwycięskiego powsta-
nia.... Opisałam to 
w zadaniu konkurso-
wym i  jestem szczę-
śliwa, że moja praca 
została uhonorowana 
wyróżnieniem 
w  ogólnopolskim 
konkursie, co stanowi 
mój osobisty udział 
w  upamiętnieniu 
100-lecia odzyskania 
niepodległości.

Irena Skrzypczak

„Przejdą lata i wieki 
przeminą, pozostaną ślady 
dawnych lat”

Q
Dyplom dla Ireny Skrzypczak za pracę wyróżnioną w kon-
kursie „Mój ślad w 100-leciu odzyskania niepodległości 
Polski” zorganizowanym przez ZNP

Q
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boniu. Uczestniczyli w  warsztatach, 
prelekcjach i spotkaniach z celebrytkami 
podczas Wielkopolskiego Kongresu Ko-
biet oraz nagrywali bajki dla wnuków 
w  studio telewizyjnym i  radiowym 
WNPiD UAM. W programie uroczysto-
ści był wykład dr Natalii Klejdysz – teo-
logia feministyczna. Dyplomy i upomin-
ki dla studentów wręczyli burmistrz 
Miasta Luboń pani Małgorzata Machal-
ska i prezes Stowarzyszenia ULTW pan 
Zbigniew Jankowski. Okolicznościowe 

wystąpienie wygłosił gospodarz spotka-
nia, prof. Andrzej Stelmach. W ciepłych 
słowach powitał studentów, panią bur-
mistrz i  przewodniczącego Rady Pro-
gramowej dr. Mikołaja Tomaszyka. Po-
dziękował swoim pracownikom nauko-
wym, a w szczególności dr. Tomaszyko-
wi za zaangażowanie w  nawiązaniu 
współpracy z lubońskim Uniwersytetem. 
Zadeklarował, że mury uczelni zawsze 
będą dla ULTW otwarte. Pani Małgo-
rzata Machalska podziękowała władzom 
uczelni za dotychczasową współpracę, 
wspaniałych wykładowców i możliwość 
odbywania zajęć na terenie Wydziału 
Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa 
UAM, bo jest to wielki prestiż dla 
naszego Uniwersytetu. Kolejnym punk-
tem programu było podsumowanie 
projektu realizowanego w  ramach 
współpracy międzypokoleniowej pn. 
Oddaj głos seniorom. Projekt polegał 
na nagrywaniu przez studentów – se-
niorów bajek dla wnuków z osobistym 
przesłaniem od babci lub dziadka. 
Jedną z  nagranych bajek, uczestnicy 
spotkania obejrzeli i  wysłuchali, 
z udziałem dzieci z Przedszkola nr 1 
„Pogodne Przedszkole” w  Luboniu, 
goszczących na uroczystości Uniwer-
sytetu. Na zakończenie była kawa 
i słodki poczęstunek.
Wszystkim studentom i wykładowcom 
gratulujemy, dziękujemy za aktywność 
i  życzymy udanych wakacji. Do zoba-
czenia w październiku!

Maria i Jan Błaszczakowie

KULTURA

Zakończenie roku akademickiego od-
było się 25 czerwca na Wydziale Nauk 
Politycznych i  Dziennikarstwa UAM 
przy ul. Umultowskiej w Poznaniu. Uro-
czystość uświetnili swoją obecnością 
dziekan prof. UAM dr hab. Andrzej 
Stelmach i  kanclerz LUTW Burmistrz 
Miasta Luboń pani Małgorzata Machal-
ska. Studentów i zaproszonych gości po-
witał przewodniczący Rady Programowej 
LUTW dr Mikołaj Tomaszyk. Uniwersytet 
zainaugurował swoją działalność osiem lat 
temu. Daje możliwość zdobywania i do-
skonalenia wiedzy, rozwijania pasji i zain-
teresowań oraz poprawy kondycji fizycz-
nej. Ma bogatą ofertę programową, którą 
przyciąga coraz więcej studentów. W tym 
roku akademickim studiowało ponad 180 
osób. Studenci uczą się języków obcych. 
Wykłady ogólne są prowadzone przez 
pracowników naukowych UAM - specja-
listów w swojej dziedzinie, a ich tematyka 
jest bardzo ciekawa i różnorodna. Studen-
ci cenią ich zaangażowanie i wolę współ-
pracy. Jednak Uniwersytet w Luboniu to 
nie tylko wykłady i nauka. To także roz-
rywka, wszelkie formy ruchu, imprezy 
integracyjne, wycieczki, warsztaty, kino 
i teatr. Często odwiedzany jest Salon po-
etycko-muzyczny Biblioteki Miejskiej 
w Luboniu, goszczący znanych artystów 

i  muzyków a  także Ośrodek Kultury 
oferujący spotkania z kinem i teatrem. 
Prężnie działa sekcja krajoznawczo-tu-
rystyczna, sekcja rowerowa i sekcja nor-
dic walking. Studenci chodzą na siłow-
nię, pływalnię, gimnastykę relaksacyjną 
i ćwiczenia usprawniające. W tym roku, 
po raz kolejny, wzięli udział w Wielko-
polskich Spotkaniach Sportowo-Inte-
gracyjnych Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w  Sierakowie i  w  V  Miejskiej 
Olimpiadzie Aktywnego Seniora w Lu-

Cenzurki dla studentów LUTW
Studenci Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku ukończyli rok akademicki 2018-2019

Q
Studenci LUTW w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości zakończenia roku    
fot. Jan Błaszczak

Zabłysnęli na scenie
Miłośnicy country oraz sympatycy świata 
westernu mogli się udać 22 czerwca br. na 
piknik z okazji „Dnia Obornik” nad War-
tą, podczas którego odbyło się wiele cie-
kawych imprez połączonych z atrakcjami 
dla gości i mieszkańców. Serdecznie i go-
rąco powitał wszystkich Burmistrz miasta, 
życząc miłych wrażeń oraz wspomnień. 
Wejściem ponownie na scenę, w pięknym 
stylu, rodem z Dzikiego Zachodu, zapre-
zentowała się grupa Taneczno-Westerno-
wa „Dallas Country” z Lubonia. Parada 
przeszła przed publicznością oraz fanami 
klimatów country, a na przedzie z dumnie 

uniesioną flagą Konfederacką kroczył szef 
grupy oraz instruktor tańców country – 
Jack. Dla miłośników takich przygód, lu-
bonianie wykonali pokazy artystyczne 
połączone z nauką tańca.
Zobaczyliśmy też i zarazem usłyszeliśmy 
znanego artystę estradowego Pawła Bącz-
kowskiego – Country Band, a zaintere-
sowani mogli wziąć udział w konkursie 
z nagrodami w wykonaniu artysty. Wi-
zerunek countrowego wydarzenia, prócz 
tańców lubońskiej grupy i Indian Pow-
-Wow oraz improwizacji ze scenkami 
przedstawiającymi żołnierzy Kawalerii 
Północy, podkreślało miasteczko kow-

Z kowbojskiego miasteczka bojskie i wioska In-
diańska z wigwama-
mi, przenosząca 
przechodniów do 
czasów dyliżansów 
i  podróży konnych 
–  co dziennośc i 
w  krainie Wielkich 
Równin. Dowieść 
swojej śmiałości mo-
gliśmy, dosiadając 
mechanicznego byka 
rodeo, czując adre-
nalinę i  satysfakcję. 
Dzień miasta uświet-
niała Obornicka Or-
kiestra Dęta i Zespół 
Taldeo. Na koniec 
odbyły  się pokazy 
wodniackie z liczny-
mi wiankami i fajer-
werkami.

Dallasy w Krzyszkowie
Kolejny Piknik Country, tym razem miał 
miejsce 29 czerwca br. w Krzyszkowie 
w  gminie Rokietnica. Udział wzięli 
mieszkańcy oraz wierni fani podążający 
śladem lubońskiej grupy Taneczno-We-
sternowej „Dallas Country”, która zapre-
zentowała pokaz artystyczny połączony 
z  symbolicznym powitaniem oraz tra-
dycyjną nauką tańca dla zainteresowanej 
publiczności. Entuzjaści kowbojskiego 
klimatu i muzyki pochodzącej z krainy 
Wielkich Równin zamierzali przeżyć 
kolejną niezapomnianą przygodę i de-
lektować się programem przygotowanym 
przez organizatorów imprezy. Dzielnie 
przybyli, aby podkreślić countrowe wy-
darzenie. Uwagę zwiedzających przykuł 

piękny, czerwony dyliżans odzwiercie-
dlający rąbek Dzikiego Zachodu i jego 
historię, a  także pokaz pędzących za-
przężonych konnych bryczek.
Zaprezentowane zostały wyczyny kaska-
derki konnej połączonej z  umiejętno-
ściami kowbojskimi. Następnie przebieg 
zdarzenia urozmaiciły swoim występem 
lokalne wokalistki. Dzieci rozweselił 
i  nakłonił do humorystycznej, także 
wesołej zabawy teatr – „Wariatte”. Zoba-
czyliśmy koncert znanego zespołu „Gang 
Marcela”, a następnie grupa Dallas prze-
marszem zakończyła i  podsumowała 
kolejną westernową imprezę, zachęcając 
wszystkich do wspólnej potańcówki.
Z kowbojskim pozdrowieniem.

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell

Q
Grupa Taneczno-Westernowa „Dallas Country” z Lubonia w Krzyszkowie    
fot. Zbigniew Henciel

Q
Grupa Taneczno-Westernowa „Dallas Country” z Lubonia 
podczas występu w Obornikach   fot. Zbigniew Henciel
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Msza św.
Uroczystość zorganizowana przed połu-
dniem, 18 czerwca rozpoczęła się od Mszy 
św. z udziałem władz naszego miasta, woje-
wództwa i powiatu, organizacji patriotycz-
nych, uczniów i nauczycieli lubońskich szkół, 
służb mundurowych i harcerzy, koncelebro-
wanej tradycyjnie przez ks. kan. Leonarda 
Polocha – kapelana AK, tym razem w asyście 
proboszcza parafii pw. św. Barbary – ks. kan. 
Bernarda Cegły. Na wstępie odśpiewano 
„Rotę”, po czym zebranych powitał proboszcz 
żabikowskiej parafii. Kapelan AK odprawiał 
nabożeństwo w intencji poległych i zamor-
dowanych w obozie, natomiast ks. proboszcz 
modlił się za szkoły i przedszkola w naszym 
mieście. Okolicznościową homilię wygłosił 
główny celebrans. Warto wspomnieć, że ks. 
Leonard Poloch z okazji kolejnych rocznic 
śmierci gen. Kowalówki i czterech oficerów 
jego sztabu uroczyste liturgie sprawuje od 
początku lat dziewięćdziesiątych. „Miejsce, 
w którym się gromadzimy, ponad 70 lat temu 
stało się miejscem kaźni, miejscem zbrodni. 
W tym miejscu zamordowano kilkanaście 
tysięcy ludzi, w większości dlatego, że byli 
Polakami” – powiedział na wstępnie. Kon-
tynuując, przypomniał, że 75 lat temu poniósł 
tu śmierć m.in. gen. Henryk Kowalówka – 
dowódca AK na nasz wielkopolski okręg. 
Straszne to miejsce, tu panowały nienawiść, 
gniew i  zemsta. Podkreślił, że dzisiaj, po 
75 latach słyszymy wspaniałe słowa naszego 
Zbawiciela „Miłujcie nieprzyjaciół waszych, 
módlcie się za tych, którzy was prześladują”. 
Chcesz mieć Ojca w niebie – musisz kochać, 
inaczej jesteś daleko od Ojca – dodał głoszą-
cy słowo Boże. Wspomniał również o For-
cie VII w Poznaniu oraz przywołał pamięć 
o postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
Na koniec kapelan zwrócił się do uczestni-
ków uroczystej liturgii tymi słowy: „Bądźmy 
dobrzy jak kawałek chleba, rozdajmy naoko-
ło siebie dobro i  czyńmy dobro, a  Polska 
pozostanie Polską”. Nabożeństwo zakończy-
ło się odśpiewaniem „Boże, coś Polskę”.

Patriotyczna ceremonia
Dalszą część uroczystości prowadziła 
podinspektor ds. Promocji Miasta UML 
– Agata Andrzejczak. Odśpiewano 
„Hymn państwowy”, po czym głos za-

brała burmistrz Małgorzata Machalska. 
Podtrzymując podniosłą, patriotyczną 
atmosferę, podkreśliła doniosłość chwi-
li. Znając życiorys gen. Henryka Kowa-
lówki, jestem pod silnym wrażeniem jego 
życzliwości, otwartości dla ludzi, chęci 
niesienia pomocy, tego, jak potrafił 
z ludźmi rozmawiać i jak traktował tych, 
którymi dowodził” – powiedziała bur-
mistrz. Dodała m. in., że gdyby nie te 
cechy, nie byłoby możliwe w takim za-
kresie, jak wówczas się udało, tak łatwo 
zachęcić do współpracy, pod jednym 
dowództwem różne organizacje zbrojne. 
Włodarz naszego miasta wyznała rów-
nież, że najbardziej ją ujmują: odwaga, 
rozsądek i umiejętność jednoczenia ludzi 
przez bohatera. Następnie zwracając się 
do młodzieży, podkreśliła, że większość 
uczestniczy w  uroczystości, ponieważ 
została zaproszona i bardzo za to dzię-
kuje. Małgorzata Machalska nadmieniła 
także, że zrobi wszystko, żeby młodzi 
ludzie kiedyś zechcieli tutaj przyjść , nie 
dlatego, że ktoś ich o to poprosił i pra-
gnie, żeby czuli, że takie postacie jak gen. 
Kowalówka ich wzbogacają oraz byli 
z  nich dumni. Jednocześnie zachęciła, 

Oddali życie za Polskę, wrastając w naszą historię…
Uczciliśmy po raz kolejny śmierć gen. Henryka Kowalówki i czterech oficerów jego sztabu w byłym niemieckim obozie żabikowskim. Dobrze, że tu byliśmy…

żeby pomyśleć o generale 
jako o osobie nam bliskiej, 
ze względu na to, co dla 

nas zrobił i  mieć 
świadomość, że to, 
jakim człowiekiem 
był, jest dla nas war-
tością i  może nas 
wzbogacić, po czym 
podziękowała 
wszystkim za przybycie. Następnie 
odczytano okolicznościowe adresy 
od Wojewody Wielkopolskiego – 
Zbigniewa Hoffmana i Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego – 
Marka Woźniaka, po czym prze-
mówienie wygłosił adiunkt Mu-
zeum Martyrologicznego – Jacek 
Nawrocik. Podkreślił, że oddajemy 
hołd wszystkim bohaterskim Wiel-
kopolanom, którzy pomimo wy-
jątkowo trudnych warunków, 
w jakich znaleźli się Polacy w oku-
powanej przez Trzecią Rzeszę 
Wielkopolsce, podjęli się czynnej 
walki o wolną i niepodległą Polskę. 

Nawiązał do przypadającej w tym 
roku 80. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej, wydarzenia, które 
było początkiem najtragiczniej-
szego okresu w dziejach Narodu 
Polskiego. Z tej okazji wspomina-
ny tragedię mieszkańców Wielko-
polski we wrześniu 1939 r., którzy 
tak jak mieszkańcy całej Polski, 
doświadczyli wszystkich okru-
cieństw rozpętanej przez hitlerow-
skie Niemcy wojny – powiedział. 
Dodał m.in., że synowie wielko-
polskiej ziemi walczyli bohatersko 
w obronie Ojczyzny w szeregach 
Armii Poznań. Także ludność cy-
wilna Wielkopolski nie pozostała 
bierna wobec agresji hitlerowskich 
Niemiec i organizowała się oddol-
nie w oddziały Straży Obywatel-
skiej, które zapewniały bezpie-
czeństwo i  porządek w  regionie. 
Nadmienił również, że wrzesień 
1939  r. był dla Wielkopolan 

ogromnym wstrząsem. A był to dopiero 
początek ogromnej polityki terroru sto-
sowanej przez Trzecią Rzeszę, która 
zakładała stworzenie na tym obszarze 
nowego porządku, w którym nie miało 
być miejsca dla Polaków oraz Żydów. 
W  utworzonym przez Niemcy okręgu 
Rzeszy Kraj Warty, której częścią stała się 
Wielkopolska, władze hitlerowskie kon-
tynuowały rozpoczętą we wrześniu 
1939  r. eksterminację pol-
skich elit oraz dążyły do 
usunięcia z  wielkopolskiej 
ziemi wszelkich śladów pol-
skości. Lecz ani terror ze 
strony hitlerowskiego na-

Q
Biorący udział w uroczystości kombatant AK oraz uczniowie i nauczyciele lubońskiego 
Zespołu Szkół przy obelisku „W hołdzie Żołnierzom Podziemnego Państwa Polskiego 
II wojny światowej zniewolonym w okresie stalinowskim w latach 1939-1956”    
 fot. Paweł Wolniewicz

Q
Uroczystość uświetniły orkiestra wojskowa z Torunia oraz Kompania Honorowa Szkoły 
Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu i żołnierze Garnizonu Poznań    
fot. Paweł Wolniewicz

Delegacje składające 
kwiaty przed Ścianą 

Śmierci    
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
obok

Q
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jeźdźcy w 1939 r., ani prowa-
dzona później w Kraju Warty 
polityka eksterminacyjna 
wobec ludności polskiej, nie 
złamały Wielkopolan w  ich 
walce o wolną i niepodległą 

Ojczyznę. Na koniec Jacek Nawrocik 
zaapelował, żeby oddając hołd żołnie-
rzom wielkopolskiej konspiracji, uczcić 
dziś pamięć tych Wielkopolan, którzy 
oddali swe życie za Ojczyznę. W dal-
szej kolejności oddano hołd poległym 
żołnierzom Armii Krajowej, harcerzom 
Szarych Szeregów i  innym patriotom 
polskim, którzy zginęli z rąk okupan-
tów niemieckiego oraz radzieckiego 
w walce o wolną i niepodległą Polskę 
– Apel Pamięci odczytał mjr Krzysztof 
Sałata, po czym oddano trzy salwy ho-

norowe. Przed obozową Ścianą Śmierci, 
przed którą wartę honorową pełnili żoł-
nierze z Garnizonu Poznań, w obecności 
8  pocztów sztandarowych, wiązanki 
kwiatów złożyli w  imieniu władz na-
szego miasta: burmistrz Małgorzata 
Machalska, jej zastępca Mateusz Mi-
kołajczak i przewodnicząca RML Te-
resa Zygmanowska, przedstawiciele 
władz: Województwa Wielkopolskiego, 
Powiatu Poznańskiego i miasta Pozna-
nia, Stowarzyszenia Katyń Poznań, 
Związku Kombatantów RP i  Byłych 
Więźniów Politycznych, Środowiska 
Pałac Światowego Związku Żołnierzy 
AK (ŚZŻAK), ŚZŻAK Okręg Wielko-
polska, Instytutu Pamięci Narodowej, 
Komendy Garnizonu Poznań, Kurato-
rium Oświaty w  Poznaniu, Muzeum 

cd.  
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Wycieczka nad morze
Słuchacze Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (LUTW) wybrali się 
na trzydniową wycieczkę nad morze. 
Zwiedzili Kołobrzeg i  duńską wyspę 
Bornholm. Wycieczka odbyła  się 
w  dniach 7-9 czerwca. Towarzyszyła 
nam piękna, słoneczna pogoda i dobry 
nastrój, bo wszyscy lubimy morze, 
szczególnie w pogodne dni. Po przy-
jeździe do Kołobrzegu zostaliśmy za-
kwaterowani w  Ośrodku Wypoczyn-
kowym Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, który znajduje  się tuż nad 
samym morzem. Był to dla nas dobry 
czas, zarówno na zwiedzanie, spacer 
brzegiem morza, relaks i odpoczynek 
jak i  na przejażdżkę rowerową nad-
morskimi alejkami. Pierwszego dnia, 
po ulokowaniu  się w  hotelu, udali-
śmy  się na spacer po mieście. Koło-
brzeg jest pięknym, nadmorskim mia-
stem uzdrowiskowym o wyjątkowym 
uroku. O jego atrakcyjności decydują 
przede wszystkim: specyficzny mikro-
klimat i powietrze pozbawione alerge-
nów, dobre położenie u ujścia do mo-

rza rzeki Parsęty, otaczające lasy igla-
ste oraz źródła wody mineralnej i po-
kłady borowiny. Spacerując po mieście, 
zwiedziliśmy: molo, port z  latarnią 
morską, pomnik Zaślubin z Morzem, 
neogotycki Ratusz, pomnik Milenijny 
i gotycką Bazylikę Mariacką. Po obia-

dokolacji ponownie udaliśmy się nad 
morze, aby odpocząć i  przefiltrować 
płuca. Następnego dnia, grupa studen-
tów jadących na wycieczkę na Born-
holm, wczesnym rankiem udała się do 
portu. Ci, którzy nie jechali na wy-
cieczkę, pozostali w Kołobrzegu i po 
śniadaniu mieli do własnej dyspozycji 
cały dzień. O godzinie 6 rozpoczęło się 
zaokrętowanie pasażerów na statek na 
Terminalu Międzynarodowym w Ko-
łobrzegu, odprawa graniczna i zaokrę-
towanie na katamaran m/s „Jantar”. 
Rejs po Morzu Bałtyckim na malow-
niczą wyspę Bornholm trwał ok. 4,5 
godziny. Pasażerowie mieli do dyspo-
zycji restaurację, kawiarnię i duże po-
kłady słoneczne, pomocne w zniesieniu 
długiej podróży. Po przybyciu do por-
tu Nexo udaliśmy  się na autokarową 
wycieczkę po wyspie z polskim prze-
wodnikiem. Początkowo z okien auto-
karu podziwialiśmy wschodnie, skali-
ste wybrzeże wyspy. Z  miejscowości 
Arsdale, gdzie znajduje  się biały ho-
lenderski wiatrak muzeum, trafiliśmy 
do Svaneke - najmniejszego i najbar-

dziej nasłonecznionego miasta w Da-
nii. W czasie 30-minutowego postoju 
zwiedziliśmy rynek położony wśród 
kolorowych kamieniczek, wytwórnię 
cukierków i sklepiki oferujące wyroby 
z kolorowego szkła z niewielkiej miej-
scowej huty. Przez Listted, Gudhjem, 

Z LUTW Tejn i Alinge dotarliśmy do Hammer-
shus, gdzie zwiedziliśmy największe 
w Skandynawii ruiny potężnego zam-
ku. Dużą atrakcją wyspy są tajemnicze 
kościoły rotundowe o wyjątkowej ar-
chitekturze, pamiętające odległe czasy 
templariuszy. Zwiedziliśmy taki kościół 
w  miejscowości Olsker. Widzieliśmy 

skaliste wybrzeża wyspy o charakterze 
klifów, zielone pofalowane wzgórza, 
białe kominy wędzarni ryb, ukwieco-
ne ogródki niezamykanych przez 
mieszkańców domów z  dachami 
z czerwonej dachówki, dobrze rozwi-
niętą sieć tras rowerowych, pomnik 
gęsi i wszechobecną zieleń z ukrytymi 
w niej maleńkimi wioskami, a wszyst-
ko skąpane w  promieniach słońca. 
Było cicho, czysto i pięknie. Wydawa-
ło się, jakby czas zatrzymał się w miej-
scu. Autokar przywiózł nas z powro-
tem do Nexo, które jest drugim pod 
względem wielkości miastem na Born-
holmie. Po krótkim spacerze po mie-
ście i portowym bulwarze udaliśmy się 
na statek. Do Kołobrzegu przypłynę-
liśmy ok. godz. 22. W niedzielę cieszy-
liśmy się czasem wolnym. Każdy mógł 
go wykorzystać w  dowolny sposób. 
Najczęściej były to spacery brzegiem 
morza i wizyty w urokliwych nadmor-
skich kawiarenkach. Po obiedzie wy-
jechaliśmy z Kołobrzegu i pełni wrażeń 
powróciliśmy do Lubonia w godzinach 

wieczornych. Wycieczka odbyła  się 
dzięki finansowemu wsparciu Urzędu 
Miasta Luboń.

Na działkach
W piątek, 14 czerwca słuchacze i sym-
patycy Sekcji Turystyki Pieszej i Krajo-
znawczej LUTW zakończyli sezon tury-

styczny w Rodzinnym Ogrodzie Dział-
kowym „Chemik” w  Luboniu przy 
ul. Granicznej. Spotkaliśmy się na placu 
E. Bojanowskiego i po krótkim spacerze 
dotarliśmy na teren ROD „Chemik”, by 
w ramach programu „Otwarte Ogrody” 
– „Weekend na działkach” zakończyć 
sezon turystyczny letniego semestru 
LUTW. Studenci zapoznali  się ze spo-
sobem zagospodarowania, roślinami 
i aranżacją ogrodu. Następnie w świe-
tlicy ogrodowej odbyło  się spotkanie 
połączone z zabawą przy muzyce i wła-
snym prowiancie. Oprawę muzyczną 
imprezy zapewnił działkowiec Marian 
Matecki. Wspominano wycieczki z ostat-
niego roku akademickiego. Były tańce 
i  śpiewy piosenek biesiadnych i  tury-
stycznych, do których śpiewniki przy-
gotował kol. Marian. Kol. Ola przygry-
wała na akordeonie, a śpiew wspoma-
gały przedstawicielki Chóru Bard. Była 
to ostatnia planowana impreza Sekcji 
Turystyki Pieszej i Krajoznawczej roku 
akademickiego 2018-2019.

Maria i Jan Błaszczakowie

Q
Uczestnicy imprezy na placu zabaw w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Chemik”   
fot. Jan Błaszczak

Q
Uczestnicy wycieczki nad morze podczas zwiedzania Bornholmu    
fot. Jan Błaszczak

Martyrologicznego w Żabikowie, ucznio-
wie lubońskich i  poznańskich szkół. 
Uroczystość uświetnili: Kompania 
Honorowa Szkoły Podoficerskiej 
Wojsk L ądowych w  Poznaniu, 
żołnierze Garnizonu Poznań pod 
dowództwem chor. Krzysztofa Ka-
rolczyka oraz orkiestra wojskowa 
z   Tor u n i a ,  k t ór a  n a  kon i e c 
uroczystości zagrała pieśń  „My 
pierwsza brygada“. Jej kapelmistrzem 
jest kpt. Krzysztof Żeleśkiewicz, 
a  tamburmajorem st. chor. sztab. 
Andrzej Bogusz.
Uroczystość objęli honorowym patrona-
tem: Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew 
Hoffmann, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego – Marek Woźniak i Sta-
rosta Poznański – Jan Grabkowski

Generał Henryk Kowalówka był ko-
mendantem Okręgu Poznań Armii 
Krajowej, obdarzonym umiejętnościa-
mi dowódczymi i  konspiratorskimi 
oraz wielkim talentem organizacyjnym. 
W trakcie swojej służby dla ojczyzny 
wielokrotnie zmieniał pseudonimy: 
Kosiarz, Dziedzic, Profesor, Zrąb. Na 
początku stycznia 1944 r. został aresz-
towany na Dworcu Głównym i osadzo-
ny w Domu Żołnierza – siedzibie ge-
stapo w Poznaniu, gdzie przez 6 mie-
sięcy poddawano go bestialskiemu 
śledztwu. Został skazany na karę 
śmierci i 2 czerwca 1944 r. rozstrzela-
ny wraz z  czterema oficerami swego 
sztabu w obozie karno-śledczym w Ża-
bikowie.

PAW
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Piknik, który objęliśmy medialnym pa-
tronatem, rozpoczęto punktualnie 
o godz. 11, tradycyjnie od odśpiewania 
hymnu „Senior Wigor”. Imprezę prowa-
dził, podobnie jak w  ubiegłych latach, 
Paweł Kuleszewicz – lider „Kabaretu 
z Woźnej”, który w tym roku obchodził 
30-lecie pracy artystycznej i z tej okazji 
wręczono mu kwiaty oraz pamiątkową 
statuetkę wykonaną przez Zdzisława 
Iszczaka. Na scenie koncertował zespół 
Kapela „Zza Winkla” z Nowego Tomyśla. 
Kapela śpiewała i grała folklor miejski, 
prezentując gwarę i tradycję wielkopol-
ską. Muzycy z  miasta wikliny szybko 
nawiązali dobry kontakt z uczestnikami 
pikniku i poderwali ich do tańca. W tany 
ruszyły również uczestniczące w pikni-
ku burmistrz Małgorzata Machalska 
i kierownik DD „Senior Wigor” Jagien-
ka Okoń-Niewiejska. Przez cały czas 

panowała rodzinna atmosfera. Serce 
rosło, patrząc na uśmiechnięte twarze 
seniorów. Tradycyjnie, z zadowoleniem 
i apetytem raczyli się wyśmienicie przy-
rządzonymi przez radnego Andrzeja 
Okupniaka kiełbaskami z grilla, i pysz-
nym ciastem podarowanym przez Cu-
kiernię Krzyżański. W międzyczasie pod 
okiem instruktorów można było zagrać 
w bule, grele (odmiana polskich kręgli) 
i poćwiczyć celność, rzucając rzutkami 
do tarczy. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali nagrody, ale była to 
przede wszystkim wyśmienita zabawa. 
Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko 
lubońskiej Apteki DOZ, przy którym 
farmaceutka – pani Agnieszka udzielała 
porad, ważyła, mierzyła m.in. poziom 
ciśnienia tętniczego i tkanki tłuszczowej. 
Na pikniku pojawili się również: Hono-
rowy Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-

Piknik z Wigorem
W sobotę, 15 czerwca odbył się czwarty piknik zorganizowany przez 
Dzienny Dom (DD) „Senior Wigor”, w którym wzięło udział 
kilkudziesięcioro lubońskich seniorów

W pierwszą sobotę czerwca rozpoczęto 
sezon kina letniego na miejskiej plaży 
przy ul. Rzecznej. Przypominamy, że do 
końca sierpnia, w soboty o godz. 21.30 
będą się tam odbywały kolejne seanse. 
Niestety, w sobotę, 15 czerwca warunki 
pogodowe zmusiły organizatorów do 
odwołania emisji słynnego filmu pt. 
„Bohemian Rhapsody”. W  związku 
z tym odwołany film wyświetlono wy-
jątkowo w  czwartek, 27  czerwca. Ten 
interesujący, amerykańsko-brytyjski film 
biograficzny z  2018  roku w  reżyserii 
Bryana Singera obejrzało ponad 150 wi-
dzów. Na ekranie została opowiedziana 
historia brytyjskiego zespołu rockowego 
Queen, w szczególności jego wokalisty 
Freddiego Mercurego. W rolach człon-

ków zespołu wystąpili: Rami Malek, 
Gwilym Lee, Ben Hardy oraz Joseph 
Mazzello. Warto wspomnieć, że w tym 
roku film zdobył dwa Złote Globy – 
w  kategoriach „najlepszy film drama-
tyczny” oraz „najlepszy aktor w filmie 
dramatycznym” (zdobył go Rami Ma-
lek). Film zdobył także cztery Oscary: 
za najlepszy montaż, najlepszy dźwięk, 
najlepszy montaż dźwięku oraz dla naj-
lepszego aktora pierwszoplanowego 
(Rami Malek).
W lipcu planowane są jeszcze dwa se-
anse kina letniego, które odbędą  się 
w soboty: 20. – „Przełęcz ocalonych” 
i 27. – „Deapool”. Wstęp na seanse jest 
bezpłatny.

PAW

Kino na plaży

Q
Pomimo że wieczór nie należał do najcieplejszych, film „Bohemian Rhapsody” obej-
rzało ponad 150 widzów   fot. Paweł Wolniewicz

-Oświatowego „Forum Lubońskie” – 
Krzysztof Moliński oraz Janusz Karwat 
i Piotr Paweł Ruszkowski, pod których 
redakcją ukazała się w tym roku książka 
„Lubonianie w  Powstaniu Wielkopol-
skim 1918-1919”. Profesor Janusz Karwat 
skierował ciepłe słowa do seniorów i za-
prezentował tę wartościową, zwłaszcza 
dla nas lubonian, książkę. Na pamiątkę 
tego spotkania otrzymał figurkę Po-
wstańców Wielkopolskich wykonaną 
również przez p. Zdzisława Iszczaka. Po 
wręczeniu nagród za grę w bule, darta 
i rozwiązanie testu z wiedzy o Powstaniu 
Wielkopolskim, na scenie pojawił  się 
Jerzy Walkowiak – uczestnik DD „Se-
nior-Wigor”. W podziękowaniu za opie-

kę nad ogrodem przy tym 
Domu otrzymał dyplom. 
To dzięki niemu ogród 
jest taki piękny i  można 
miło spędzać w nim czas 
oraz co roku spotykać na 
„Pikniku z  Wigorem”. 
Przed rozejściem  się do 
domów wszyscy umawia-
li się już na przyszłorocz-
ny piknik. W  obsłudze 
imprezy pomogli radni 
RML oraz młodzież z Ze-
społu Szkół Mechanicz-
nych im. Komisji Edukacji 
Narodowej w  Poznaniu 
pod przewodnictwem 
ks.  Krystiana Gramzy – 
wikariusza parafii św. Jana 

Pawła II. Pogoda dopisała, nastrój i hu-
mory również. Imprezie towarzyszyły 
tańce, śpiewy i hulanki z wigorem – kto 
przyszedł – nie żałował.

PAW

Q
Podczas pikniku, przy wspaniałej, letniej aurze kilkudziesięciu seniorów doskona-
le się bawiło i integrowało   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Na scenie koncertowała Kapela „Zza Winkla” z Nowego Tomyśla, pierwszy od 
lewej to prowadzący imprezę Paweł Kuleszewicz – lider „Kabaretu z Woźnej”. Ka-
pela zaśpiewała m.in. dwa utwory o powstańcu wielkopolskim z Lasku – Stanisła-
wie Wojciechowskim i jego żonie Annie, które ma w repertuarze oraz na płycie 
CD. W przerwie profesor Janusz Karwat skierował kilka słów do seniorów i zapre-
zentował książkę, której jest współtwórcą „Lubonianie w Powstaniu Wielkopol-
skim 1918-1919”   fot. Paweł Wolniewicz

Q
W konkursie rzucania rzutkami do tarczy, przy gorą-
cym dopingu rewelacyjnie celnie rzucała radna RML 
– Anna Bernaciak (pierwsza z lewej)    
fot. Paweł Wolniewicz 

Kierownik Dziennego Domu „Senior-
-Wigor” – Jagienka Okoń-Niewiejska 
dziękuje Radnym RML, ks. Krystiano-
wi Gramzie, wolontariuszom z Zespo-
łu Szkół Mechanicznych w Poznaniu, 
członkom lubońskiej Petanki, „Cukierni 
Krzyżański” za przepyszne ciasto oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do za-
istnienia pikniku i uświetnili go swoją 
obecnością.
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W tym roku, 15 czerwca, świętowaliśmy 
20. rocznicę tego ważnego wydarzenia. 
Uroczystości rozpoczęły  się na placu 
Edmunda Bojanowskiego o godz. 15.30 
widowiskiem słowno-muzycznym zaty-
tułowanym: „Bł. Edmundowi Bojanow-
skiemu w  20. rocznicę beatyfikacji”. 
Widowisko zostało przygotowane z ini-
cjatywy Stowarzyszenia „Gloria in Mu-
sica”, przy finansowym wsparciu Miasta 
Luboń, a wykonane przez Chór Cantan-
ti z  Poznania. Widowisko oparte było 
o teksty Edmunda Bojanowskiego z jego 
„Dziennika”, a w rolę Edmunda wcielił 
się, jak wielokrotnie bywało, ks. Jacek 
Zjawin.

QQ O godz. 16.30 uroczystą Mszę świętą 
sprawował JE ks. kard. Zenon Grocho-
lewski z Rzymu, postulator procesu be-
atyfikacyjnego Edmunda Bojanowskiego, 
przyjaciel Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek Maryi. Do koncelebry włączyło się 
kilku kapłanów – czcicieli bł. Edmunda.
W kazaniu Kardynał Grocholewski uka-
zał postać Ojca Edmunda, założyciela 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Ma-
ryi, jako człowieka o głębokiej ducho-
wości, zanurzonego w  Bogu przez co-
dzienną, czasem wielogodzinną modli-

twę, życie sakramentalne i bardzo oso-
bistą relację z Bogiem, który był jego siłą 
i  natchnieniem w  codziennej służbie 
dzieciom, ubogim i  chorym. Wskazał, 
że bł. Edmund to również wybitny pe-
dagog i twórca metod wychowawczych, 
jak najbardziej aktualnych po dziś dzień. 
Celebrans podkreślił, że bł. Edmund był 
także człowiekiem, który umiłował krzyż 
Chrystusa, gdyż całe jego życie nazna-
czone było chorobą i  cierpieniem. To 
jednak nie przeszkadzało mu służyć 
ofiarnie potrzebującym i w ten sposób 
wiernie zrealizować Boże plany, tak wo-

Rocznica beatyfikacji
13 czerwca 2019 r. przypadła 20. rocznica beatyfikacji Edmunda 
Bojanowskiego. Aktu tego dokonał, dziś Święty, Jan Paweł II podczas 
uroczystej Mszy świętej sprawowanej na placu Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. (Relacja z tego wydarzenia zamieszczona została 
w lipcowym wydaniu „WL” w 1999 r., na str. 2)

Q
Uroczysta Msza św. koncelebrowana odprawiona 15 czerwca na placu Edmunda 
Bojanowskiego z okazji 20. rocznicy beatyfikacji   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Mszę świętą sprawował i homilię wy-
głosił ks. kard. Zenon Grocholewski – 
postulator procesu beatyfikacyjnego 
Edmunda Bojanowskiego    
fot. Rafał Wojtyniak

Po uroczystości można było się posilić 
na zakonnym podwórku, co umilały 
śpiewem i tańcem dzieci z tutejszej 

Ochronki   fot. Rafał Wojtyniak

Q

Q
W sanktuarium siostry i wiele osób 
świeckich do późnego wieczora trwało 
tego dnia na modlitwie przy grobie bł. 
Edmunda, dziękując Bogu za tego 
„serdecznie dobrego człowieka” i pro-
sząc o potrzebne łaski za jego wsta-
wiennictwem   fot. Rafał Wojtyniak

rech gałęzi – dębickie, starowiejskie, 
śląskie i  wielkopolskie, kapłani luboń-
skich parafii, osoby zaangażowane w róż-
ne stowarzyszenia i  grupy czerpiące 
z  duchowości bł. Edmunda a  także 
mieszkańcy Lubonia i okolic.
QQ Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy 

uroczystości zostali zaproszeni na poczę-
stunek na zakonnym podwórku, podczas 
którego na przygotowanej scenie wystą-
piły dzieci z lubońskiej Ochronki, umi-
lając czas dziecięcym śpiewem i tańcem.

QQ Gdy wieczór spowijał luboński plac, 
siostry i wiele osób świeckich trwało 
jeszcze na modlitwie w Sanktuarium, 
przy grobie bł. Edmunda, dziękując 

Bogu za tego „serdecznie dobre-
go człowieka”. Na zakończenie 
czasu modlitewnego uczczono 
Najświętsze Serce Jezusa, śpie-
wając litanię.
QQ Ostatnim akordem tej pięknej 

uroczystości był pokaz reżyserski filmu 
„Pewność”, który jako „kino letnie” 
miał być na placu, ale ze względu na 
pogodę został zaprezentowany w ko-
ściele pw. św. Barbary. Film realizo-
wany jest przez Centrum Dzieł Spo-
łecznych Bł. Edmunda Bojanowskiego 
w Warszawie. Przedstawia on misyjną 
posługę sióstr służebniczek - córek 
duchowych bł. Edmunda Bojanow-
skiego. W ten sposób obraz filmowy 
jest świadectwem aktualności i po-
trzeby w dzisiejszym świecie chary-
zmatu zostawionego nam przez tego 
świeckiego człowieka, syna wielko-
polskiej ziemi.

s. M. Rafała Kisiel
Q
Ze względu na załamanie pogody, zaplanowany w ramach „kina letniego” reżyserski 
pokaz filmu „Pewność” przeniesiono do kościoła św. Barbary   fot. Rafał Wojtyniak

bec niego samego, jak i wobec założo-
nego przez niego Zgromadzenia.
Na placu zebrane były bardzo licznie 
siostry służebniczki ze wszystkich czte-
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Pragnienie, które początkowo pojawi-
ło się w sercu jednego człowieka, ewan-
gelizatora Witka Wilka. Ta moc rozpa-
lała serca i umysły innych ludzi do tego 
stopnia, że pragnienie stało się rzeczy-
wistością, i ruszyli w drogę. W roku 2018 

odwiedzili 12 miast, w  tym Luboń 12 
i 13 czerwca. W skład ekipy wchodziło 
50 osób, a w modlitewnych rekolekcjach 
uczestniczyło wtedy łącznie 12 000 osób.

Modlitwa pełna Mocy, muzyka na żywo, 
koncerty, art performance wszystko to 
było związane z tegorocznymi rekolek-
cjami na wzgórzu – w parku Papieskim 
w  Luboniu w  dniach 28 i  29 czerwca 
2019 r.

Strefa Mocy
Strefa Mocy to radosne i pełne pasji rekolekcje, uwielbienie, świadectwa 
ludzi, którzy doświadczyli Boga Żywego

Strefa Mocy zainstalowana na wzgó-
rzu – w parku Papieskim 28 i 29 

czerwca   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q

Poprzez otwartą plenerową formułę Stre-
fa Mocy chciała kolejny raz dotrzeć do 
osób „zaginionych”, które przez historię 
życia straciły relację z Bogiem i Kościo-
łem, do wszystkich tych, którzy nie zna-
ją jeszcze żywego Boga. Uwielbienie 
Boga poprzez żywe Słowo i  Ewangelię 
każdy mógł usłyszeć dzięki koncertom 
zespołów „zaNim” oraz 

Full Power Spirit istniejący od 2001 roku. 
W  trakcie swojej działalności stał  się 
jednym z najprężniej działających i naj-
częściej koncertujących zespołów pol-
skiej sceny. Tworzą go raperzy: Miras, 
Picia i Dzyrooo.
Tegoroczne rekolekcje na Wzgórzu Pa-
pieskim pozwoliły na nowo odkryć, jak 
dobry, czuły i piękny jest nasz Bóg, jak 
nam towarzyszy nawet wtedy, gdy się na 
Niego obrażamy czy idziemy swoją dro-
gą. Gdy Bóg mówi: „Ja Jestem”, to znaczy, 
że jest zawsze i wszędzie, niezależnie od 
tego, czy w danej chwili Go uznamy, czy 
nie. Jest przy nas zawsze, pomimo na-
szych grzechów i słabości. To jest dopie-
ro Moc!
Sobotni, rekolekcyjny wieczór zakończył 
pokaz sztucznych ogni nad naszym mia-
stem.

Sławomir Wojciak

Q
Koncert Full Power Spirit na lubońskiej cenie Strefy Mocy w piątek, 28 czerwca    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Pierwszego lipca na Mszy św. o godz. 18 
przy wypełnionym po brzegi kościele 
witaliśmy naszego drugiego proboszcza 
ks. Mikołaja Graję.
Mszę św. koncelebrowaną sprawowali: 
główny celebrans – ks. Mikołaj Graja – 
nasz nowy proboszcz, dziekan Dekana-
tu Lubońskiego – ks. kan. Roman Ku-
bicki i  nasz wikariusz – ks.  Krystian 
Gramza.
Uroczystość rozpoczął dziekan, który 
odczytał dekret ks. abp. Stanisława Gą-
deckiego powołujący ks.  Mikołaja do 
służby w najmłodszej lubońskiej parafii, 
powitał go w dekanacie i naszej parafii. 
Następnie przedstawiciele służby litur-
gicznej i grup duszpasterskich w imieniu 
wszystkich parafian powitali swojego 
nowego duszpasterza, życząc mu Błogo-
sławieństwa Bożego w  pracy na rzecz 
dalszego umacniania wspólnoty, jedno-
cześnie zapewniając o swojej życzliwości 
i pomocy we wszystkich podejmowanych 
działaniach dla jej dobra i rozwoju.
W tym dniu odczytywany był fragment 
Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 8, 18-22), 
bardzo podobny w treści do tego, które-
go słuchaliśmy, żegnając ks. Pawła Dą-
browskiego. Również ks. Mikołaj Graja 

w głoszonej homilii mówił o stawianiu 
Boga na pierwszym miejscu w naszym 
życiu, jeżeli wybrało się pójście za Jezu-

Nowy proboszcz
Powitanie ks. Mikołaja Grai w parafii pw. św. Jana Pawła II

sem, to nie można sta-
wiać żadnych warun-
ków. Wybór Jezusa jest 
wyborem bezwarunko-
wym. Oznacza rezygna-
cję ze wszystkiego, bo 
Jezus tak kocha ludzi, że 
samego siebie daje nam 
bez reszty i takiej samej 
miłości żąda od nas. 
Miłość bezwarunkowa, 
to np. miłość matki, 
która kocha tak swoje 
dziecko, że jest gotowa 
oddać za nie swoje ży-
cie. Ceną wolności i mi-
łości – mówił ks. pro-
boszcz – jest rezygnacja, 
bo tylko wolni od przy-
wiązania do rzeczy ma-
terialnych możemy być 
prawdziwie wolni i mo-
żemy prawdziwie ko-
chać. Drogą do miłości 
jest wolność, a  warun-
kiem wolności jest wy-
rzeczenie. Po modlitwie 
wiernych nasz nowy proboszcz złożył 
wyznanie wiary, przyrzeczenie wierności 
Kościołowi i dbania o powierzoną mu 
parafię z położonymi na Biblii rękoma. 
Na zakończenie uroczystości. ks.  pro-
boszcz podziękował za miłe przyjęcie 
wszystkim zebranym i udzielił błogosła-
wieństwa. Zgodnie z  poniedziałkową 

tradycją po Mszy św. została odmówio-
na Nowenna do św. Jana Pawła II.

Halina Gościewska

Q
Ks. Mikołaj Graja – nowy proboszcz 
lubońskiej parafii pw. św. Jana Pawła II 
w ornacie z wizerunkiem patrona para-
fii   fot. Włodzimierz Wasilewski

Q
Specjalne błogosławieństwo nowego proboszcza ks. 
Mikołaja Grai udzielone podczas uroczystej Mszy św. 
w asyście dziekana Dekanatu Lubońskiego – ks. kan. 
Romana Kubickiego (z lewej) i wikariusza ks. Krystiana 
Gramzy   fot. Włodzimierz Wasilewski

Krótki życiorys nowego ks. proboszcza 
Mikołaja Grai przedstawiliśmy w czerw-
cowym wydaniu na str. 43 „Zmiany 
księży”.
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Nabożeństwo
- Czerwiec to miesiąc poświęcony Naj-
świętszemu sercu Pana Jezusa. W naszej 
parafii Nabożeństwo Czerwcowe odpra-
wiane jest w ciągu tygodnia po wieczor-
nej Mszy św. o godz. 18.30, w sobotę po 
Mszy św. wieczornej, a w niedzielę po 
pierwszej Mszy św.
- Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chry-
stusa, zwane tradycyjnie Bożym Ciałem 
w  tym roku przypadała 20 czerwca. 
Procesja z Najświętszym Sakramentem 
z  naszego kościoła wyruszyła, jak co 
roku, po Mszy św. o godz. 10 ulicami: 
Źródlaną, Żabikowską, Osiedlową do 
kościoła. Pana Jezusa Eucharystycznego 
do czterech ołtarzy niosło trzech kapła-
nów: o. Piotr Osowski ze Zgromadzenia 
Misyjnego Oblatów Maryi Niepokalanej 
(OMI) – nasz „honorowy” wikariusz, ks. 
proboszcz Paweł Dąbrowski i ks. Kry-

stian Gramza – nasz wikariusz. Po raz 
pierwszy ze swoim sztandarem w pro-
cesji uczestniczyli bracia naszej parafial-
nej Chorągwi Zakonu Rycerzy Jana 
Pawła  II i  członkowie Stowarzyszenia 
Żywego Różańca. Oprócz tych sztanda-
rów widoczne w procesji były: nasz pa-
rafialny sztandar i sztandar Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Strażacy OSP zabezpie-
czali trasę przemarszu i nieśli też balda-
chim. W tym roku dziewczynki sypiące 
kwiatki przed Najświętszym Sakramen-
tem ubrane były w  stroje krakowskie, 
niosły też bardzo duży różaniec. Już 
tradycyjnie przygotowaniem dzieci do 
uczestnictwa w procesji zajęły się Siostry 
Służebniczki NMP, które opiekowały się 
dziećmi podczas procesji i pomogły zor-
ganizować stroje. Przy ostatnim ołtarzu 
oficjalnie dowiedzieliśmy się, że opusz-
cza nas o.  Piotr OMI, on też udzielił 
błogosławieństwa na cztery strony świa-
ta. Na zakończenie procesji, już w ko-
ściele zostało odśpiewane „Te Deum 
laudamus” i udzielone wiernym błogo-
sławieństwo Najświętszym Sakramen-
tem.
Podczas oktawy Bożego Ciała Msze św. 
wieczorne połączone były z nieszporami, 

a po nich odbywała się procesja eucha-
rystyczna wokół kościoła.

Stacja XIII
26 czerwca została zamontowana 
XIII  stacja Drogi krzyżowej autorstwa 
poznańskiego artysty rzeźbiarza – pana 
Jacka Nowaka.
Końcowe dni czerwca i początek lipca, 
to szczególny czas w naszej parafii.

Pożegnanie proboszcza
29 czerwca podczas Mszy św. o godz. 19, 
która była odprawiana w intencji sole-
nizantów: ks. proboszcza Pawła Dąbrow-
skiego, o. Piotra Osowskiego OMI i na-
szego pierwszego kościelnego pana 
Piotra Nakoniecznego, żegnaliśmy też 
dwóch naszych kapłanów. Pierwszego 
naszego proboszcza i „honorowego” wi-
kariusza o. Piotra OMI. Jak już informo-

waliśmy w poprzednim numerze „Wie-
ści Lubońskich” – ks. Paweł z dniem 1 
lipca dekretem ks. abp. Stanisława Gą-
deckiego mianowany został proboszczem 
parafii pw. Ducha Świętego i Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w  Gostyniu, 
natomiast o. Piotr OMI będzie superio-
rem Domu Zakonnego w  Gorzowie 
Wlkp. Mszy św. koncelebrowanej prze-
wodniczył ks. proboszcz, on też głosił 
homilię. Nawiązując do czytanej w tym 
dniu Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 9,51-
62), mówił o tym, kto jest najważniejszy 
w życiu chrześcijanina, że mimo przy-
wiązania do rzeczy materialnych czy 
ludzi, należy zostawić je w imię wyższych 
wartości. Tak jest z miłością do Chry-
stusa i przyjęciem Jego powołania. Wy-
bierając i  decydując  się na pójście za 
Nim, nie można stawiać – tak jak to 
czynili ówcześni ludzie i  uczniowie – 
Bogu „ale”. „Pójdę za Tobą – ale gdzie 
mieszkasz, ale pozwól pożegnać i  po-
grzebać moich bliskich”. Również dziś 
swoje sprawy, dbałość o rzeczy material-
ne stawiamy na pierwszym miejscu. Bóg 
chce tych, którzy mu bezwarunkowo 
zaufają, porzucą wszystko i  pójdą za 
Nim. Dlaczego? – bo, „Ku wolności 

Z PARAFII

Z parafii św. Jana Pawła II wyswobodził nas Chrystus” (Ga 1, 13). 
Dopiero w wolności Chrystusowej jeste-
śmy ludźmi wolnymi, bez przywiązania 
do rzeczy materialnych. Tak jest właśnie 
w  życiu kapłanów – mówił dalej ks. 
proboszcz – którzy idą tam, gdzie ich 
Duch Święty pośle, zostawiając wszyst-
kich i wszystko, co mają. Ks. Paweł wspo-
mniał o tym w kontekście zmian, które 
czekają jego i o. Piotra. Zwrócił uwagę, 
jak wątki tej Ewangelii przeplatają  się 
z  ich życiem. Decydując  się pójść za 
Chrystusem, mieli świadomość, że nie 
mogą oglądać  się za siebie, że muszą 
pójść tam, gdzie zostaną skierowani 
i choć czasem serce mówi co innego, to 
jednak wypełnienie woli Boga jest ich 
obowiązkiem, powołaniem i zadaniem. 
Nie mogą postąpić inaczej, choć jest im 
tu dobrze i wygodnie. Po zakończonej 
Liturgii przedstawiciel władz Miasta 
Lubonia – zastępca burmistrza Mateusz 
Mikołajczak podziękował proboszczowi 
za współpracę, mówiąc m.in.: „na 
ks.  Pawła zawsze można było liczyć”. 
Następnie przedstawiciele wszystkich 
grup duszpasterskich w imieniu parafian 
i własnym żegnali obu księży. Księdzu 
proboszczowi i  o.  Piotrowi dziękował 
również ks. Krystian. Ks. Proboszczowi 
za współpracę, za życzliwość, starania 
o parafię, za nauki, za to, „że mógł przez 
cztery lata przypatrywać się, jak w zwy-
czajności realizować posługę kapłańską”. 
Wypowiedział też zdanie, które myślę, 
że było przekonaniem nas wszystkich: 
„Nie żegnamy się, ale mówimy do wi-
dzenia, będziemy pamiętać w modlitwie. 
Ksiądz jest częścią tej parafii i bez wzglę-
du, gdzie ksiądz będzie, to zawsze będzie 
księdza parafia”. Był też czas na rozmowę 
ks. Pawła z  wiernymi, którą obiecał 

w  ostatnich słowach homilii, rozwinął 
w niej wątek powołania go jako probosz-
cza naszej parafii przed siedmioma laty, 
kiedy to w  kwietniu 2012  r. podczas 
rozmowy z  ks. arcybiskupem przyjął 
obowiązki proboszcza jeszcze nieistnie-
jącej parafii w Luboniu. Mówił o swoich 
wrażeniach z pierwszej wizyty w naszej 
świątyni, o jej wyglądzie, który go bardzo 
ujął, o tym, że miał zapewnione miesz-
kanie w  bloku – bardzo małe, bo jak 
wspomniał z humorem „ jak się położy-
łem w pokoju spać, to nogi wychodziły 
mi na balkon” Snując dalej wspomnienia 
tamtego lata – stwierdził, że może miesz-

kać w  tak małym pomieszczeniu, ale 
najważniejszy jest kościół – Dom Boży 
– aby on nabrał odpowiedniego wyglądu, 
aby był z prawdziwego zdarzenia, wypo-
sażony nie w rzeczy przypadkowe, tym-
czasowe, ale takie, które będą trwałe. 
I tak dzień po dniu, miesiąc po miesiącu 
marzenia te dzięki nam parafianom i lu-
dziom dobrej woli przybierały realne 
kształty, tworzony był kościół material-
ny. Jak dalej mówił ks. Paweł, nie było 

wtedy jeszcze kościoła duchowego, wię-
zi parafialnej (większość mieszkańców 
„Lubonianki” związana była z parafią św. 
Barbary). Stanowiło to wielkie wyzwanie 
dla Niego, aby mieszkańcy najmłodszej 
w  Luboniu parafii w  nowym kościele 
poczuli się jak u siebie. W tym momen-
cie wspominał i dziękował tym osobom, 
które wspierały i pomagały mu budować 
kościół duchowy: ojcowie Piotr i Krzysz-
tof (OMI), którzy dzięki swej pracy i za-
angażowaniu w  sprawy nowej parafii 
zyskali tytuły „honorowych” wikariuszy, 
pani Janina Ellmann – organizatorka 

nowenny do naszego patrona św. Jana 
Pawła II, wszystkich pielgrzymek para-
fialnych, Nabożeństw Pierwszych Sobót. 
Ks. proboszcz wspomniał również pierw-
szego kościelnego – pana Piotra Nako-
niecznego, który pomagał wiele rzeczy 
załatwić, który był w tych latach, jak to 
określił ks. Paweł – „osobą, którą jeżeli 
wyrzucono drzwiami – wchodziła 
oknem, nie było rzeczy, której nie potra-
fił załatwić”. Następne podzię-
kowania odchodzący pro-
boszcz skierował do grup 
duszpasterskich: Caritasu, 
Stowarzyszenia Żywego Ró-

cd.  
na str. 
42

Q
Jeden z ołtarzy przygotowany na procesja Bożego Ciała w parafii pw. św. Jana Paw-
ła II   fot. Jan Błaszczak

Q
XIII stacja drogi krzyżowej – Pan Jezus 
z krzyża zdjęty   fot. Włodzimierz Wasi-
lewski

Q
Delegacje parafian żegnają ks. proboszcza Pawła Dąbrowskiego i ojca Piotra Osow-
skiego (oblata)



7/2019

42

Z PARAFII

żańca, Służby Liturgicznej, 
ministrantów, „Margaretek”, 
organistów, scholi parafialnej 
i jak to określił – najmłodsze-
go dziecka parafii – Rycerzy 

Zakonu Jana Pawła II, wszystkich wika-
riuszy począwszy od ks. Szczepana po 
ks. Krystiana oraz władz Miasta Luboń, 
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
i parafian. Ksiądz Paweł Dąbrowski mó-
wił, że nie żegna się z nami, ale zmienia 
tylko miejsce pracy, będzie starał się nas 
odwiedzać. Zastanawiał się też nad po-
czuciem humoru Pana Boga, bo przysłał 
go do naszej parafii z  Roska, jego na-
stępca przychodzi z Ruska – dwie różne 
miejscowości, różniące  się w  nazwie 
jedną literą. Jak to ujął: „Mnie kazał 
latać po całej archidiecezji (od Mosiny, 
przez Poznań, Chodzież, Czarnków, 
Rosko, Luboń), aby osadzić w Gostyniu, 
naprzeciwko szkoły licealnej, którą koń-
czyłem, niedaleko domu rodzinnego. 
Dzisiejsze czytania i  Ewangelia mogły 
być inne, ale Bóg wybrał te, specjalnie 
dla nas, abyśmy zrozumieli, że służba 
Bogu – to służba posługiwania, niestety 
trzeba wszystko zostawić, nie oglądać się 
za siebie i  iść tam, gdzie nam wskaże. 
Nie jest łatwo odchodzić, kiedy pozna-
ło się tylu wspaniałych ludzi, kiedy jest 
jeszcze tyle do zrobienia, ale ks. arcybi-
skup zadecydował, mówiąc – co ksiądz 
miał zrobić – zrobił, parafia jest, działa 
i istnieje, a rzeczy materialne – inni też 

potrafią zrobić; ksiądz ma inne zadania”. 
Na zakończenie ks. Paweł podziękował 
za naszą obecność w tym dniu, za zło-
żoną intencję Mszy św., za pomoc, do-
broć, życzliwość, wyrozumiałość i ofia-
rował zamiast cukierków – obrazki – bo 
cukierki zostaną zjedzone, papierki 
wyrzucone, a obrazki pozostaną na wie-
le lat i pamięć o Nim.

Ksiądz proboszcz Paweł Dąbrowski za-
wsze będzie w  naszej pamięci, zawsze 
będzie naszym proboszczem, bo przecież 
od Niego wszystko  się zaczęło, dzięki 
Jego staraniom jesteśmy prawdziwą ro-
dziną parafialną, wrażliwą na potrzeby 
innych, potrafiącą wspólnie się modlić, 
pracować na rzecz innych i  czynnie 
uczestniczyć w życiu parafialnym. Mamy 
piękny wystrój świątyni, wiele grup dusz-
pasterskich, Był dla nas – jak to ktoś 
kiedyś określił – „ludzkim proboszczem”, 
zatroskanym szczególnie o dzieci, mło-
dzież, osoby chore i  starsze. Miał czas 
na rozmowę, nie było spraw, których nie 
można było z Nim załatwić. Dziękujemy, 
Księże Proboszczu, za te siedem wspól-
nych lat, mamy nadzieję, że tak szybko 
nas nie zapomnisz. Życzymy wspania-
łych następnych parafian, owocnej pra-
cy duszpasterskiej. Niech Bóg obdarzy 
Cię potrzebnymi Łaskami, a  w  swojej 
opiece mają: Matka Boża i nasz patron 
św. Jan Paweł II.

Halina Gościewska

Z parafii św. Jana Pawła II

cd.  
ze str. 
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Boże Ciało
Najświętszy Sakrament – wielbiony, ad-
orowany i  przyjmowany do serca. 20 
czerwca przypadała Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wier-
ni licznie wzięli udział w eucharystii oraz 
procesji Bożego Ciała ulicami naszej 
parafii. Udział w uroczystości był aktem 
naszego wyznania wiary, adoracji i uwiel-
bienia Najświętszego Sakramentu. Prze-
szliśmy ulicą Platanową, Rydla i 1 Maja, 
wsłuchując się w Słowo Boże, oraz roz-
ważania będące komentarzem do tego-

rocznego wezwania - W mocy Bożego 
Ducha. Następnie, przez cały tydzień, 
trwaliśmy na modlitwie i  uwielbieniu 
Bożego Serca, którą zakończyliśmy 28 
czerwca Uroczystością Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i oddaniem czci Bogu, 
w Najświętszym Sercu Jego Syna, ukry-
tym w  Najświętszym Sakramencie. 
Dziewczynki, które wytrwale, przez cały 
tydzień, sypały kwiatki, zostały obdaro-
wane słodką nagrodą. Przez cały czer-
wiec trwały nabożeństwa czerwcowe, 
poświęcone Najświęt-
szemu Sercu Pana Je-
zusa.

Pożegnanie Pro-
boszcza
W niedzielę,  23 
czerwca, w eucharystii 
dziękczynnej o  godz. 
12.30, cała wspólnota 
parafialna dziękowała 
Bogu za 22 lata posłu-
gi duszpasterskiej ks. 
kanonika Józefa Maj-
chrzaka. Po zakończo-
nej mszy św. przedsta-
wiciele grup duszpa-
sterskich dziękowali 
Proboszczowi za tro-
skę i  zaangażowanie 
duszpasterskie oraz za 
trud wzniesionej świą-
tyni. Wszyscy życzyli 
Księdzu potrzebnych 

Z parafii św. Maksymiliana

łask na dalsze lata 
kapłańskiej drogi. 
Obecne na uroczy-
stości władze mia-
sta Luboń dokona-
ły uhonorowania 
ks. Kanonika me-
dalem Zasłużony 
dla Miasta Luboń. 
Pożegnanie zakoń-
czyła wspólna aga-
pa, podczas której 
kosztowano pysz-
nej grochówki, 
wypieków Pań ze 
WŻR i PZC. Temu 
niedzielnemu spo-
tkaniu 
towa-
rzyszy-
ły pio-
senki, 

Q
Jezus Eucharystyczny niesiony w mon-
strancji ulicami Lasku podczas procesji 
Bożego Ciała   fot. Anna Kaźmierczak

Podczas uroczysto-
ści pożegnania ks. 
proboszcza Józefa 
Majchrzaka, Bur-
mistrz Malgorzata 
Machalska i Prze-
wodnicząca RML 
– Teresa Zygma-
nowska wręczyły 
medal „Zasłużony 
dla Miasta Luboń” 
przyznany uchwałą 
podczas majowej 
sesji   fot. Leszek 
Książkiewicz

cd.  
obok

Q
Delegacje grup dusz-
pasterskich w oczeki-
waniu na pożegnania 
ks. Proboszcza   
fot. Leszek Książkiewicz

Po uroczystej Mszy 
św. pożegnalna aga-
pa na przykościelnym 
placu   fot. Leszek 
Książkiewicz

Q
Pierwsza uroczysta Msza św. nowego proboszcza parafii św. 
Maksymiliana – ks. Przemysława Koniecznego   fot. Anna Kaź-
mierczak

Q

Q



7/2019

43

Z PARAFII / OŚWIATA

które przed laty rozbrzmiewa-
ły na festynach i wspomnienia 
z tamtych lat. Na dziedzińcu 
przed kościołem każdy z obec-
nych miał okazję osobiście 

pożegnać  się z ks. Józefem. Od 1 lipca 
2019 ks. kanonik Józef Majchrzak objął 
urząd proboszcza Bazyliki pw. św. Miko-
łaja w Lesznie oraz dziekana Dekanatu 
Leszczyńskiego.

Powitanie nowego Proboszcza
Z dniem 1 lipca 2019 roku, na mocy 
dekretu ks. abp. Stanisława Gądeckiego, 
proboszczem parafii św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Luboniu został ks. Prze-
mysław Konieczny. Nowy Proboszcz 
pochodzi z Opalenicy, ma 49 lat. Świę-

cenia kapłańskie przyjął 23  maja 
1996 roku. Od tamtego czasu pracował 
jako wikariusz w pięciu parafiach: w pa-
rafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Bojanowie Poznańskim, w parafii 
Wszystkich Świętych w Kórniku, w pa-
rafii Świętej Rodziny w Poznaniu, w pa-
rafii pw. Matki Bożej Bolesnej w  Po-
znaniu. Ostatni wikariat pełnił w Śro-
dzie Wielkopolskiej, w parafii św.  Jó-
zefa. W  grudniu 2012 roku został 
mianowany proboszczem parafii 
pw.  Trójcy Świętej w  Osiecznej. Tam 
pełnił funkcję do 30 czerwca 2019 roku. 
Z dniem 1 lipca rozpoczyna posługę jako 
Proboszcz w naszej wspólnocie, w para-
fii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lu-
boniu. Oficjalne wprowadzenie ks. Pro-
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Procesja Bożego Ciała
W czwartek, 20  czerwca w  parafiach 
naszego miasta obchodzono Uroczystość 
Najświętszego Ciała i  Krwi Chrystusa 
– potocznie Bożego Ciała. W parafii św. 
Jana Bosko, po zakończeniu głównej 
Mszy św. którą wspólnie z księżmi naszej 
parafii – proboszczem ks. prał. Roma-
nem Kubickim i wikariuszem ks. Krzysz-
tofem Twardowskim celebrował były jej 
wikariusz (koniec lat sześćdziesiątych) 
– ks. Zbigniew Woźniak, zgodnie z tra-
dycją rozpoczęła się uroczysta procesja, 
której trasa przebiegała podobnie jak 
w ubiegłym roku, mianowicie ulicami: 
ks. Streicha, Kościelną, Okrzei, Krasic-
kiego, ks. Faustmanna, Puszkina do 
Krzyża Milenijnego przy skrzyżowaniu 
z  ul. Powstańców Wlkp., gdzie wierni 
przyjęli błogosławieństwo na cztery stro-
ny świata. W procesji wzięło udział ty-
siące parafian, a uświetnili ją tradycyjnie 
dziewczynki sypiące kwiaty, Lubońskie 
Bractwo Kurkowe (LBK) i orkiestra dęta, 
natomiast bezpośrednio po jej zakoń-
czeniu w  świątyni została odprawiona 
kolejna Msza św.

Remont Sali Katechetycznej
W Domu Parafialnym trwa remont 
i  adaptacja Sali Katechetycznej, gdzie 
będzie również funkcjonował klub, któ-
ry ma służyć integracji parafialnej spo-

łeczności. Będziemy mogli się tu spoty-
kać przy kawie i kawałku ciasta. W ra-
mach modernizacji zaplanowano tu 
ubikację i samoobsługową kuchnię.

Zmiana warty
Po dwóch latach dobrej pracy, sprawo-
wania wiernej posługi kapłańskiej w na-
szej parafii ks. Krzysztof Twardowski 

z  woli ks. 
arcybisku-
pa zmienia 
parafię. Od 
24 sierpnia 
będzie wi-
kariuszem 
w  parafii 
pw. św. An-
toniego 
w  Lesznie. 
Jednocze-
ś n i e  o d 

tego samego 
dnia do pra-
cy w  naszej 
parafii zo-

stał skierowany ks. Maciej Skorupka 
(wyświęcony 26 maja 2011 r.) który do 
tej poru sprawował posługę w sąsiedniej 
parafii pw. Błogosławionej „Poznańskiej 
Piątki” na poznańskim Dębcu.

PAW

Z parafii św. Jana Bosko

Q
Ks. Skorupka Maciej 
– nowy wikariusz parafii 
św. Jana Bosko

Q
W pomieszczeniu, z którego uprzednio korzystał przyparafialny Caritas wkrótce 
zacznie funkcjonować salka katechetyczna i parafialny klub   fot. Paweł Wolniewicz

Jestem szczęśliwym posiadaczem pierw-
szego świadectwa. Był to dla mnie bardzo 
długi i ciężki rok szkolny. Ogólnie lubię 
chodzić do szkoły, choć poranne wsta-
wanie nie jest dla mnie przyjemnością. 
Najchętniej chodziłem na wf., na którym 

graliśmy w dwa ognie i często była szta-
feta oraz matmę, na którą nie musia-
łem się zbytnio uczyć. Za to kaligrafia 
była najgorsza. Nie cierpię pisać, bo 
zabiera mi to pół dnia i nie mam czasu 
na granie z kolegami w piłkę. W pierw-
szej klasie nauczyliśmy się czytać, pisać, 
liczyć i wiązać buty. Poznaliśmy zawody 
naszych rodziców oraz ciekawe miejsca 
podczas wycieczek. Wielu z nas odniosło 
sukcesy w  różnych konkursach. Nasza 

klasa bardzo się ze sobą zżyła podczas 
różnych zajęć oraz zabaw w  świetlicy. 
Mimo to każdy z niecierpliwością czekał 
na zakończenie roku szkolnego, który 
nastąpił 19  czerwca. O  godzinie 10.30 
rozpoczęła  się oficjalna część na holu 

szkolnym. Pani dyrektor powiedziała 
kilka miłych słów i życzyła nam fajnych 
wakacji. Po przemówieniu burmistrza 
Michała Popławskiego, klasy 1  b i  1  c 
przedstawiły nam krótki występ arty-
styczny o  wakacjach. Później wszyscy 
poszliśmy do swoich klas, by otrzymać 
upragnione świadectwo, dyplomy i upo-
minki. W końcu nadszedł czas na zasłu-
żone leniuchowanie!

Wojtek Stempczyński

Niech żyją wakacje!
Na zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 
wypowiada się absolwent pierwszej klasy

Q
Koniec pierwszej klasy to doskonały moment na pamiątkowe zdjęcie (klasa 1 a), 
które z czasem będzie zyskiwać wartość nie tylko sentymentalną    fot. Beata 
Stempczyńska

Q
W czerwonych krawatach – wakacyjny występ artystyczny dzieci z klas 1 b i 1 c 
w holu SP 5   fot. Beata Stempczyńska

boszcza przez dziekana ks. R. Kubickie-
go odbyło  się podczas eucharystii 3 
lipca 2019  r. Kapłan w  obecności 
Dziekana i wiernych złożył uroczyste 
Credo oraz wypowiedział przysięgę 
na Pismo Święte. Przedstawiciele 
Rady Duszpasterskiej, w imieniu Pa-
rafian, powitali księdza Przemysława 

bardzo serdecznie i życzyli mu potrzeb-
nych łask w pracy duszpasterskiej w la-
skowskiej wspólnocie. Po eucharystii 
odbyło  się w  Zakątku Kolbiańskim 
spotkanie nowego Proboszcza z liderami 
grup duszpasterskich i osobami współ-
pracującymi.

A.K.



7/2019

44

OŚWIATA

Wicemistrz
15 czerwca w Pile odbyły się Mistrzostwa 
Wielkopolski U16 w  lekkiej atletyce. 
Uczeń SP 2, Mateusz Adamski (7 a) zo-
stał Wicemistrzem Wielkopolski w ka-
tegorii rzut dyskiem. 22 czerwca w  I 
Grand Prix Obornik w lekkiej atletyce, 
Memoriał im. Tadeusza Ratajczaka pod 
patronatem Burmistrza Obornik Toma-
sza Szramy, Mateusz zdobył 3. miejsce 
i brązowy medal w rzucie dyskiem. Gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wakacje
19 czerwca zakończyliśmy kolejny rok 
szkolny. Jak zwykle obfitował on w licz-
ne sukcesy: w naszej szkole mamy mi-
strzów i laureatów we wszystkich dzie-
dzinach. Każdy z  nas bardzo ciężko 

pracował przez te dziesięć miesięcy na 
swoje świadectwo i  nagrody uznania, 
dlatego w wakacje mamy zamiar odpo-
cząć, by od września ze zdwojoną ener-
gią przystąpić do pracy. Jednak koniec 
roku szkolnego to także czas pożegnań. 
Wczoraj wśród łez wzruszenia pożegna-
liśmy naszych absolwentów, dzisiaj przy-
szło nam podziękować za trud włożony 
w kierowanie szkołą pani dyrektor Lidii 
Kałwińskiej oraz Urszuli Ferdynus-Rem-
lein i  Elżbiecie Nowakowskiej, które 
pełniły funkcje wicedyrektorów. Oficjal-
ne podziękowania na ręce pań złożyli 
zaproszeni goście; wiceburmistrz Mate-
usz Mikołajczak, przewodnicząca Rady 

Rodziców Aleksandra Siejak oraz Ro-
mualda Suchowiak, kierownik Wydzia-
łu Oświaty, Zdrowia i Kultury w Lubo-
niu. Potem przyszedł czas na pożegnania 
i podziękowania w klasach z wychowaw-
cami i nauczycielami. Wakacje przywi-
tały nas piękną pogodą i takie niech będą 
całe dwa miesiące. Wszystkim uczniom, 
rodzicom i nauczycielom życzymy uda-
nego i  bezpiecznego wypoczynku. Do 
zobaczenia we wrześniu.

Byś mógł z tysiąca dróg wybrać 
tę jedną…
Tymi słowami pani dyrektor, Lidia Kał-
wińska, rozpoczęła uroczystość poże-
gnania absolwentów wyjątkowego rocz-
nika, bo pierwszego od niemal dwudzie-
stu lat, który został z nami na dłużej, nie 
kończąc nauki po sześciu latach. Nie 
brakowało więc wzruszeń, wspomnień, 
ale i  gratulacji - nasi ósmoklasiści od-
nieśli sukcesy na wielu polach. Egzamin 
kończący szkołę podstawową zdali bar-
dzo dobrze, wygrywali konkursy, brali 
udział w projektach, działali społecznie 
w  ramach wolontariatu, z  licznych za-
wodów sportowych przywieźli wspania-
łe trofea. Żegnając ich wiemy, że te do-
konania zostaną z nami na długo i będą 
motywacją dla ich młodszych kolegów. 
Na to ostatnie spotkanie w takim gronie 
przybyli też rodzice, nauczyciele wszyst-

Z Cieszkowianki

kich przedmiotów 
i  młodsi uczniowie, 
którzy uświetnili uro-
czystość swoimi wystę-
pami artystycznymi: 
klasa 6  c pod opieką 
Agnieszki Górnej przy-
g o t ow a ł a  d a j ą c e 
wszystkim do myślenia 
przedstawienie, a chó-
rzyści prowadzeni 
przez Radosława Jasta-
ka zaśpiewali dla 
wszystkich zebranych. 
Ósmoklasistom życzy-
my odnalezienia swojej 
życiowej drogi, a rodzi-
com gratulujemy wspa-
niałych dzieci.

Konkurs matema-
tyczny „Euklides”
14 czerwca Ania Ja-
głowska, Jakub Górski 
i  Adam Stelmaszyk 
(7  a) reprezentowali 
nasza szkołę w  Mię-
dzyszkolnym Konkur-
sie Matematycznym 
„Euklides” dla klas 7, 
których organizatorem 
była SP  1. Podczas 
konkursu uczniowie 
mieli do rozwiązania 

zadania zamknięte i otwar-
te, w  tym jedną zagadkę. 
Nasi uczniowie poradzili 
sobie znakomicie. Jakub 
Górski zdobył 1. miejsce, 
a Ania i Adam, uzyskując 
bardzo dobry wynik, zna-
leźli  się tuż za podium. 
Gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów.  

 Magdalena Przybylska

Czytaliśmy
7 czerwca po raz kolejny 
wzięliśmy udział w ogólno-
polskiej akcji „Jak nie czy-
tam, jak czy-
tam!”. Przedsię-
wzięcie z  roku 
na rok groma-
dzi coraz więcej 

Q
Mateusz Adamski  z 7 a Wicemistrzem 
Wielkopolski w rzucie dyskiem

Q
Podziękowania dla dyrektor szkoły Lidii 
Kałwińskiej, Urszuli Ferdynus-Remlein 
i Elżbiecie Nowakowskiej – wicedyrek-
torów

Q
Program w wykonaniu tegorocznych absolwentów Cieszkowianki

Q
Reprezentacja SP 2 na Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Euklides” dla 
klas 7. zorganizowanym w SP 1

Q
Absolwenci Kolorowego Uniwersytetu z 2 d na schodach 
przed Aulą Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

cd.  
obok
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szkół, bibliotek i innych insty-
tucji wokół czytania. O usta-
lonej godzinie wszyscy biorą 
do rąk swoją ulubioną książkę 
i czytają. I tak u nas w szkole 

o  godz. 10, pomimo strasznego upału, 
czytali niemal wszyscy: uczniowie, na-
uczyciele i obsługa. Wstępne obliczenia 
pokazują, że było nas ponad pięćset osób. 
Za rok też pokażemy, jak bardzo kocha-
my literaturę.   

Violetta Langner, Ewelina Cisłak

Absolwenci Kolorowego Uniwer-
sytetu
Przez cały rok szkolny klasa 2  d brała 
udział w zajęciach na Kolorowym Uni-
wersytecie w Poznaniu. Słuchaliśmy wy-
kładów na różnych wydziałach Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza. Braliśmy 

udział w: inauguracji KU; wykładzie na 
Wydziale Nauk Geograficznych i Geolo-
gicznych pt. „Patrzcie do góry! Balony! 
Rakiety! Chmury!”; wykładzie na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa pt. „Jak zrobić selfie, żeby  się nie 
śmiali? Czyli kilka słów o zdjęciach i fil-
mach w Internecie”; wykładzie na Wy-
dziale Studiów Edukacyjnych pt. „ 
Muzyka z papieru”; wykładzie na Wy-
dziale Neofilologii pt. „Kuchnia rosyj-
ska na wesoło”; wykładzie w Bibliotece 
Uniwersyteckiej pt. „Kropki... Kreski…
Bazgroły…o tym jak kiedyś zapisywa-
no muzykę!”; wykładzie na Wydziale 
Filologii Polskiej i Klasycznej pt. „Fil-
mowi superbohaterowie i  ich mitolo-
giczni przodkowie”; wykładzie na Wy-
dziale Fizyki pt. „Piorunująca fizyka”; 
wykładzie na Wydziale Biologii pt. 
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QQ Maj i czerwiec to miesiące, które Ku-
buś Puchatek lubi najbardziej. Nie ma nic 
piękniejszego niż święta, które możemy 
razem obchodzić, wyrażając swoją mi-
łość do Rodziców. Na przełomie maja 
i czerwca gościliśmy w murach naszego 
niepublicznego przedszkola i żłobka przy 
ul. Konopnickiej rodziców naszych mi-
lusińskich, aby wspólnie świętować uro-
czystość z okazji ich święta. Uroczystości 
odbywały się aż trzy dni. Były wzrusza-

jące wierszyki i piosenki, przedstawienia 
wizualizacyjne i aktorskie w wykonaniu 
dzieci, a nawet wypieki i komponowanie 
przepysznych deserów wspólnie z rodzi-
cami. Oczywiście wszyscy później koszto-
waliśmy te pyszności. Każda grupa, nawet 
żłobkowa, stanęła na wysokości zadania 
na 1000%. Był czas na uściski, życzenia 
i pogaduchy przy wspólnym stole. 
QQ Czerwiec rozpoczęliśmy od świętowa-

nia Dnia Dziecka. Z tej okazji 1 czerwca 
spotkaliśmy się na pikniku. Wspólne gry 
i zabawy, zarówno dla dzieci jak i rodziców, 
sprawiły wszystkim ogromną radość. Było 
wspólne smażenie kiełbasek przy ognisku, 
pokaz zumby oraz warsztaty sensoryczne. 
Odbył się również krótki, towarzyski mecz 
piłki nożnej. Do boju stawiły się dwie repre-
zentacje rodziców grupy żłobka i przedszko-

la. Wszystkim gratuluję odwagi, a przede 
wszystkim ogromnego poczucia humoru. 
Warto zaznaczyć, że reprezentacje były mie-
szane, a na bramkach obydwu drużyn sta-
nęły kobiety. Jak co roku nie zawiodła nas 
wspaniała pogoda i nasza lubońska OSP, 
która sprawiła swoją obecnością ogromną 
radość, i której bardzo za wszystko dzię-
kujemy.
QQ 7 czerwca nasze przedszkole uczestni-

czyło w konkursie Piosenki Przedszkolnej, 

organizowanej przez Ośrodek Kultury 
w Luboniu, a 8 czerwca brało udział w co-
rocznych występach przedszkoli podczas 
Dni Lubonia. Obydwa wydarzenia prze-
biegły w miłej atmosferze, a nasze dzieci 
znów udowodniły, że potrafią wiele i choć 
stres co niektórym  się udzielił, Kubuś 
Puchatek jest z Was dumny.
QQ 28 czerwca oficjalnie zakończyliśmy 

rok szkolny 2018/2019. Na dzieci, które 
opuszczały mury naszego przedszkola 
i żłobka, czekały dyplomy pamiątkowe 
oraz mnóstwo niespodzianek, które trwa-
ły cały dzień.
QQ Teraz czekają nas wakacje, dlatego 

pragniemy wszystkim życzyć udanych, 
słonecznych wakacji oraz szczęśliwych 
powrotów do domu.

Magdalena Szymańska

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół
QQ W ostatnim miesiącu roku szkolne-

go dzieci z niepublicznego przedszkola 
przy ul. Kopernika 4 uczestniczyły w ple-
nerowych piknikach rodzinnych. Piraci 
spotkali  się wraz ze swoimi rodzicami 
w Rogalińskim Parku Krajobrazowym, 
Krewetki w Klubie Country (w miasteczku 
kowbojskim), Delfinki, Podróżnicy, Poszu-
kiwacze Skarbów oraz Rybki w Żarnowcu. 
Oprócz części artystycznej z okazji świę-
ta rodziny odbyły się również warsztaty 
dla rodziców, gry terenowe i animacje.

QQ Grupa Podróżników reprezentowała 
nasze przedszkole na Lubońskim Przeglą-
dzie Piosenki Przedszkolnej i wykonała 
piosenkę pt. „Owocowy Rock”, natomiast 
dzieci z grupy Delfinków i Podróżników 
występowały podczas tegorocznych Dni 
Lubonia.
QQ Od kilku lat nasze przedszkole orga-

nizuje Międzyprzedszkolną Olimpiadę 
Sportową. W tym roku w konkurencjach 
rywalizowały trzy przedszkola. Wszyst-
kim olimpijczykom gratulujemy świet-

nej formy i dziękujemy za 
sportową rywalizację.
QQW czerwcu dzieci uczęsz-

czające na zajęcia organi-
zowane na basenie, wzię-
ły udział w zawodach pły-
wackich. Jesteśmy dum-
ni z aktywności fizycznej 
naszych przedszkolaków. 
Cieszymy się z osiąganych 
przez nich sukcesów spor-
towych.
- Wszystkim dzieciom, 
rodzicom i pracownikom 
życzymy bezpiecznych, 
wspaniałych i  słonecz-
nych wakacji. Do zoba-
czenia po przerwie urlo-
powej.

Beata Zimlińska

Z Tajemniczej Wyspy

Q
Chłopcy z przedszkola Tajemnicza Wyspa podczas 
zabawy na dmuchanym zamku

Q
Maluszki z Tajemniczej Wyspy podczas Dnia Rodziny

Q
Piknik z okazji Dnia Dziecka w Kubusiu Puchatku

„CRICETUS CRICETUS L. – symbol 
ginącej przyrody”; warsztatach w Te-
atrze Nowym na temat charakteryzacji; 
absolutorium na auli UAM. Ponadto 
nasi koledzy z innych szkół także za-
prezentowali swoje wykłady podczas 
tegorocznego Kolorowego Uniwersy-

tetu. To były dla nas bardzo ciekawe 
lekcje, zdobyliśmy nowe doświadczenia 
i  już chociaż trochę wiemy, jak to jest 
być studentami. Zachęcamy wszystkie 
klasy do wzięcia udziału w tym projek-
cie. Kolorowy Uniwersytet czeka na 
Was.    Klasa 2 d
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Czerwiec w  Czarodziejskim Ogrodzie 
rozpoczęliśmy od festynu rodzinnego 
„Na sportowo”, który odbył się na przy-
stani żeglarskiej w Dymaczewie. Rodzi-
ce wraz z  dziećmi tworzyli drużyny, 
a każdą z nich przydzielono do konkret-
nej konkurencji. Pierwszym zadaniem 
wszystkich drużyn było wspólne stwo-
rzenie transparentu oraz okrzyku, który 
będzie zagrzewał drużynę podczas roz-
grywek sportowych. Następnie uczest-
nicy przystąpili do zdrowej rywalizacji 
podczas meczu piłki nożnej, siatkowej, 
tenisa stołowego czy przeciągania liny. 
Po jakże wyczerpujących rozgrywkach 
nadszedł czas na słodką ochłodę w po-
staci lodów. Na dzieci czekało mnóstwo 
atrakcji, m.in.: dmuchany zamek, bańki 
mydlane, konkurencje sportowe, wspól-
ne tańce. Rozmowy nie miały końca przy 
pysznych kiełbaskach, zupce, sałatkach 
i  ciastach. W  kolejnych tygodniach 
czerwca wybraliśmy się w świat dzikich 
zwierząt, podczas którego poznaliśmy 
zarówno zwierzęta z polskich lasów jak 
i nieznanej dżungli. Nasze starszaki re-

prezentowały przedszkole podczas Fe-
stiwalu Piosenki Przedszkolnej w  Lu-
bońskim Ośrodku Kultury. W kolejnym 
tygodniu skupiliśmy się na upragnionym 
lecie i wakacjach. Był tydzień pełen barw 
i  eksperymentów z  nimi. Poznaliśmy 
zasady bezpiecznych zabaw podczas 
wakacji oraz burzowej pogody. O bez-
pieczeństwie nasi podopieczni mieli 
okazję porozmawiać również z ratowni-
kiem medycznym, który w przystępny 
sposób zapoznał dzieci z pierwszą po-
mocą. W  naszym przedszkolu gościli 
również Panowie z Klubu Honorowych 
Dawców Krwi „Lubonianka” (patrz: 
str.  28). Zwieńczeniem tego tygodnia 
było uroczyste zakończenie roku i poże-
gnanie najstarszej grupy Biedronek. 
Starszaki wcieliły się w marynarzy i od-
wiedziły poszczególne wyspy - Malusz-
ków, Pszczółek, Stokrotek i  Motylków, 
które pożegnały Straszaków wierszami, 
piosenkami i tańcem. Biedronki przeka-
zały symboliczny klucz wiedzy 5-latkom 
z grupy Pszczółek.

Jagoda Husakowska

Z Czarodziejskiego Ogrodu

Q
Rozgrywki sportowe podczas festynu rodzinnego w przedszkolu Czarodziejski 
Ogród

QQ Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do 
oglądania występów dzieci przygotowa-
nych dla rodziców. Tym razem to rodzice 
wystąpili przed dziećmi. Było to duże za-
skoczenie dla przedszkolaków, gdy wśród 
występujących piratów i Indian ktoś do-
strzegł podobieństwo do swojej mamy czy 
taty. Występ został nagrodzony gromkimi 
brawami i uśmiechami.
QQ Przed wakacjami nie mogło zabraknąć 

spotkania z  ratownikiem medycznym, 
który spotkał się z każdą grupą przed-
szkolną. Dzieci wysłuchały informacji 
na temat udzielania pierwszej pomocy, 
w jaki sposób można komuś pomóc, za-
nim przyjedzie pogotowie ratunkowe, jak 
należy sprawdzać przytomność oraz w jaki 
sposób wzywać pomoc. Każdy miał oka-
zję przećwiczyć masaż serca i sztuczne 
oddychanie na fantomie. To była dla nas 
wszystkich bardzo cenna lekcja.

QQ W grupach Półnutki i Plastusie od-
były się pierwsze zajęcia adaptacyjne dla 
nowoprzybyłych dzieci, aby mogły poznać 
swoje przyszłe panie, a także oswoić się 
z nowym otoczeniem. Na kolejne zaję-
cia adaptacyjne zapraszamy 28 sierpnia 
o godz. 10.
QQ Czerwiec to również czas pożegnań. 

Kolejne grupy naszych wychowanków 
wyruszyły w dalszą drogę. Jak zawsze były 
to dla nas bardzo ważne i wzruszające 
chwile. Pożegnanie odbyło się w grupach 
Odkrywców oraz Sportowców. Absolwen-
ci żegnali się z przedszkolem, śpiewając 
piosenki i recytując przygotowane na tę 
okazję wiersze.
Wszystkim Rodzicom i Przedszkolakom 
składamy najserdeczniejsze podzięko-
wania za całoroczną współpracę i życzy-
my, by okres wakacyjny był czasem od-
poczynku i radości.

Aleksandra Rybicka

W Małych Talentach

Q
Teatr rodziców w Przedszkolu Małe Talenty

Q
Ostatnia dekoracja w starym budynku

Q
Laureaci konkursu na nowe logo przedszkola ze zwycięzcą, Hubertem Wiśniewskim

W czerwcu już wszystkie dzieci wiedzia-
ły, że od września będą miały nowe 
przedszkole: przestronne sale, wielką salę 
gimnastyczną, nowy ogródek i plac za-
baw, tarasy i przyjemne kolorowe kory-

tarze. W Publicznym Przedszkolu nr 1 
przy ul. Sobieskiego odbyły  się więc 
ostatnie przedstawienia, imprezy i kon-
kursy. Najważniejszy konkurs na nowe 
logo przedszkola wygrał Hubert Wi-

Z Pogodnego Przedszkola

śniewski – jego projekt przedstawia 
kolorowy pociąg; na wagonikach wid-
nieją symbole poszczególnych grup: 
Gwiazdeczek, Wietrzyków, Śnieżynek, 
Słoneczek, Kropelek, Obłoczków, Bły-
skawic i Sopelek. Malwina Gajdziel na-

pisała tekst nowego hymnu przedszkola, 
a Marzenna Domańska z Krystyną Siw-
ką wykonały ostatnią letnią dekorację: 
wielką zieloną łąkę pełną maków i sto-
krotek.

Iwona Kmiecik
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Współpraca Komisji Ochrony Przyrody 
przy Oddziale PTTK im. Cyryla Rataj-
skiego w  Luboniu z  Przedszkolem im. 
Czesława Janczarskiego w Sławie (woje-
wództwo lubuskie) rozpoczęła się cztery 
lata temu. Zakres współpracy dotyczy 
doradztwa ze strony Komisji w realizo-
waniu przez Przedszkole projektów przy-
rodniczych i  weryfikacji odznak przy-
rodniczych PTTK, które w ramach pro-
jektów były przez dzieci zdobywane oraz 
edukacji przyrodniczej. Propozycja na-
wiązania z  nami kontaktu wyszła ze 
strony Dyrekcji Przedszkola, reprezen-
towanego przez Panią Jadwigę Kościół-
ko i miejscowego regionalisty a zarazem 
członka PTTK Pana Alfreda 
Röslera. Nasza Komisja zade-
klarowała wolę współpracy 
w omawianym zakresie, pro-
mując jednocześnie działal-
ność prowadzoną przez strony. 
Trzeba zacząć od tego, że 
Przedszkole w Sławie jest wy-
jątkowe i godne naśladowania 
pod względem rozwijania po-
staw proekologicznych dzieci 
poprzez kontakt z  przyrodą 
w  ich najbliższym otoczeniu. 
Różni  się od innych przed-
szkoli tym, że realizuje pracę 
wychowawczo-dydaktyczno-
-opiekuńczą w oparciu o au-
torski „Program wychowania 
i edukacji przyrodniczej”. Po-
przez realizację treści progra-
mu dzieci uczą  się szanować 

świat zwierząt i roślin jako nasze wspól-
ne dobro. Przedszkole organizuje wy-
cieczki o charakterze przyrodniczo-edu-
kacyjnym, zabawy i  zajęcia związane 
z  ochroną przyrody i  środowiska oraz 
zwierzętami, które dostosowane są do 
wieku dziecka, jego możliwości i rozwo-
ju. W przedszkolu znajduje się zielony 
kącik przyrodniczy z ptakami, rybkami 
akwariowymi i  żółwiami, wyposażony 
w  sprzęt do prowadzenia obserwacji 
przyrodniczych. Na terenie przedszkola 
jest też mały ogródek kwiatowy i  wa-
rzywny oraz woliera z ptakami i minizoo. 
Dzieci, pod okiem wychowawcy, uczą się 
rozpoznawania zwierząt, doglądają je, 

Współpraca PTTK z Przedszkolem w Sławie
Członkowie Komisji Ochrony Przyrody działającej przy lubońskim Oddziale PTTK zostali zaproszeni na podsumowanie projektu przyrodniczego 
i uroczystość wręczenia dzieciom z Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie legitymacji i odznak PTTK „Tropiciel Przyrody”.

karmią i opiekują się nimi oraz poznają 
bogaty świat roślin, podlewają je i od-
chwaszczają. Najważniejszy jest tutaj 
bezpośredni kontakt z przyrodą, m. in. 
umożliwiający obserwację, przeżywanie, 
czy też odkrywanie. Jak nam powiedzia-
ła pani Dyrektor, wszystkie te zadania są 
realizowane w  sposób zorganizowany, 
ciągły i systematyczny. W obecnym pro-
jekcie przyrodniczym pn. „Tropiciel 
Przyrody”, wzięły udział dzieci 6-letnie 
pod opieką wychowawcy pani Agniesz-
ki Róg, łącznie 22 osoby. Jego realizacja 
trwała od września 2018 r. do czerwca 
2019 r. Projekt przewidywał udział dzie-
ci w 12 zadaniach przyrodniczych. Pod-

czas realizacji programu dzieci miały 
bezpośredni kontakt z przyrodą . Zapo-
znały  się z  bogatym światem roślin 
i  zwierząt w  ogrodzie przedszkolnym, 
nauczyły  się rozpoznawać i  nazywać 
wybrane drzewa i krzewy po charakte-
rystycznych cechach: liściach, korze, 
owocach – w różnych porach roku. Za-
poznały się z pracą leśnika, pełnionych 
przez niego funkcjach związanych 
z ochroną lasu. Poznały pojęcie „pomni-
ka przyrody” i  dowiedziały się, co go 
charakteryzuje i jak się oznacza. Biorąc 
udział w licznych konkursach o tematy-
ce przyrodniczej, zaczęły dostrzegać 
emocjonalną wartość otoczenia przyrod-
niczego jako satysfakcji estetycznej. Do-
wiedziały się, że zwierzęta odczuwają 
tak, jak my i zaczęły przejawiać o nich 
troskę oraz życzliwość. Dzieci brały też 
udział w akcji „Sprzątania świata” i se-
gregacji śmieci. Sprawozdanie z realiza-
cji projektu otrzymała Komisja Ochrony 
Przyrody Oddziału PTTK im. Cyryla 
Ratajskiego w Luboniu. Komisja doko-
nała weryfikacji nadesłanych materiałów 
i przyznała wszystkim uczestnikom od-
znakę przyrodniczą PTTK „Tropiciel 
Przyrody”. 17 czerwca odbyło się pod-
sumowanie projektu i uroczystość wrę-
czenia przedszkolakom legitymacji oraz 
odznak w stopniu brązowym. W części 
artystycznej, przygotowanej przez wspa-
niałe dzieciaki, były wierszyki, piosenki 
i  tańce o  tematyce przyrodniczej. Od-
znakę wręczyli członkowie Komisji.

Maria i Jan Błaszczakowie
Q
Dzieci biorące udział w projekcie   fot. Jan Błaszczak

Wyjechaliśmy autokarem z  Poznania 
z Komandorii z parkingu za kościołem 
pod wezwaniem św. Jana Jerozolimskie-
go za Murem w  kierunku Murowanej 
Gośliny. W  Budziejewku obejrzeliśmy 
granitowy głaz św. Wojciecha, najstarszy 
w Wielkopolsce pomnik przyrody obję-
ty ochroną, o obwodzie 20,5 m . Zwie-
dziliśmy także pobliski niewielki neoro-

mański kościół pw. św. Wojciecha z 1858 
roku z obrazem „Kazanie św. Wojciecha” 
w  ołtarzu głównym. We wsi Łaziska, 
niedaleko Wągrowca, znajduje się gro-
bowiec w kształcie piramidy, w którym 
pochowany jest rotmistrz Franciszek 
Łakiński (1767 – 1845), walczący w armii 
napoleońskiej. W Wągrowcu doszliśmy 
do skrzyżowania rzek Nielby i  Wełny, 

a  następnie zwiedzili-
śmy gotycki kościół 
farny pw. św. Jakuba 
Apostoła z  bogatym 
wyposażeniem wnętrza świątyni w dzie-
więć ołtarzy późnorenesansowych, ba-
rokowych i rokokowych, pochodzących 
z XVI-XVIII wieku. Był także spacer po 
mieście i zwiedzenie odrestaurowanego 

dworca kolejowe-
go. W  Tarnowie 
Pałuckim znajdu-
je się jeden z naj-
starszych kościo-
łów drewnianych 
w Polsce, pod we-
zwaniem św. Mi-
kołaja. Zdobiąca 
ściany kościoła 
późnorenesanso-
wa polichromia 
zaliczana jest do 
najcenniejszych 
w  kraju. Na ścia-
nach bocznych 
znajdują się sceny 
z życia św. Małgo-
rzaty i  św. Miko-

łaja, żyjących w  IV wieku. W  Łeknie 
zwiedziliśmy późnogotycki trójnawowy 
kościół parafialny pw. Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła z gwiaździstym skle-
pieniem. W  Gołańczy nad brzegiem 
jeziora Smolary znajdują  się ruiny go-
tyckiego zamku Pałuków Gołanieckich 
z XIV wieku. Budowla przeszła do hi-
storii dzięki bohaterskiej obronie zamku 
przed Szwedami w 1656 roku. Do dzisiaj 
zachowała  się wieża i  resztki murów 
obronnych. Następnie poprzez Smogulec 
dojechaliśmy w dolinę Noteci do mostu 
na rzece. W  drodze powrotnej odwie-
dziliśmy wieś Atanazyn, gdzie przy dro-
dze Margonin - Białośliwie stoi głaz 
narzutowy „Zaczarowana Karoca” o wy-
sokości 1,4 m i obwodzie 7,5 m. Jest to 
czerwony granit w kształcie grzyba. Przy 
drodze z Margonina do Wągrowca znaj-
duje się kolejny głaz narzutowy „Zaklę-
ta Karczma”, pochodzenia polodowco-
wego, który obejrzeliśmy, o obwodzie 12 
m i wysokości 2 m . Znajduje się na nim 
napis: „Na pamiątkę matki mojej Anto-
niny z Garczyńskich hr. Skórzewskiej - 
Heliodor hr. Skórzewski Roku Chrystu-
sowego 1827”. Z głazem tym związane 
są liczne legendy. Pełni wrażeń i wiado-
mości, które przekazał nam wspaniały 
przewodnik Włodzimierz Łęcki, powró-
ciliśmy do Poznania. Kierownikiem wy-
cieczki był Eugeniusz Jacek.

Maria i Jan Błaszczakowie

Wycieczka z Włodzimierzem Łęckim
W sobotę, 22 czerwca członkowie Koła PTTK „Lubonianka” wzięli udział w VIII Wycieczce 
z Włodzimierzem Łęckim „Szlakiem pałuckich głazów narzutowych”, której organizatorem był 
Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.

Q
fot.   Jan Błasz-
czak

Q
Uczestnicy wycieczki przy skrzyżowaniu Nielby i Wełny w Wągrowcu. Centralnie przy tablicy Włodzimierz 
Łęcki   fot. Jan Błaszczak
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dawczy. Przyjęto kandy-
datów na nowych człon-
ków Klubu. Wśród nich 
znalazła  się lubonianka 
dr Izabella Szczepaniak 
z rekomendacji 2 człon-
ków zwyczajnych: Wło-
dzimierza Łęckiego i Jana 

Błaszczaka. Następnie omówiono pro-
pozycje działalności klubu w  drugim 
roku kadencji Zarządu (Forum, przygo-
towania do 40-lecia Klubu, publikacje 
klubowe). Kol. Włodzimierz Łęcki 
przedstawił stan przygotowań do XIX 
Forum Publicystów Krajoznawczych 
Poznań – Tuczno w dniach 15 - 18 wrze-
śnia 2019 roku, które organizowane jest 
pod patronatem Marka Woźniaka Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego, 
przez WKPK w ramach Wielkopolskiej 
Korporacji Oddziałów PTTK w Pozna-
niu. Omówił także ramowy program 
Forum, które odbędzie  się na terenie 
historycznej, północnej Wielkopolski 
z  bazą noclegową w  Tucznie, mieście 
w północno-zachodniej Polsce, w woje-
wództwie zachodniopomorskim. W za-
łożeniach programowych jest m.in. 
promocja walorów krajoznawczych po-
granicza Wielkopolski, Pomorza Za-
chodniego i Ziemi Lubuskiej.

Jan Błaszczak

TURYSTYKA /  SPORT

Zebranie otworzył Prezes Klubu Witold 
Przewoźny i powitał przybyłych na spo-
tkanie członków zwyczajnych Klubu 
z  prawem głosu. Stan Klubu na dzień 
obrad to 15 członków zwyczajnych i 41 
członków korespondentów. Zatwierdzo-
no proponowany porządek obrad i wy-
brano przewodniczącego zebrania. Pre-
zes przedstawił sprawozdanie Zarządu 
za okres od czerwca 2018 do czerwca 
2019 roku. Skarbnik Paweł Anders 
przedstawił sprawozdanie finansowe 
z opłacenia i wykorzystania składek klu-
bowych. Po dyskusji udzielono Zarzą-
dowi absolutorium za okres sprawoz-

Walne zebranie Wielkopolskiego Klubu 
Publicystów Krajoznawczych
W poniedziałek, 24 czerwca w restauracji Tulipan przy placu Wielkopolskim w Poznaniu odbyło się walne 
zebranie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych

Tomasz Domagała
Jest kierownikiem zespołu w klubie Lu-
boński KS 1943, zarówno zawodnikiem 
a  także sponsorem drużyny seniorów. 
O zasługach Tomka Domagały powie-
dziano podczas uroczystości m.in. przy-
gotowanej przez prezesa Zarządu Lu-

bońskiego KS  1943 – Ro-
mana Winkela: „Tomek jest 
związany z  Lubońskim 
Klubem Sportowym z prze-
rwami, od początku lat 90. 
Szczególnie zasłużył się dla 
naszego lokalnego środowi-
ska, gdy 5 lat temu klub stra-
cił głównego sponsora, a on 
swoim zaangażowaniem, 
poświęconym czasem i wła-
snym środkom, do dziś utrzymuje dru-
żynę seniorów Lubońskiego. Tylko dzię-
ki jego determinacji udaje  się co roku 
zaszczepić w  innych piłkarzach chęć 
reprezentowania klubu i  miasta. Nie 
pobiera za to żadnego wynagrodzenia. 
Sam będąc już w  wieku old-boya, jest 

filarem i  kapitanem tej drużyny, dając 
przykład i  cel na przyszłość młodemu 
pokoleniu piłkarzy Lubońskiego KS”.

Maciej Łukaszewski
Kierownik zespołu Seniorów TMS Stel-
la, wieloletni, zasłużony działacz tego 

klubu piłkarskiego. Warto do-
dać, że w zespole grają synowie 
Patryk i  Jakub. Do Lubonia 
wprowadził się w 2000 r. z są-
siadującego Świerczewa. Od 19 
lat żonaty z Wiolettą, prowadzi 
własną działalność gospodar-
czą. W 2007 r., kiedy synowie 
rozpoczęli naukę w szkole pod-
stawowej i  trafili do drużyny 
UKS Jedynka do trenera Lecha 
Bartkowiaka, Maciej Łukaszew-
ski zaangażował  się w  pomoc 
klubowi. Po przyjściu Jakuba 

i Patryka do Stelli w 2013 r. zaczął dzia-
łać na rzecz Stelli, z czasem 
zostając kierownikiem dru-
żyny seniorów. Ze sportem 
był już związany od dawna. 
Między innymi trenował po-
nad 10 lat zapasy w poznań-

Wolontariusze w sporcie 
Tomasz Domagała, Maciej Łukaszewski i Piotr Wilczyński otrzymali 
podczas XI Gali Wolontariatu statuetki przyznawane przez Starostę 
Poznańskiego. Uroczystość odbyła się 17 czerwca w siedzibie Starostwa

W dniu 24 czerwca na pla-
cu zabaw Ośrodka Kultu-
ry przy ul. Sobieskiego 
w  Luboniu odbyła  się V 
Miejska Olimpiada Ak-
tywnego Seniora Luboń-
skiego Uniwersytetu III 
Wieku. Seniorzy podjęli 
rywalizację sportową 
w 10 konkurencjach: rzut 
beretem antenką do góry, 
rzut do celu, rzut do ko-
sza, gwóźdź olimpiady, rzut ringiem, 
wieża z  puszkami, klepanie książek, 
bezpieczny senior, konkurs: „Czy znasz 
Luboń?” i bieg z szarfą. Było to długo 
oczekiwane i  wyjątkowe wydarzenie, 
które już od pięciu lat promuje zdrowy 
tryb życia i  aktywność, a  także uczy 
zdrowej rywalizacji, integruje i budu-
je więzi między studentami. Kierow-
nikiem imprezy był pan Maciej Kę-
dziora, a  poszczególne konkurencje 
przeprowadzali i wyłaniali zwycięzców 

członkowie: Rady Progra-
mowej Uniwersytetu (Sławo-
mir Splisgart, Maria Nowa-
kowska, Dorota Szajkowska-
-Deneka, Irena Skrzypczak), 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Jedynka (Lech Bart-
kowiak), Ośrodka Kultury-
(Regina Górniaczyk), PTTK 
(Maria Błaszczak), Biblioteki 
Miejskiej (Agnieszka Beger), 
Lubońskiej Rady Seniorów 

(Elżbieta Stefaniak, Włodzimierz Sro-
czyński) oraz Straży Miejskiej. Olim-
piadę poprzedziło spotkanie z przed-
stawicielami firmy Enea, która ze 
Stowarzyszeniem My50+ i  Komendą 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Po-
żarnej w  ramach projektu „Enea dla 
pokoleń. Wspólnie o bezpie-
czeństwie” przedstawiła 
wskazówki dotyczące tego, 
jak dbać o bezpieczeństwo, 
jak być świadomym konsu-

Zmagania sportowe 
lubońskich seniorów
Zakończyła się Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody 
rzeczowe.

Uczestnicy walnego 
zebrania Wielkopolskie-
go Klubu Publicystów 
Krajoznawczych   
fot. Paweł Anders
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Q
Piotr Wilczyński odebrał 
z rąk Starosty Poznańskie-
go Jana Grabkowskiego 
statuetkę Wolontariusza

Q
Od lewej: Tomasz Domagała, Piotr Wilczyński i Ma-
ciej Łukaszewski ze statuetkami wolontariusza przy-
znawanymi przez Starostę Poznańskiego, które 
otrzymali 17 czerwca 2019 r.

Q
fot. Jan Błaszczak

cd.  
obok

Q

Q
Nagrodzeni w konkurencji rzut beretem   fot. Piotr Kusy
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mentem i jak udzielać w nagłych 
wypadkach pierwszej pomocy. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia 
otrzymali książeczkę „Niezbędnik 
seniora .  Edukac ja  Juniora”. 
W  drodze losowania wybrano 

kilka osób, które za udział w konkursie na 
temat bezpieczeństwa otrzymały czujniki 
gazu i  inne upominki. Zawody trwały od 
godziny 17 do 19. Dobra pogoda, wola 
walki, życzliwość i uśmiech na twarzy to-
warzyszyły studentom podczas zmagań 
sportowych. Przybyła na Olimpiadę, kanc-
lerz Uniwersytetu Burmistrz Miasta Luboń 
pani Małgorzata Machalska życzyła zawod-
nikom dobrych wyników oraz zapału i wy-
trwałości podczas rozgrywek. Sędziowie 
punktowali 10 najlepszych zawodników 
w każdej konkurencji. Na zakończenie za-
wodów odbyła  się ceremonia wręczenia 

nagród. Nagrody 
wręczała pani Bur-
mistrz i prezes Sto-
warzyszenia 
ULTW pan Zbi-
gniew Jankowski. 
Osoby, które zajęły 
pierwsze miejsca 
w  przeprowadzo-
nych konkuren-
cjach, otrzymały 
puchary i nagrody 
rzeczowe. Oto lista 
zwycięzców: rzut 
beretem – Irena 
Czerwińska; rzut 
do celu – Włodzi-
mierz Bąk; rzut do 

kosza – Lucjan 
Ku ź n i a k ;  b i e g 
z szarfą – Ewa Mi-

chałowska; rzut ringiem – Danuta Majchrzyc-
ka; wieża z puszkami – Liliana Paszkowska; 
klepanie książek – Elżbieta Garczyńska; bez-
pieczny senior – Danuta Kurasińska; czy znasz 
Luboń? – Elżbieta Stefaniak; gwóźdź olim-
piady – Bożena Szymczak.
Nagrodami rzeczowymi uhonorowano też 
osoby, które zajęły miejsca od II do V. W ter-
minie późniejszym, najlepszym zawodnikom 
w punktacji ogólnej za wszystkie konkurencje 
zostaną wręczone dodatkowe nagrody oraz 
dyplomy (3 panie i 3 panów), dlatego koniecz-
na była punktacja najlepszej dziesiątki. Bur-
mistrz podziękowała studentom za udział 
w  zawodach i  sportową rywalizację. Na za-
kończenie, wszyscy zostali zaproszeni na kawę 
i  ciasto ufundowane przez Eneę. Impreza 
odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Urzę-
du Miasta Luboń.

Maria Błaszczak

skim Grunwaldzie. 
W  młodości nie 
trenował piłki noż-
nej, chociaż miał 
propozycję ze strony 
trenera Jerzego Sko-

lasińskiego, by trafić do słynnej 
„13”. Bardzo ciepło i pozytyw-
nie wypowiedział  się na jego 
temat trener seniorów Stelli 
Sebastian Kleiber: „Jest to czło-
wiek dobrego ducha drużyny, 
pomagającego w wielu różnych 
sprawach. Wiele zespołów 
chciałoby mieć tak oddanego 
kierownika”.

Piotr Wilczyński
Wieloletni działacz, sponsor 
zespołów uczniowskich piłki 
nożnej oraz wspomaga senio-
rów Stelli i LKS-u. Piotr Wil-
czyński ur. 11.05.1961 r. w Lu-
boniu. Edukację szkolną roz-
począł w  „Cieszkowiance”, 
posiada wykształcenie zawo-
dowe. Ukończył Szkołę Bu-
dowlaną w Poznaniu. Jak nam 
przekazał Prezes Klubu UKS 
Jedynka – Zbigniew Jankow-
ski, Piotr został po raz drugi 
wyróżniony przez Starostę 
Poznańskiego Jana Grabkow-
skiego na jedenastej Gali Wo-
lontariatu. Od 10 lat działacz 
–  k i e row n i k  d r u ż y ny 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Jedynka. Jest zarówno 
szefem Komisji Rewizyjnej 

tego klubu. Sponsor dzieci 
i  młodzieży. Nieodpłatnie 
przekazuje sprzęt sportowy 
oraz stroje piłkarskie. Jako 
były piłkarz Warty Poznań, 
Stelli i LKS-u pomaga trene-
rom w szkoleniu piłkarzy. Jest 
także opiekunem drużyny 
młodzieżowej, z którą uczest-
niczy w  meczach rozgrywa-
nych w  ramach WZPN. 
Współorganizator halowych 
turniejów piłki nożnej dla 
dzieci i  młodzieży. Posiada 
brązową odznakę PZPN-u. 
Należy podkreślić, że syn Pio-
tra – Kacper był wychowan-
kiem UKS-u w  latach 2012-
2016. Później grał w  Stelli, 
skąd został wypożyczony do 
REDBOX-u, obecnie gra 
w LKS-ie. Natomiast wnuczka 
Piotra – Iga była reprezentant-
ką na międzynarodowym tur-
nieju młodzieżowym w Danii 
i grała również w UKS-ie Je-
dynka w  latach 2016-2018. 
Lech Bartkowiak – sekretarz 
UKS Jedynka, trener i opiekun 
trampkarzy dodał, że Piotr 
Wilczyński pomaga w klubie 
w sprawach organizacyjnych, 
a na meczach trampkarzy słu-
ży pomocą medyczną, gdyż 
posiada stosowne uprawnie-
nia. Do tego jest też gospoda-
rzem klubowego pomieszcze-
nia Jedynki.

Władysław Szczepaniak

Q
Nagrodzeni w konkurencji bieg z szarfą   fot. Piotr Kusy
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Wolontariusze w sporcie

W ostatniej kolejce rozgrywek Stella 
efektownie zakończyła cały sezon, poko-
nując na wyjeździe Obrę Zbąszyń 0:9. 
Znów rekordzistą w  strzelaniu bramek 
okazał  się Jakub Solarek, który w  tym 
meczu zdobył 5 goli. Pozostałe zdobyli: 
Dariusz Wróblewski - 2, Dawid Jurga - 1, 
Daniel Smulkowski - 1. Stellowcy zakoń-
czyli swoje rozgrywki, deklasując wszyst-
kie zespoły i  zajmując bezapelacyjnie 
pierwsze miejsce w grupie III w A klasie 
w sezonie 2018-2019. W 26 spotkaniach 
odnieśli 25 zwycięstw !!! Uzyskali 1 remis, 
nie zanotowali ani jednej porażki. W su-
mie zdobyli 76 punktów, strzelając 129 
bramek, do tego należy doliczyć jedną 
bramkę samobójczą i 6 bramek za dwa 
walkowery, razem dało to 136 bramek. 
Stracili 10. Prawdziwym bombardierem 
okazał  się Jakub Solarek, który zdobył 
sam 35 bramek! Pozostałe zdobyli: Dawid 
Jakubiak - 21, Dawid Jurga - 16, Daniel 
Baran - 16, Marcin Ogrodowczyk - 10, 
Alain Ngamayama - 7, Mateusz Gawroń-
ski - 6, Daniel Smulkowski - 4, Dariusz 
Wróblewski - 3, Sebastian Leonarczyk - 2, 
Jan Boruń - 2, Kamil Frankowski - 2, 
Jakub Kaźmierczak - 1, Kacper Janicki - 1, 
Marcin Mroczyński - 1, Damian Koniecz-
ny - 1, Patryk Łukaszewski - 1.

Władysław Szczepaniak

Stella  
w statystyce

Miniony sezon zakończyliśmy 
historycznym wynikiem, 
awansując do ligi okręgowej, 
wygrywając grupę, nie dozna-
jąc żadnej porażki. 25 zwy-
cięstw i tylko 1 remis na pew-
no jest niezłym osiągnięciem. 
Po przedsezonowych wzmoc-
nieniach wiedzieliśmy, że bę-
dziemy mieć silną drużynę. 
Do tego dołączyli do nas zimą 
Dariusz Wróblewski, Michał 
Jarzec i z Danii na stałe wrócił 
Marcin Mroczyński, co jeszcze 
bardziej nas wzmocniło. Jednakże 
w sierpniu ubiegłego roku nikt w klubie 
nie przypuszczał, że aż tak bardzo zdo-
minujemy rozgrywki. 20 punktów prze-
wagi nad drugim Promieniem Opaleni-
ca mówi samo za siebie. Wiosenny mecz 
z  tym rywalem był jednym z najtrud-
niejszych w sezonie. Zwyciężyliśmy 4:3, 
mimo że po 30 minutach przegrywali-
śmy 0:2. Widząc reakcję drużyny po 
stracie drugiej bramki, odczuwałem 
spokój, że to nie koniec i będziemy wal-
czyć. Tym bardziej, że do straty pierw-
szego, bardzo przypadkowego gola, to 
my w  pełni kontrolowaliśmy przebieg 
gry. Rewanżową rundę zaczęliśmy bar-

dzo udanie, gdyż w meczu 
na szczycie pokonaliśmy 
wicelidera z Grodziska 5:0. 
Po tym meczu miło było 
przeczytać na stronie na-
szego przeciwnika, że Stel-
la prezentuje poziom nie-
osiągalny dla drużyn z na-
szej grupy. Dla mnie Dys-
kobolia była największym 
zaskoczeniem in minus 
wiosennej rundy, ponie-
waż potraciła dużo punk-
tów z  niżej notowanymi 

rywalami. Zaskakujący był dla nas prze-
bieg meczu z Huraganem Michorzewo, 
kiedy to z  bardzo solidnym rywalem 
wygraliśmy przy Szkolnej 12:0. Bez wąt-
pienia największy niedosyt sprawił nam 
Ogrol Sielinko, który nie dojechał na 
mecz do Lubonia. Była to jedyna dru-
żyna, z  którą nie wygraliśmy jesienią. 
Przed meczem widziałem u chłopaków 
dużą chęć zrewanżowania się i udowod-
nienia, że tamten mecz był tylko wyjąt-
kowym przypadkiem. Przypuszczam, że 
goście bali się przyjechać właśnie z tego 
powodu, bo spodziewali  się ostrego 
strzelania z naszej strony i z pewnością 
mieli rację. Ten nierozegrany mecz naj-

prawdopodobniej spowodował to, że 
Jakub Solarek nie został samodzielnym 
królem strzelców Ligi. Strzelając 35 goli, 
podzielił  się koroną wraz z  Oskarem 
Baraniakiem z 1920 Mosina. Tutaj chciał-
bym jeszcze raz pogratulować Solarowi 
osiągnięcia, a  gdyby nie trzy mecze 
opuszczone przez kontuzję i dwa walko-
wery, to z pewnością byłby samodziel-
nym zwycięzcą.

Wszystkim zawodnikom dziękuję za ten 
bardzo udany sezon, za grę, poświęcenie, 
atmosferę w szatni. Bardzo ważnym wy-
darzeniem dla Stelli było przyjście do nas 
latem Alana i  Solara. Wiedzieliśmy, że 
piłkarsko będziemy bardzo mocni, ale 
po ostatnim meczu podziękowałem im 
szczególnie za to, jakimi są ludźmi. Dzię-
ki ich doświadczeniu, podejściu do gry 
i sposobie bycia wszyscy chłopcy zrobi-
li duży postęp na boisku. Myślę, ze naszą 
postawą sprawiliśmy wiele radości na-
szym zagorzałym kibicom. W  imieniu 
drużyny chciałbym podziękować za do-
ping i atmosferę. Wspólne zdjęcie z nimi 
po zwycięstwie z Pogromem było fajnym 
i miłym wydarzeniem.

Naszym działaczom dziękuję za ich pra-
cę na rzecz klubu, poświęcenie prywat-
nego czasu na to, aby wszystko należycie 
funkcjonowało. Widać to 
chociażby po tym, jak wyglą-
damy, bo drużyna równo 
ubrana, zarówno na boisku 
jak i  poza nim, zawsze pre-
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Historyczny wynik
Podsumowanie zespołu Stelli Luboń dokonane przez trenera Sebastiana 
Kleibera

Q
Sebastian Kleiber – 
trener seniorów Stelli 
Luboń
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Sezon 2018-2019 we wszystkich niższych 
ligach dobiegł końca. Emocje związane 
z  boiskowymi zmaganiami opadły, 
a w klubach przyszedł czas na podsumo-
wania oraz planowanie przygotowań do 
kolejnych rozgrywek. Jak zatem poradził 
sobie Luboński KS i co planuje w nieda-
lekiej przyszłości?
Cofnijmy się o trzy lata, kiedy to senio-
rzy po świetnych występach awansowa-
li do IV. Ligi. W tamtym momencie nic 
nie zapowiadało regresu klubu, który 
w ciągu dwóch kolejnych sezonów spadł 
aż o trzy poziomy rozgrywkowe. Poja-
wiające  się liczne problemy finansowe 

i kadrowe odcisnęły piętno na Luboń-
skim. Jednak klub zaczął stopniowo 
wychodzić z  kryzysu. Dobra polityka 
zarządu pozwoliła spłacić wszystkie dłu-
gi i rozwinąć sektor młodzieżowy. Misję 
ratunkową drużyny seniorów powierzo-
no w ręce trenera Jacka Paska oraz wie-
loletniego zawodnika klubu Tomasza 
Domagały. Przed rozpoczęciem rozgry-
wek postawiono konkretny cel – zgro-
madzić około dwudziestoosobową kadrę 
aktywnych zawodników, która będzie 

w stanie realnie rywalizować z  innymi 
ekipami w A Klasie.

Po krótkim, lecz inten-
sywnym letnim okresie 
przygotowawczym, 
przyszedł czas na we-
ryfikację. Pomimo sła-
bych wyników w spa-
ringach początek sezo-
nu w  wykonaniu se-
niorów pozytywnie 
zaskoczył. Po dwóch 
pierwszych kolejkach 
zajmowali oni pozycję 
lidera z  kompletem 
punktów. Euforia pa-
nowała jednak krót-
ko… Zimnego prysz-
nica dostarczyły gra-
czom drużyny Obry 
Zbąszyń, Clescevii 

Kleszczewo (w Pucharze Polski), Naszej 
Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski oraz 
lokalny rywal Stella Luboń. Impulsem, 
który pobudził Lubońskiego, było odro-
bienie trzybramkowej straty z LZS Wą-
sowo i  ostateczne zwycięstwo 6:3. Od 
tamtego momentu seniorzy nie przegra-
li jeszcze kolejnych sześciu spotkań, od-
nosząc trzy wiktorie i trzykrotnie dzie-
ląc  się punktami z  przeciwnikiem. Na 
wyróżnienie w tym okresie zasługują dwa 
spotkania – wygrana 1:0 z Huraganem 
Michorzewo oraz pechowy remis 3:3 
z bardzo mocnym Promieniem Opale-
nica. Rundę jesienną Luboński zakończył 
w 100-lecie Odzyskania Niepodległości 
derbową porażką 1:2 z Pogromem Luboń. 
Zgromadzony dorobek 21 punktów po-
zwolił na półmetku rozgrywek na zajęcie 

szóstej pozycji 
w ligowej tabeli.
Pewne utrzyma-
nie gwaranto-
wało optymi-
styczne podej-
ście do rundy 
wiosennej. 
W  przypadku 
dobrych wystę-
pów istniała 
szansa na włą-
czenie  się do 
walki o  awans. 
Zimowe trenin-
gi rozpoczęto 
22  stycznia na 
lubońskich orli-
kach. W trakcie 
przygotowań 
udało  się spro-
wadzić kilku 
zawodników, 
z  których część 

miała okazję występować na poziomie 
III oraz IV Ligi. Po dwóch miesiącach, 
w których rozegrano osiem gier kontro-
lnych nastąpił powrót na ligowe boiska. 
Początek rundy szybko sprowadził Lu-
bońskiego na ziemię. Jedynie dwa zwy-
cięstwa (2:1 z  Orłem Rostarzewo, 8:2 
z Obrą Zbąszyń) i aż trzy porażki (2:3 
z Ogolrem Sielinko, 1:2 z Naszą Dysko-
bolią, 0:2 ze Stellą Luboń) przekreślały 
możliwość promocji do Klasy Okręgowej. 
Brak presji jednak pozytywnie wpłynął 
na seniorów, dzięki czemu do końca 
sezonu prezentowali dobry, stabilny po-
ziom. Na osiem spotkań w sześciu zgar-
nęli komplet punktów pokonując między 
innymi KS 1920 Mosina 5:3 
czy też Promień Opalenica 
2:1, zdobywając zwycięską 
bramkę w osłabieniu. Kon-
centracji i szczęścia zabrakło 

SPORT

zentuje  się inaczej, bardziej 
sportowo i  profesjonalnie. 
Dziękując, nie mogę pomi-
nąć kierownika Macieja 
Łukaszewskiego, dobrego 
ducha drużyny, pomagają-

cego w  wielu różnych sprawach. Po 
mojej kontuzji na treningu można 
powiedzieć, że był moim prywatnym 
kierowcą i w każdym momencie mo-
głem na niego liczyć. Na zakończenie 

chciałbym bardzo podziękować trene-
rowi Lubońskiego Jackowi Paskowi, 
ich kapitanowi Tomkowi Domagale 
oraz całej drużynie za bardzo miły gest 
w  moim kierunku, kiedy to na mecz 
derbowy wyszli w okolicznościowych 
koszulkach, o których to wspomniano 
we wcześniejszym numerze „Wieści 
Lubońskich”.

Sebastian Kleiber
Trener Stelli

Historyczny wynik
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Luboński KS zajął również bardzo sa-
tysfakcjonujące 6. miejsce. W ostatnim 
meczu derbowym pokonał Pogrom 2:1. 
Bramki zdobyli: Łukasz Lekier i Jakub 
Rosołowicz. Lubonianie wywalczyli 45 
punktów, odnosząc 14 zwycięstw, uzy-
skali 3 remisy, doznali 9 porażek. Strze-
lili 65 bramek, w tym padła 1 samobój-
cza, co daje 66 bramek. Stracili 53 bram-
ki. Najlepszym strzelcem okazał  się 
Łukasz Lekier, który zdobył 22 bramki, 

Michał Kugler - 7, Emil Pośpiech - 6, 
Radosław Michalewski - 6, Jakub Roso-
łowicz - 5, Kevin Kasztelan - 4, Tomasz 
Domagała - 2, Krystian Nowicki - 2, 
Michał Mazur - 2, Piotr Pietrzak - 1, 
Jacek Świdwa - 1, Piotr Piórkowski - 1, 
Łukasz Szarlote - 1, Wiktor Zioła - 1, 
Dominik Prusinowski - 1, Mateusz Bar-
łóg - 1, Kacper Kowalski - 1 i Wojciech 
Hertkowiak - 1.

Władysław Szczepaniak

LKS po sezonie

Końcowa tabela A klasy 2018-2019,  
grupa III Poznań

Stella Luboń  26  76  136:10
Promień Opalenica  26  56  104:24
Nasza Dyskobolia Grodzisk  26  50  73:35
Huragan Michorzewo  26  50  60:45
1920 Mosina  26  48  82:46
Luboński KS  26  45  66:53
Wicher Strzyżewo  26  39  68:68
Ogrol Sielinko  26  35  56:55
NAP Nowy Tomyśl  26  33  46:64
Obra Zbąszyń  26  32  45:76
Las Puszczykowo  26  23  24:58
Pogrom Luboń  26  22  50:64
Orzeł Rostarzewo  26  15  35:85
LZS Wąsowo  26  4  26:188

W.S.

Udany sezon
Piotr Pietrzak – wicekapitan zespołu seniorów Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 podsumowuje zakończenie zmagań piłkarskich

cd.  
obok

Q
Luboński Klub Sportowy 1943 okazuje radość po zwycięstwie 2:1 nad Orłem Rostarzewo 31 marca 2019 r.   
fot. Aleksandra Rucka

Q
Piotr Pietrzak – wicekapitan drużyny 
seniorów LKS-u w walce o futbolówkę   
fot. Aleksandra Rucka

Q
Tomasz Domagała kapitan drużyny LKS   
fot. Aleksandra Rucka

Q
Kevin Kasztelan – podstawowy zawod-
nik LKS-u   fot. Aleksandra Rucka
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jedynie w  potyczkach 
z Huraganem Micho-
rzewo (0:2) oraz NAP 
Nowy Tomyśl (0:1). 
W ostatecznym rozra-

chunku zgromadzone 45 punkty 
nie pozwoliły na poprawę szóste-
go miejsca z rundy jesiennej.
Cały sezon można podsumować 
jako udany. Zebrano kilkunastu 
ambitnych chłopaków, a  dzięki 
wsparciu sponsorów i osób zwią-
zanych z klubem bardzo mocno 
rozwinęło się zaplecze sprzętowe 
– dwa komplety strojów meczo-
wych, dresy, torby to tylko część 
nowego asortymentu dostępnego 
dla zawodników. Przy odrobinie 
szczęścia młoda kadra seniorów (tylko 

jeden zawodnik powyżej trzydziestego 
roku życia) mogłaby do ostatniej kolejki 
bić się o awans. W tym miejscu należy 
pogratulować Stelli Luboń oraz Promie-
niowi Opalenica, którym ta sztuka  się 
udała. Z graczy Lubońskiego na pochwa-
łę zasługują Łukasz Lekier (22 bramki), 
kapitan Tomasz Domagała, wicekapitan 
Piotr Pietrzak oraz stanowiący trzon 
zespołu niezawodni Denis Shamarin 
i Kevin Kasztelan.
Start okresu przygotowawczego zapla-
nowany jest na 22  lipca. Cieszy, że po 
roku tułaczki po nieswoich obiektach, 
Luboński ma wrócić na ul.  Rzeczną. 
Pomimo niesprzyjających okoliczności 
kierownictwu udało się ustalić kilka spa-
ringów z  wyżej notowanymi rywalami 
oraz zarezerwować boiska na jednostki 
treningowe. Choć jeszcze nie rozpo-
czął się nabór, już teraz mówi się o pla-
nowanych poważnych wzmocnieniach. 
Cel na przyszły sezon jest jasny – powrót 
do Klasy Okręgowej.

Piotr Pietrzak
wicekapitan zespołu seniorów

Q
Łukasz Lekier w objęciach kolegów po zdobytej 
bramce   fot. Aleksandra Rucka

Q
 Pierwszy bramkarz – Denis Shamarin   
fot. Aleksandra Rucka

W ostatnim meczu w tej rundzie Po-
grom uległ w  derbach z  Lubońskim 
LKS-em 1:2. Bramkę zdobył Daniel 
Powierża. Różnie wiodło się zespołowi 
w tym sezonie, ale ambicji w tej druży-
nie nie brakowało. Ostatecznie zajęli 
12. miejsce, które dało ponowne utrzy-
manie się na kolejny sezon w A klasie. 
Zawodnicy zdobyli w 26 meczach 22 
punkty, odnieśli 7 zwycięstw, uzyskali 
1 remis i doznali 18 porażek. Strzelili 
47 bramek, do tego należy dodać jeden 

walkower, dzięki któremu uzyskali do-
datkowe 3 punkty, co dało w sumie 50, 
natomiast stracili 64. Gole zdobyli: 
Dawid Kubiak - 7, Przemysław Latosi 
- 7, Mateusz Jóźwiak - 6, Maciej Matu-
szalski - 6, Daniel Powierża - 6, Michał 
Jankowski - 4, Serhii Dmitriiv - 3, Bar-
tosz Machura - 2, Bartosz Matuszalski 
- 1, Krzysztof Jasiczak - 1, Patryk Kusza 
- 1, Jan Wierzbiński -1, Oskar Jędrowiak 
- 1, Krzysztof Garczyńśki -1.

Władysław Szczepaniak

Pogrom pozostaje w A klasie

Naszym celem na ten sezon 
było utrzymanie  się w  lidze. 
Mimo że udało się to zrealizo-
wać, nie jesteśmy zadowoleni. 
Zdobyliśmy zdecydowanie za 
mało punktów jak na potencjał 
zespołu, wielu zawodników 
zagrało w tym sezonie poniżej 
swojego optymalnego poziomu. 
Czasem brakowało nam też 
zwyczajnie szczęścia, bo aż 
w pięciu spotkaniach traciliśmy 
gola w doliczonym czasie gry 
i  to na wagę punktów. W  aż 
dwunastu spotkaniach schodziliśmy 
przegrani różnicą jednej bramki. Potra-
filiśmy zagrać dobre mecze z czołówką 
ligi, by tydzień później przegrywać z ze-

społami z  dołu tabeli. Ten 
sezon był dla nas przede 
wszystkim nowym doświad-
czeniem. Jako beniaminek 
ligi czujemy niedosyt, bo 
stać nas było zdecydowanie 
na więcej. Teraz czas na wy-
ciąganie wniosków i  budo-
wanie formy w okresie przy-
gotowawczym, by w  kolej-
nym sezonie być lepszym 
zespołem.
Gratulacje awansu dla TMS 
Stella Luboń, która w  tym 

sezonie była zdecydowanie najlepsza 
w lidze. Powodzenia w Klasie Okręgowej.

Szymon Owsianny
Prezes Pogrom Luboń

O sezonie
Prezes klubu piłkarskiego Pogrom Luboń – Szymon Owsianny 
podsumowuje sezon. Przypomnijmy, że drużyna ta awansowała jesienią 
2018 r. do III grupy w klasie A, gdzie spotkały się trzy lubońskie drużyny 
seniorów

Q
Szymon Owsianny 
– Prezes Pogromu 
Luboń    fot. Włady-
sław Szczepaniak

W „Lubońskim 1943” staramy się wy-
chować sobie przyszłych seniorów, któ-
rzy z czasem, będą mogli z dumą repre-
zentować nasze miasto. Dlatego bar-
dzo się cieszymy, że zakończony sezon 
2018-2019 możemy uznać, za kolejny, 
bardzo udany dla wszystkich naszych 
grup młodzieżowych. Najlepszym na to 
dowodem jest fakt, że wszystkie zespoły 
osiągnęły lepsze wyniki od tych z  po-
przedniego sezonu. 
QQ Żaki (roczniki 2010 i 2011) prowa-

dzone jeszcze przez trenera Arka Miko-
sika i przejmowane przez trenera Darka 
Sylwestrzaka, mają za sobą pierwszy rok 
zmagań w ligach WZPN i Redbox. Z każ-
dym kolejnym turniejem, można było za-

uważyć postępy: 
w grze zespoło-
wej, w zdobywa-
nych bramkach 
i  samych wyni-
kach. Jedno  się 
tylko u nich nie 
zmienia: radość 
z gry! Jest to na 
pewno nasza, najradośniejsza grupa pił-
karska. :-)
QQ Orliki i  młodziki (2008/9 i  2007/8) 

zespoły trenowane przez Krzysztofa Pi-
skułę, powoli osiągają kolejny „szczebel 
wtajemniczenia”, wygrywając z coraz lep-
szymi grupami. Grając i walcząc o każdy 
metr boiska, zawodnicy zdobyli odpowied-

Młodzież w LKS-ie

nio trzecią i drugą lokatę w rozgrywkach 
III ligi okręgowej WZPN.
Wyżej wymienionym grupom życzymy, 
żeby z czasem zaczęli piąć się coraz wy-
żej, jak to zrobili ich starsi koledzy. 
QQ Trampkarze (2004/5), od kilku lat 

trenowani przez Sebastiana Maćkow-
skiego, jeszcze dwa lata temu też grali 
w  III  lidze. Rok temu, z  przytupem 
awansowali do II ligi, a w tym sezo-
nie, będąc beniaminkiem, awanso-
wali do I ligi! 
QQ Juniorzy młodsi (2003/4) jeszcze dwa 

lata temu, walczyli o utrzymanie w I lidze, 
a w tym roku bili się o awans, zajmując 
ostatecznie trzecią pozycję.
QQ Wreszcie nasza najstarsza grupa ju-

niorów (2002/3) rok temu awansowała 
do I  ligi, w  tym roku zajmuje w  niej 
2. lokatę!
Wszystko to jednak zgodnie z naszą fi-
lozofią: chcemy, żeby do naszych grup 
młodzieżowych, teraz przychodzili ci, 

którzy tylko chcą grać. Ale żeby za jakiś 
czas, mogli powiedzieć, że nie tylko chcą, 
ale i potrafią. Sami i w drużynie. W ze-
spole, który „krok po kroku” gra coraz 
lepiej i osiąga coraz lepsze rezultaty.

Roman Winkel

Q
Najstarsza grupa juniorów przygotowu-
je się do meczu

Q
Zespoły młodzieżowe Lubońskiego Klubu Sportowego rozgrywają regularne mecze piłkarskie
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Trampkarze piłki nożnej Uczniowskiego 
Klubu Sportowego (UKS) Jedynka po 
nieudanej rundzie wiosennej 2018, 
w  rundzie wiosennej 2019 przystąpili 
z obawami do rozgrywek III ligi Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Nożnej – 
trampkarz C-2, rocznik 2005-2006. 
Drużyna nasza została uzupełniona 
piłkarzami wypożyczonymi ze Stelli. 
W  rundzie wiosennej przeciwnikami 
były drużyny: TS Gminy Kamieniec, 

Sokół Rakoniewice, Kłos Gałowo, Hu-
ragan Podrzewie i  Rokita Rokietnica. 
Zespół Jedynki 5 meczów wygrał, 1 
zremisował i 4 przegrał. Wygrane mecze 
i remis: Kamieniec 6:5 i 3:2, Gałowo 3:1 
i 4:3, Podrzewie 12:0 i 4:4. Przegraliśmy 
z Rokietnicą 1:2 i 0:2 oraz z Rakoniewi-
cami 2:3 i  2:4. Wyniki te dały naszej 
drużynie 3. miejsce w grupie, a wygrała 
drużyna Rokita Rokietnica. W wiosen-
nych rozgrywkach WZPN Klub repre-
zentowali, bramka-
rze: Patulski Oskar 
i  Migdał Igor oraz 
pozostali piłkarze: 
Bajer Kacper, Wroń-
ski Kamil, Witt Re-
migiusz, Śróda Kac-
per, Andersz Jan, 
Juchacz Jakub, Kory-
towski Jakub, Per-
kowski Kacper, Szor-
tyka Mateusz, Rosa 
Antoni, Krzewiński 
Bartosz, Pinkowski 
Wojciech, Kordow-
ski Kacper, Win-
czewski Derwan, 
Drażdżyński To-
masz,  B obiński 
Franciszek, Bartko-
wiak Marcin, Szy-
mankiewicz Woj-
ciech. Trenerem ze-
społu był Bartko-
wiak Lech, a kierow-

nikiem Bajer Tomasz. Pomoc przy or-
ganizacji rozgrywek to Wilczyński Piotr 
i Korytowski Marek, natomiast współ-
pracę z  WZPN prowadził Twardosz 
Hieronim.

V Memoriał im. Ksawerego
W sobotę 21 czerwca UKS Jedynka 
zorganizował turniej piłki nożnej po-
święcony pamięci Ksawerego. Udział 
wzięły cztery zespoły: UKS Jedynka  I, 

UKS Jedynka II, KS Luboński, Red Box 
Poznań. Mecze rozgrywane na połowie 
boiska z bramkami 5mx2m.Na boisku 
były siedmioosobowe drużyny. Zwycięz-
cą turnieju został zespół Jedynki I, któ-
ry zremisował 1:1 z  Red Box i  wygrał 
z  tą drużyną w  rzutach karnych 3:1. 
Zespół Jedynki I wygrał 4:0 z Jedynką II 
oraz w  decydującym meczu pokonał 
zespół Lubońskiego 1:0. Drugie miejsce 
zajął Luboński, trzecie Red Box, a czwar-

Piłkarska wiosna Jedynki te Jedynka II. Po zakończeniu turnieju 
wszyscy uczestnicy oraz trenerzy otrzy-
mali pamiątkowe medale, a zespół zwy-
cięzców także puchar, który wręczył 
prezes UKS Jedynka Jankowski Zbigniew. 
Dla wszystkich uczestników były kieł-
baski z grilla oraz napoje. Obsługą tur-
nieju zajęli  się działacze Klubu, koszty 
organizacyjne turnieju poniósł UKS 
Jedynka oraz sponsor Piotr Wilczyński. 
Prezes UKS dziękuje wszystkim zawod-
nikom oraz ich rodzicom za reprezen-
towanie barw Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Jedynka. Dziękujemy także 
trenerowi Lechowi Bartkowiakowi i ca-

łemu sztabowi szkoleniowemu 
za wzorową działalność w se-
zonie 2018-2019.

Turniej Praga Cup 2019
Uczniowski Klub Sportowy 
Jedynka Luboń w dniach 7-10 
czerwca 2019  r. uczestniczył 
w Międzynarodowym Turnie-
ju Piłki Nożnej organizowa-
nym przez Euro-sportring 
w  stolicy Czech Pradze. 
W turnieju grały młodzieżowe 
drużyny z Europy w katego-
riach wiekowych od U-11 do 
U-18. Było 90 zespołów 
z  Czech, Słowacji, Austrii, 
Węgier, Rumunii, Szwajcarii, 
Danii, Niemiec oraz z Polski 
(Wrocław, Kraków, Konin, 
Szamotuły, Jaworzno, Jasło, 
Sulejówek, Bibice oraz Siech-
nice k. Wrocławia). W czasie 
turnieju mieszkaliśmy blisko 
centrum Pragi w hostelu z wy-
żywieniem(śniadania i  obia-
dokolacje). Mecze były roz-
grywane na boiskach w kom-
pleksie sportowym na Straho-
vie (7 boisk do gry w  piłkę 

nożną) oraz na boiskach zespołu Bohe-
mians Praga w Uhrineves. Jedynka gra-
ła w  kategorii U-14 trampkarze oraz 
U-12. Zespół Jedynki uzupełniony 
chłopcami TMS Stella i klasy sportowej 
SP nr 1. W kategorii U-14 grało 17 ze-
społów. Jedynka w swojej grupie rywa-
lizowała z  zespołem Kerulet Węgry, 
przegrywając 0:2 oraz FC Herta Zehlen-
dorf porażka 0:2. Wygraliśmy dwa mecze 
z  duńskim Fredensborg 4:0 oraz nie-

mieckim SV Concordia Nowawes 06 3:0. 
Te wyniki dały nam trzecie miejsce 
w  grupie i  prawo gry o  miejsca 9-17 
w  turnieju. Mecze te rozgrywane były 
w  Uhrineves. Przeciwnikami naszego 
zespołu były dwa zespoły duńskie z tego 
samego klubu Boldklub Malov. Oby-
dwa mecze przegraliśmy, z  pierwszą 
drużyną 1:2 oraz drugą drużyną 2:4. 
Zespół młodzików U-12 w pierwszym 
meczu za przeciwników w grupie miał 
polski zespół MKS Siechnice k. Wro-
cławia, remisując 2:2. W  kolejnych 
meczach drużyna przegrała z duńskim 
zespołem Fredensborg 0:2 oraz nie-
mieckim SV Blau-Gelb Berlin 0:1. 
W meczach o miejsce 9-16 nasi piłka-
rze zagrali z  austriackim SV Wals-
-Grunau, remisując 2:2, ale w rzutach 
karnych wygraliśmy 4:2. W ostatnim 
meczu przegraliśmy z Olimpic Wrocław 
1:3. Przed każdym meczem kapitanowie 
Jedynki wręczali rywalom upominki 
UKS Jedynka i  z  naszego miasta. Po 
zakończeniu zawodów wszyscy chłop-
cy otrzymali pamiątkowe medale. Wy-
jazd opłacili piłkarze oraz ich opieku-
nowie. Był dofinansowany kwotą 
3 500 zł. przez Burmistrza Miasta Lu-
boń oraz 1  000  zł przekazała Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej nr  1. 
Nasze drużyny miały zapewnione dru-
gie śniadanie, które przygotowywali 
opiekunowie i  kierownicy drużyn. 
Chłopcy Jedynki i  ich opiekunowie 
mieli czapki z  napisem Polska i  logo 
Jedynki, dla trampkarzy był to dar UKS 
Jedynka, a dla młodzików czapki ufun-
dował pan Kujawa. Sponsorem napo-
jów był działacz naszego Klubu pan 
Piotr Wilczyński. W poniedziałek rano 
po śniadaniu zwiedzaliśmy Pragę. By-
liśmy na Hradczanach – Zamek Królew-
ski, spacerowaliśmy Złotą Uliczką, prze-
szliśmy także słynny most Karola. 
W drodze powrotnej zjedliśmy posiłek 
w  Jeleniej Górze i  około godziny 21, 
cali i zdrowi wróciliśmy do Lubonia. 
Podczas wyjazdu oraz turnieju opie-
kę dla młodzieży zapewnili: Lech 
Bartkowiak, Piotr Wilczyński, Nor-
bert Deska, Tomasz Bajer, Marek 
Ratajski, Urszula Bartkowiak. Zarząd 
UKS Jedynka dziękuje organizatorom 
i opiekunom wyjazdu.

UKS Jedynka

Q
Luboński zespół UKS Jedynka na turnieju piłkarskim w Pradze   fot. Urszula Bartkowiak

Q
Z turnieju im. Ksawerego   fot. Hieronim Twardosz



7/2019

53

SPORT

QQ Wraz z powstaniem drużyny przystą-
piliśmy do rozgrywek w lidze Trampkarza 
C2. Dziewczęta, rywalizując z chłopcami, 
wywalczyły po rundzie jesiennej awans 
do grupy mistrzowskiej w  3.  lidze, co 
znacznie wpłynęło na rozwój tych mło-
dych, utalentowanych piłkarek. Rundę 
wiosenną rozegraliśmy w  grupie mi-
strzowskiej z  mocniejszymi zespołami 
z Pniew, Grodziska, Śremu oraz Łubowa. 
W ośmiu meczach udało się wywalczyć 
dwa punkty, ale wszystkie spotkania stały 
na wyrównanym poziomie piłkarskim.

QQ Młodsze zawodniczki SF Lejdis w run-
dzie wiosennej wzięły udział w cyklu 
turniejów składających się na Puchar 
Wielkopolski w kategorii U-13. Mło-
dziczki dzielnie walczyły w czterech tur-
niejach, w których łącznie rozegrały 24 
mecze, wygrywając 17 spotkań i pono-
sząc tylko dwie porażki. Dodatkowo 
wśród wyróżnionych znalazła się nasza 
Alicja, która została wybraną najlepszą 
bramkarką. Młodsze dziewczęta rywa-
lizowały również w silnie obsadzonym 

turnieju Talentadia Cup rozgrywanym 
w Wałczu, zajmując tam 3. miejsce i po-
nownie zgarniając nagrodę dla najlep-
szej bramkarki.

QQ Na przełomie lutego i marca obie nasze 
drużyny, czyli U-13 oraz U-16 wywalczy-
ły Halowe Mistrzostwo Wielkopolski, co 
również jest bardzo dużym osiągnięciem 
dla naszego klubu, o którym już pisaliśmy 
na łamach „Wieści Lubońskich” (patrz 
„WL” 03-2019, str. 7).

Mistrzynie Polski
Ogromnym osiągnięciem i powodem do 
dumy dla naszego klubu jest zdobycie 
przez reprezentację Wielkopolskiego 
ZPN U-14 Mistrzostwa Polski kadr wo-
jewódzkich. Wielkopolanki z  dziewię-
cioma naszymi piłkarkami w  składzie, 
w meczu finałowym rozgrywanym w Ja-
rocinie, pokonały po rzutach karnych 
Małopolski ZPN. Mistrzynie z Lubonia 
to: Oliwia Owczarczak, Ola Urbaniak, 
Jagoda Cyraniak, Matylda Kościelak, 
Zosia Budasz, Natalia Pawlak, Julia Ru-

Szkoła Futbolu Lejdis
Sezon 2018-2019 był pierwszym sezonem drużyny Lejdis w rozgrywkach 
piłkarskich prowadzonych pod egidą Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej (WZPN). 

sinek, Magda Filipiak, Ola Betka oraz 
trener Ania Jankowska.

QQ Dziewczęta z SF Lejdis zostały również 
zauważone przez trenerów reprezentacji 
Polski. Podczas Zimowej Akademii Mło-
dych Orłów pod okiem wyszkolonych 
trenerów ćwiczyły cztery nasze piłkarki: 
Oliwia Owczarczak, Magda Filipiak, Jago-
da Cyraniak oraz Natalia Pawlak. Natalia 
znalazła się również w gronie zawodni-
czek powołanych na Wiosenną Akademię 

Młodych Orłów. W lipcu odbędzie się 
letnia edycja, na którą powołania otrzy-
mały 3 nasze piłkarki: Zosia Budasz, Ja-
goda Cyraniak oraz Matylda Kościelak.

Opinia trenera
Anna Jankowska – Sezon 2018-2019 to 
sezon dla nas troszeczkę doświadczalny. 
Zaczynaliśmy tak naprawdę od zera, 
a udało się, jak na rok funkcjonowania, 
osiągnąć bardzo dużo. Zrealizowaliśmy 
wszystkie założone na ten sezon cele, 
udało  się rozwinąć drużynę i  na ten 
moment mogę powiedzieć, że od wrze-
śnia wystartujemy w rozgrywkach Orli-

ka E2 oraz rozgrywkach kobiecych w ka-
tegorii U-13, U-15 oraz w żeńskiej IV li-
dze. Z dwóch drużyn małymi krokami 
zrobiły się trzy, co niezmiernie nas cieszy, 
że zyskujemy zwolenników naszej filo-
zofii szkolenia piłkarek. Jeżeli miałabym 
krótko opisać ten sezon, to na pewno był 
to dobry rok dla rozwoju naszych piłka-
rek. Rywalizacja starszych dziewczyn 
w  lidze z  chłopcami przyniosła dużo 
korzyści, co widoczne jest w grze prze-
ciwko dziewczętom. Młodsze dziewczy-

ny rozegrały bardzo dobrą rundę w Pu-
charze Wielkopolski, dlatego zdecydo-
waliśmy się na zgłoszenie tych piłkarek 
także do ligi z  chłopcami, co jeszcze 
bardziej zaprocentuje w  ich rozwoju. 
Ogromnym sukcesem jest zdobycie przez 
Wielkopolanki Mistrzostwa Polski, za-
równo dla mnie prywatnie jako trenerki 
jak i dla każdej z tych dziewcząt, które 
swoją ciężką pracą udowodniły, jaki mają 
ogromny potencjał. Nie zatrzymuje-
my  się i  dalej wyznaczamy sobie cele, 
a to, co już udało się osiągnąć, traktuje-
my jako motywator do dalszej pracy.

SFL

Q
Mistrzynie Wielkopolski U-13 z Lubońskiej Szkoły Futbolu Lejdis z pucharem i me-
dalami   fot. Michał Kościelak

Q
Mistrzynie Polski w kategorii U-14, wśród których zawodniczki z Lubonia: Oliwia 
Owczarczak, Ola Urbaniak, Jagoda Cyraniak, Matylda Kościelak, Zosia Budasz, 
Natalia Pawlak, Julia Rusinek, Magda Filipiak, Ola Betka oraz trener Ania Jankow-
ska   fot. Michał Kościelak

W dniach 22-23 czerwca 2019 r. odby-
ły się Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Kobiet i Mężczyzn w petanque, w któ-

rych udział wzięło 122 mężczyzn i  33 
kobiety. Lubońską Petankę reprezento-
wało 3 zawodników. W sobotę rozegra-
no część kwalifikacyjną złożoną z 7 rund. 
Na tym etapie zawody zakończyli Zenon 
Radziejewski (41. miejsce) i  Mikołaj 
Fabiś (47. miejsce), którzy wygrali po 4 
mecze.
W kategorii kobiet Luboń reprezento-
wała Karolina Fabiś, która po pierwszym 
dniu zawodów awansowała do 2 rundy. 
W niedzielę wygrała 2 mecze w swojej 
grupie i wywalczyła awans do najlepszej 
8. Wygrywając w  ćwierćfinale mecz 
z  Wiolettą Lorenz-Kawczyńską (Klub 
Sportowy Pétanque „Jedlina”) 13:3, 
awansowała do najlepszej 4. W półfina-

O krok od medalu…

le Karolina przegrała mecz z tegoroczną 
Mistrzynią Polski - Kingą Cieślawską 
(KS Leszczynko). Ostatecznie Karolina 
Fabiś zakończyła zawody na 4. miejscu, 
przegrywając jednym punktem 12:13 

mecz o  brązowy 
medal z  utytuło-
waną zawodnicz-
ką, wicemistrzynią 
Europy - Katarzy-
ną Błasiak (Osie-
dlowy Klub Spor-
tow y „ S okół” 
Wrocław).

Sukcesem naszej 
zawodniczki za-
kończył  się też 
udział w Mistrzo-
stwach Kamionek 
w  bule, które zo-
stały rozegrane 29 
czerwca 2019  r. 
Karolina Fabiś 
grająca w dublecie 
z Tomaszem Ren-

kasem (Śremski Klub Przyjaciół Péta-
nque „Buler”) zajęła 2. miejsce, wygry-
wając 6 z 7 meczów.

Mikołaj Fabiś
Lubońska Petanka

Na drugi stopniu podium Karolina 
Fabiś w dublecie z Tomaszem Renka-
sem ze Śremu na Mistrzostwach Ka-
mionek

Q
Lubonianka – Karolina Fabiś podczas Indywidualnych Mi-
strzostw Polski Kobiet – mecz o 3 miejsce

Q
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SPORT / POLICJA-STRAŻ

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Kronika Straży Miejskiej
618 131 986

QQ 1 czerwca przy ul. Sobieskiego miesz-
kanka Kościana została kopnięta przez 
mężczyznę, w wyniku czego doznała kon-
tuzji nogi. Poszkodowaną skierowano na 
obdukcję do Zakładu Medycyny Sądowej.
QQ 3 czerwca o godz. 17.40 w sklepie 

Rossmann funkcjonującym w  CH 
Pajo przy ul.  Żabikowskiej mieszka-
jący w  Poznaniu mężczyzna skradł 
perfumy o  wartości 700  zł. Sprawcę 
kradzieży zatrzymano.
QQ 3 czerwca przy ul. Krańcowej, podczas 

kłótni w miejscu pracy, mężczyzna został 
pobity przez współpracownika. Pokrzyw-
dzony doznał urazu głowy i skierowano go 
na obdukcję do Zakładu Medycyny Sądowej.
QQ 6 czerwca zgłoszono, że z firmy funk-

cjonującej przy ul. Niezłomnych wypo-
życzono na 4 dni glebogryzarkę i do tej 
pory jej nie zwrócono (przywłaszczenie?). 
Straty: 2 100 zł.
QQ 7  czerwca o  godz. 20.25 na luboń-

skim odcinku autostrady A2 zatrzymano 
mężczyznę, który kierował samochodem 
marki Iveco, pomimo cofniętych ku temu 
uprawnień.
QQ 8 czerwca przy ul. 11 Listopada za-

trzymano nietrzeźwego (0,6  promila) 
kierowcę.
QQ 10 czerwca w godz. 21.20-21.30 skra-

dziono forda zaparkowanego przy ul. To-
polowej. Straty: 30 000 zł.
QQ 10/11 czerwca wyważono drzwi do 

jednego z mieszkań przy ul. Fabrycznej, 
uszkadzając je. Na miejscu technik kry-
minalistyki zabezpieczył stosowne ślady.
QQ 12 czerwca przy ul. Dębieckiej kobie-

cie z torebki skradziono portfel z doku-
mentami i pieniędzmi. Straty: 230 zł.
QQ 13 czerwca najemcy jednego z miesz-

kań przy ul. Żabikowskiej zniszczyli znaj-
dujące się tam mienie i przywłaszczyli 
sobie meble. Straty właściciela miesz-
kania: 5 200 zł.

QQ 13 czerwca o godz. 8 do zamknię-
tego, ale niezakluczonego mieszkania 
jednego z bloków przy ul. Kościuszki 
weszło dwóch zamaskowanych męż-
czyzn, którzy przeszukali znajdują-
ce się tam szafki, a następnie niczego 
nie kradnąc, oddalili się.
QQ 16 czerwca przy ul. 3 Maja o godz. 

20.15 zatrzymano nietrzeźwego (3 pro-
mile!!!) kierowcę.
QQ 18 czerwca mieszkająca przy ul. Ża-

bikowskiej kobieta zgłosiła, że nieznany 
sprawca z należącej do niej karty kre-
dytowej dokonał nieautoryzowanych 
transakcji. Straty: 1 275 zł.
QQ 19  czerwca przy alei Jana Pawła  II 

obywatelowi Ukrainy skradziono kartę 
płatniczą, a następnie posługując się nią 
(zbliżeniowo), dokonano 11 transakcji 
na łączną kwotę 400 zł.
QQ 20 czerwca przy ul. Rzecznej, miesz-

kającej w Poznaniu kobiecie skradzio-
no portfel z dokumentami i pieniędzmi. 
Straty: 500 zł.
QQ 20 czerwca o godz. 11 przechodzący 

ul. Leśmiana mężczyzna został uderzony 
pięścią w  twarz przez nieznanego na-
pastnika i doznał urazu głowy. Poszko-
dowanego skierowano na obdukcję do 
Zakładu Medycyny Sądowej.
QQ 21 czerwca o godz. 18.30 przy ul. Nie-

podległości zatrzymano nietrzeźwego 
(0,5 promila) kierowcę.
QQ 22 czerwca skradziono mercedesa za-

parkowanego na parkingu CH Factory 
przy ul. Dębieckiej, będącego własnością 
obywatela Niemiec. Zabezpieczono zapis 
monitoringowy. Straty: 85 000 zł.
QQ 24 czerwca o godz. 22.05 mieszka-

niec Poznania przechodzący ul. Kołłątaja 
został uderzony pięścią w twarz przez 
nieznanego napastnika i doznał urazu 
twarzy (podbite oko).

QQ 26 czerwca z terenu firmy Kom-Lub 
skradziono 6 pojemników z asfaltem na 
zimno. Straty 1 300 zł.
QQ 28 czerwca o godz. 16.35 przy ul. So-

bieskiego zatrzymano nietrzeźwego 
(0,6 promila) kierowcę, który ponadto 
posiadał zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych.
QQ 29 czerwca o godz. 20.30 przy ul. Jach-

towej zatrzymano mężczyznę, który po-
siadał przy sobie narkotyki.
QQ 30 czerwca o godz. 14.20 na terenie 

CH Factory przy ul. Dębieckiej wycho-
dzący z  windy 4-letni chłopiec doznał 
kontuzji ręki, która się dostała w szcze-
linę rozsuwających się drzwi.

Statystycznie:
Ujęto oraz zatrzymano na gorącym 
uczynku lub w  bezpośrednim pościgu 
10 sprawców.
Oszustwa – 4, wykryto 0
Znalezienia zwłok – 0
Zabójstwa – 0
Zgwałcenia – 0
Rozboje – 0
Kradzieże z włamaniem – 0
Kradzieże pojazdów – 2, wykryto – 0
Kradzieże – 9, wykryto – 1
Samobójstwa – 0
Przestępstwa gospodarcze – 0

Przestępstwa narkotykowe – 1, ustalono 
podejrzanych – 1
Przestępstwa internetowe – 5
Fałszerstwa – 0
Wypadki drogowe – 0, liczba rannych – 0
Nietrzeźwi kierowcy – 4
Interwencje policyjne – 4
Zatrzymania osób poszukiwanych – 7, 
w tym 1 listem gończym
Legitymowania – 378
na podstawie danych z Policji

oprac. PAW

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl

Dla ułatwienia kontaktu z policją 
i  dzielnicowymi zachęcamy do 
korzystania z  aplikacji mobilnej 
„Moja Komenda”, za pomocą któ-
rej można wyszukać dzielnicowe-
go dbającego o  dany rejon. Wy-
starczy jedynie wpisać: Luboń, 
nazwę ulicy i numer domu. Apli-
kacja zapewnia szybki dostęp do 
adresów i numerów telefonów jed-
nostek policyjnych w całej Polsce. 
Pozwala także na połączenie  się 
z nimi jednym kliknięciem.

W serwisie www.policja.pl oraz w apli-
kacji mobilnej „GeoportalMobile” jest 
dostępna Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, za której pomocą 
można poinformować policję oraz 
współmieszkańców o  zagrożeniach 
w  okolicy, a  także o  potencjalnym 
niebezpieczeństwie.

W czerwcu strażnicy miejscy wykona-
li łącznie 490 różnego rodzaju inter-
wencji. Wspólnie z funkcjonariuszami 
Komisariatu Policji w Luboniu wysta-
wiliśmy 5 łączonych patroli prewen-
cyjnych w  godzinach 6-14. Ponadto 
wystawiliśmy także 9 łączonych patro-
li w godzinach 17-1, których zasadni-
czym zadaniem była kontrola miejsc 
publicznych, gdzie najczęściej docho-
dzi do spożywania alkoholu. Na pod-
stawie art. 43 ust. 1 Ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi grzywnami mandato-
wymi ukaraliśmy 21 osób. Do Izby 
Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 
przewieźliśmy 2 osoby w  stanie nie-
trzeźwości, który zagrażał zdrowiu lub 
życiu ich albo osób trzecich. Trzydzie-
ści trzy razy strażnicy interweniowali 
w wypadku nieprawidłowego postoju 
lub zatrzymania pojazdów mechanicz-

nych. Interwencji związanych ze zwie-
rzętami w czerwcu odnotowaliśmy 21. 
Dwóch właścicieli psów, którzy nie 
zachowali nakazanych lub zwykłych 
środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierząt, zostało ukaranych mandata-
mi karnymi. Do Uniwersytetu Cen-
trum Medycyny Weterynaryjnej w Po-
znaniu z terenu miasta przewieźliśmy 
9 rannych ptaków. Czerwiec był kolej-
nym miesiącem, w  którym strażnicy 
odzyskali 3 rowery miejskie porzuco-
ne na terenie Lubonia. Przekazano je 
firmie zajmującej się techniczną obsłu-
gą tego sprzętu. W dniach 8 i 9 czerwca 
strażnicy miejscy dbali o ład, porządek 
i bezpieczeństwo podczas „Dni Lubonia”. 
18 czerwca podczas uroczystości zwią-
zanych z obchodami rocznicy zamordo-
wania gen. Henryka Kowalówki wysta-
wiliśmy poczet sztandarowy miasta.

SMML

W środę, 3  lipca, tuż po godz. 10, na 
skrzyżowaniu ulic Powstańców Wielko-
polskich i ks. Streicha, przy prawidłowo 
działającej sygnalizacji świetlnej, do-
szło do kolizji dwóch samochodów 
marek: BMW i Toyota Corolla. Toyota 
uderzyła w bok bmw. To ostatnie z ko-
lei staranowało przyuliczny hydrant 
oraz uszkodziło słup energetyczny, 
które trzeba było wymienić na nowe. 
Na szczęście w wyniku zderzenia po-
jazdów ich kierowcy nie ucierpieli 
i wyszli z opresji bez szwanku. Jak się 

okazało, byli trzeźwi i obaj twierdzili, że 
wjeżdżali na skrzyżowanie przy zielo-
nym świetle. Na miejscu zdarzenia 
interweniowały dwie jednostki straży 
pożarnej: OSP Luboń i  Szkoły Aspi-
rantów z Poznania oraz służby wodo-
ciągowe i  energetyczne. Który z  kie-
rowców spowodował kolizję, ustalają 
lubońscy policjanci, którzy proszą świad-
ków zdarzenia o  kontakt z  KP Luboń 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 42 
(tel. 61 813 09 97).

PAW

Kto miał zielone?

Q
Bmw staranowało przyuliczny hydrant i zatrzymało się na słupie energetycznym, 
łamiąc go. Także poważnie została uszkodzona toyota (widoczna na pierwszym 
planie)   fot. Paweł Wolniewicz
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BAW SIĘ Z NAMI / CO? GDZIE? KIEDY?

QQ Z okazji 10. rocznicy ślubu Kindze 
i Bartoszowi Chermułom, najserdecz-
niejsze życzenia na dalsze lata życzą 
rodzice Bożena i Wiesław.

QQ Kochanym Jubilatom Beacie 
i  Wiesławowi Stachowiakom 
z  okazji 30.  rocznicy ślubu, ży-
czenia wszystkiego najlepszego 
– niech każdy dzień dostarcza 
radości i uśmiech zawsze w ser-

Na kolację do Restauracji „Pesto” w Centrum Pajo przy ul. Żabikowskiej 
wybiorą się w tym miesiącu– państwo Beata i Wiesław Stachowiakowie. 
Życzymy przyjemności. Prosimy o kontakt z redakcją.

Kolacja we dwoje

cach gości, niech problemy Was 
omijają, a  wszyscy bardzo Was 
kochają – ojciec z rodziną.

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).
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Nasza krzyżówka

Z serca

POZIOMO:
 4.  podoficerski stopień wojskowy
 7.  niechęć, wstręt, odraza
 8.  polecenie wykonania cze-

goś wydane przez szefa
 9.  krokus
 10.  uroczyste objęcie urzę-

du przez biskupa
 11.  ischias
 13.  wytrawna wódka na owo-

cach jarzębiny
 15.  korab, statek Noego
 16.  najszybszy sposób po-

ruszania się konia
 17.  tabela, rejestr, wykaz, katalog
 18.  ród włoskich patrycjuszy
 20.  mineralny nawóz azotowy
 25.  opłata graniczna
 27.  cyrk lodowcowy
 28.  największe osiągnię-

cie w jakiejś dziedzinie
 29.  stopień wojskowy w dawnej Turcji
 30.  utwór poetycki
 31.  okres pobytu na kursach, wczasach
 32.  wielbicielka, adoratorka, kochanka

PIONOWO:
 1.  tancerz, partner w tańcu
 2.  obrady
 3.  służy jeźdźcom do pobu-

dzania konia do biegu
 4.  drążek do zawieszania firanek
 5.  miejsce zgięcia kończyny
 6.  klątwa kościelna, ekskomunika
 12.  obrót czegoś dookoła osi
 13.  menu
 14.  ciemny, razowy chleb żołnierski
 15.  przystąpienie do czegoś, zgło-

szenie udziału w czymś
 19.  strona czegoś przeciwle-

gła do przodu, frontu
 21.  zniewaga, obelga, ubliżenie
 22.  spis i sprostowanie błędów druku
 23.  łowca bezpańskich psów, hycel
 24.  główna sala w starożyt-

nym domu rzymskim
 25.  chałupa
 26.  dwukołowa taczka

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 40 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu, należy do końca lipca dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, 
patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Luboń-
skich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy 
odbiorcę nagrody ufundowanej przez firmę „Malibu” z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Festyn wędkarski dla dzieci”. Jak zwykle, wylosowaliśmy odbiorcę nagrody, 
którą ufundowała firma „Malibu” (komplet ręczników). Po odbiór zapraszamy (w 
godzinach dyżurów) do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62) Lech Pytlak – gratulu-
jemy! 
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

QQ Mieszkańcy ul. Mizerki dziękują Urzęd-
nikom i Służbom Miejskim za usunięcie 
dziko rosnącego drzewka przy parkin-
gu ul. A. Mizerki (interwencja prasowa 
w kwietniu str. 23)
QQ Na początek dnia urodzinowego wy-

ślemy Ci coś miłego, promyk słonka na 
błękicie, by Ci uprzyjemniał życie, kro-
ple rosy na trawniku, szczęścia dadzą 
Ci bez liku. Z okazji 70. urodzin i imie-
nin Haliny Michalskiej życzymy dużo 
zdrowia, wiele Łask i Błogosławieństwa 
Bożego – Leokadia i Henryk z rodziną.
QQ Natalii Pniewskiej z okazji imienin 

życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności 
w każdej chwili moc radości. Niech Ci 
spadną kwiaty z drzewa i niech wszystko 
100 lat śpiewa – życzy Maria z rodziną.
QQ Cioci Henryce Ratajczak z  okazji 

imienin dużo zdrowia, pociechy z pra-

wnuków oraz 100 lat i dużo uśmiechu 
– życzy Maria z rodziną.
QQ Annie Gronek z okazji imienin dużo 

zdrowia i  Błogosławieństwa Bożego – 
życzą Mieczysława i Andrzej.
QQ Hance Siatce życzymy szybkiego po-

wrotu do zdrowia, wszelakiej radości oraz 
nieustającego rodzinnego szczęścia.
QQ Krzysztofowi Molińskiemu z okazji 

imienin życzymy niegasnącego entuzja-
zmu w podejmowaniu i realizowaniu 
działań na rzecz miasta oraz dodającej 
sił pomyślności i niczym niezmącone-
go szczęścia.
QQ Z  okazji 60 urodzin Januszowi  P. 

składamy najserdeczniejsze życzenia; 
mnóstwo zdrówka, radości z  życia, 
uśmiechu na co dzień, pogody ducha 
oraz spełnienia marzeń – życzą Irena 
z Lucyną i rodzinką.

Baw się z nami - VII 2019
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.

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

....................................................adres
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CO? GDZIE? KIEDY? / OGŁOSZENIA

„Jedno serce – dwa kraje”

Z głębokim żalem i bólem zawiadamiamy,  
iż w dniu 03 lipca 2019 roku, w Michigan City  

w stanie Indiana, odszedł niespodziewanie, w wieku 70 lat

Śp.
Jerzy Krenz

Nasz Kochany Brat, Szwagier, Wujek

Mimo spędzonej większości życia poza Polską,  
pozostawał nieustannie z nami sercem i myślami.

W naszych pozostanie na zawsze...

Pogrążona w żałobie Rodzina

Korepetycje
QQ Fizyka, matematyka – korepetycje, do-

świadczeni nauczyciele, skutecznie, możliwy 
dojazd; tel. 602 887 743   (h-049 III-VIII)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-092 V-VIII)
QQ Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka politechniki; tel. 785 602 438   
(h-092 V-VIII)
QQ Chemia, fizyka, matematyka – korepe-

tycje, szkoła podstawowa; tel. 785 602 439   
(h-092 V-VIII)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (h-
092 V-VIII)
QQ Matematyka, fizyka – korepetycje – pod-

stawówka, liceum, przygotowanie do matu-
ry, dojazd do ucznia; tel. 697 748 835   (r-
130 VII-VIII)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje – 

nauczyciel z doświadczeniem, dojazd do 
ucznia; tel. 514 730 001   (r-130 VII-VIII)
QQ Angielski, niemiecki – wszystkie poziomy 

nauczania, matura, nauczyciel; tel. 784 878 579    
(r-130 VII-VIII)

Praca
QQ Szukam osoby (może być para) do sprzą-

tania obiektu w Centrum Handlowym przy 

ul. Głogowskiej w Poznaniu; tel. 601 081 554   
(r-VII)
QQ Posprzątam mieszkanie; tel. 695 746 028 

Luboń i okolice   (r-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-127 VII)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydraulicz-
ne – złota rączka – tel. 503 712 456   (h-
123 VII-VIII)
QQ Cyklinowanie i  lakierowanie parkietów 

(doświadczenie); tel. 61  81  33  945   (b-
314 VI-VIII)

Nieruchomości
QQ Sprzedam działkę budowlaną w Luboniu - 

Żabikowie; tel. 793 893 574 lub 61 810 37 76   
(rfl-VII)
QQ Wynajmę firmie (bez pośredników) lo-

kale: 45 m2 i 35 m2 na biura lub mieszkanie 
służbowe; tel. 61 871 31 34   (r-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

Strefa animacji
Po raz drugi Biblioteka Miejska ma 
ogromną przyjemność zaprosić najmłod-
szych mieszkańców naszego miasta do 
wspólnej zabawy na plaży miejskiej! W 
każdy czwartek o godz. 12 będzie pre-
zentowany teatrzyk Kamishibai. Bajka 
jest połączona z zajęciami plastycznymi, 
które tematycznie wpisują się w konwen-
cję przedstawienia. Do zobaczenia na 
plaży!

Letnie godziny otwarcia
Drodzy Czytelnicy, przypominamy, iż 
w  trakcie wakacji w  soboty Biblioteka 
jest nieczynna, w  pozostałe dni bez 
zmian:
poniedziałek, wtorek i środę – 11-19
czwartek i piątek – 9-15

Do Filii nr 3 przy ul. Romana Maya 1 
zapraszamy ponownie od 12 sierpnia.
Filia nr 4 przy ul. Sobieskiego 55a, jest 
nieczynna do końca lipca, zapraszamy 
w sierpniu.

Rozwijaj swoje pasje!
W nadchodzącym roku szkolnym Biblio-
teka Miejska zaprasza na lektoraty z języ-
ków: angielskiego, niemieckiego, hiszpań-
skiego, koreańskiego oraz rumuńskiego. 
Ponadto oferujemy profesjonalny kurs 
rysunku, jogę oraz pound fitness. Nabór 
internetowy rozpoczyna się w lipcu, a za-
pisy telefoniczne oraz w  bibliotece od 
19  sierpnia. Wszystkie niezbędne infor-
macje dostępne są na naszej stronie inter-
netowej www.biblub.com. Zajęcia rozpo-
czynają się w październiku.

BM

Biblioteka zaprasza

Ten problem mamy co roku – w wakacje brakuje krwi potrzebnej do rato-
wania zdrowia i życia. Klub HDK PCK Lubonianka w niedzielę, 11 sierpnia 
w godz. 8-14 organizuje otwarty pobór krwi w Szkole Podstawowej nr 1 
ul. Poniatowskiego 16. Zapraszamy osoby chętne do oddania krwi.

HDK „Lubonianka”

Potrzebna krew
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ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, na-
głe 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 kryzyso-

wego, 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 –POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 884 57 77 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Poznań, ul. Bukowska 266
tel. 61 868 10 86; 61 868 10 87
adopcje zwierząt: pon.-pt. 10-19, sob. i niedz. 10-15
http://schronisko.com/adopcje

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 ZBIÓR-
KI 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 ROZWIĄZYWA-
NIA 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. Żabikow-
ska 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 (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
QQ URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
office@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
QQ Filia nr 3 – Luvena SA, ul. R. Maya 1  
(wejście od parkingu naprzeciw hali),  
tel. 785 874 382; pn. 10-18, śr. 8-16, pt. 8-12

QQ Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 55A 
(CH „Venus”), tel. 607 874 382, pn., 
pt. 12-20, wt., śr., czw. 8-16 

QQ OŚRODEK KULTURY
 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  

kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

QQ  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu
QQ PRZEDSZKOLA

- 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
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-
nowskiego 6, tel. 500 405 422

- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  
tel. 881 693 625

- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  
tel. 694 994 700

- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 
tel. 61 893 03 59

- Tip-Topka Odkrywcy,  
ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06

- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 
ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

- Nr 5 Weseli Sportowcy,  
ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
QQ SZKOŁY

- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92

- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92

- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Zespół Szkół, ul. Armii Poznań 27,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- 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

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl

(Y
6

0
5

6
)

prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta

Masz stare zdjęcia, dokumenty, przedmioty, którymi chciałbyś się podzielić z in-
nymi poprzez publikację, lub których chciałbyś się pozbyć? Nie wyrzucaj! Mogą 
mieć wartość historyczną związaną z Luboniem. Przynieś do siedziby Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”, ul. Wschodnia 23A/62 
(redakcja „Wieści Lubońskich”) lub zadzwoń (609 616 277, 61 810 43 35), od-
bierzemy sami! Niezależnie od stanu zniszczenia, przyjmiemy, zdigitalizujemy, 
wykorzystamy w opracowaniach.  red

Z historią – do nas!
Apel
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