
Ruszyły szczepienia
przeciw Covid-19 - s. 4

cena 2,50 zł

wejdź i sprawdź
nasz portal

 ”DZIEJE SIĘ W RODZINIE” –  s. 3 
 KOLEJ METROPOLITALNA – s. 11  

 ”DIES NATALIS” – s. 21
 BEZBARWNY I BEZWONNY – s. 22              

 LIKWIDACJA OBOZU W ŻABIKOWIE – s. 25

Luty 2021

 ISSN: 2719-4469

www.gazeta-lubon.pl

Bu
dy

ne
k 

lu
bo

ńs
ki

ej
 p

rz
yc

ho
dn

i, 
w

 k
tó

re
j d

ok
on

yw
an

e 
są

 sz
cz

ep
ie

ni
a 

fo
t. 

Pa
w

eł
 W

ol
ni

ew
ic

z



2

BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl

GAZETA LUBOŃSKA 02/2021reklama

SZAFY, KUCHNIE,
MEBLE ŁAZIENKOWE

WIRY, UL. PODLEŚNA 14

Atrakcyjne

ceny i terminy!

e-mail: biuro@wimax-meble.pl
www.wimax-meble.pl

Tel. 61 81 06 001,
kom. 502 241 065,

502 670 270

Salon optyczny ul. Poznańska 29
Łęczyca (obok sklepu Lidl)

20 % RABATU
NA OKULARY

DRUGA PARA
GRATIS 

Tel. 662 36 20 20 - umów się na wizytę

badanie wzroku gratis

+

tel. 600 400 510

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA

• PROJEKT • MONTAŻ • SERWIS

www.energiasloneczna.info.pl

SKŁAD
WĘGLA

IRENA I ADAM BASIŃSCY
LUBOŃ, UL. PODGÓRNA 19B

TEL. 618 105 213
KOM. 502 302 388

AUTORYZOWANY
SPRZEDAWCA

POLSKIEJ
GRUPY

GÓRNICZEJ

WĘGIEL • EKO-MIAŁ
EKO-GROSZEK

WĘGIEL WORKOWANY
LP

00
6

LK
08

7
LK

10
0

LK
04

1

Duży wybór firanek i zasłon
Rolety rzymskie

Ręczniki (hafty na ręcznikach)
Poszewki, obrusy i serwety na wymiar

Pomiary, montaż, zamówienie pod klienta

tel. 888 703 992

ul. Wschodnia 5
(VIS A VIS UL. KOPERNIKA)

www.dekormania-firanki.pl

DekorMania

WYPRZEDAŻ KOŃCÓWEK 
FIRANEK I ZASŁON

LK
04

4

!

FOTOWOLTAIKA

LK
07

6
LK

07
7



3GAZETA LUBOŃSKA 02/2021 OD REDAKCJI 

Nie sposób nie wspomnieć o szczepieniach przeciw COVID-19, 
które niedawno ruszyły. Otóż minister zdrowia – Adam Niedzielski 
poinformował, że Polska należy do mechanizmu europejskiego, 
w ramach którego jest dla nas zarezerwowanych 85 000 000 da-
wek szczepionkowych, co wystarczy na zaszczepienie całej popu-
lacji naszych rodaków. Niestety, świat jest zależny od koncernów 
farmaceutycznych, które nie wywiązują się z zawartych umów 
i póki co popyt na szczepionki jest dużo większy niż podaż, co 
przekłada się na opóźnienia w harmonogramie szczepień (szerzej 
o szczepieniach przeczytacie Państwo wewnątrz numeru).

Mamy nadzieję, że do wypoczynku na terenach zielonych na-
szego miasta zachęci Państwa artykuł autorstwa Małgorzaty 
Antkowiak „W Nowym Roku – Shinrin-yoku”. Cieszcie się więc 
każdą wolną chwilą i zarażajcie wyłącznie pozytywną energią.

Drodzy Czytelnicy, dziękujemy za wszelkie sygnały dotyczące do-
brych i złych aspektów życia w naszym mieście. Zapraszamy do 
goszczenia na naszych łamach wszystkie środowiska, wszystkich 
lubonian, którym nie są obce sprawy naszej Małej Ojczyzny. Po-
dzielcie się z nami Waszymi spostrzeżeniami, uwagami, propozy-
cjami czy refleksjami, również tymi o charakterze krytycznym. (red.)

„Dzieje się w rodzinie”

Walentynki

Zachęcamy więc lubonian do współtworzenia z nami tej niezwy-
kłej rubryki, która ma stanowić dla Państwa również wyjątkową 
pamiątkę uroczystego wydarzenia. Być może będzie to też do-
skonała okazja do tego, by móc złożyć na łamach prasy życzenia 
swoim bliskim. Wystarczy przesłać do nas zdjęcie z krótkim opi-
sem tego, czego ono dotyczy. Dla przykładu przy zdjęciu Młodej 
Pary należałoby podać datę i miejsce ślubu, imiona i nazwiska 

osób zawierających związek małżeński, a przy zdjęciu nowo na-
rodzonego maleństwa umieścić datę i  miejsce urodzenia, wy-
brane imię, wagę czy kilka słów rodziców. Wyrażamy nadzieję, 
że rubryka ta będzie się cieszyła dużą popularnością i  będzie 
budzić spore zainteresowanie.

 Paulina Korytowska

Kult świętego sięga piątego wieku, 
a  więc wczesnego średniowiecza, kiedy 
to papież Gelazjusz I  ustanowił 14 lute-
go dniem wspomnienia liturgicznego 
właśnie św. Walentego. Jego kult trwa do 
dziś, zarówno w  Kościele katolickim jak 
i luterańskim czy anglikańskim. W Polsce 
ślady żywotności kultu świętego znajdu-
jemy chociażby w obecności jego relikwii 
w kilkunastu świątyniach katolickich, np. 
w  Lublinie, Kłocku, a  także w  wielkopol-
skiej Krobi. Śladów wielkopolskich jest 
zresztą więcej. W  Wielichowie koło Gro-
dziska czczony jest cudowny wizerunek 
świętego, przed którym co roku odpra-
wiana jest dziewięciodniowa nowenna. 

Czym wpisał się Walenty w dzieje Kościo-
ła? Historia nie zachowała w pełni wiary-
godnych źródeł na jego temat. Pozostała 
legenda – przekaz, który zgodnie ze śre-
dniowieczną tradycją był spisanym ży-
wotem świętego czytanym w  dniu jego 
wspomnienia podczas liturgii lub sta-
nowił stały element życia klasztornego 
– historie świętych mężów czytane były 
podczas posiłków w  klasztornych refek-
tarzach jako wzory do naśladowania. Le-
genda więc mówi, że Walenty jako biskup 

błogosławił śluby młodych legionistów 
rzymskich, którym cesarz zabraniał wstę-
powania w  związki małżeńskie, uznając, 
że osłabia to ich bojową sprawność. Za 
działanie wbrew rozkazom cesarza Wa-
lenty stracił życie. Wyrok wykonano 14 
lutego 269 r. w Rzymie. Walenty dołączył 
do grona męczenników za wiarę.

Jest też inny element legendy: tuż przed 
egzekucją, Walenty z  więzienia napisał 
list do swojej ukochanej (wówczas nie 
obowiązywał celibat), który podpisał: „Od 
Twojego Walentego”. I  tak święty stał się 
patronem zakochanych, do którego przez 
stulecia pobożni chrześcijanie zanosili swe 
prośby w sprawach sercowych i nie tylko.

Wiek XX wchłonął postać św. Walentego 
do kultury masowej. Zgodnie z  reguła-
mi zdemokratyzowanej i  zlaicyzowanej 
popkultury, wizerunek świętego stał się 
figurą coraz bardziej skomercjalizowane-
go świata. W  Polsce ten świecki obyczaj 
zwany walentynkami upowszechnił się 
w  latach 90. XX w. I  do dziś wielu z  nas 
wręcza swoim ukochanym walentynko-
we karteczki. Wszechobecnym symbo-
lem walentynek jest czerwone serdusz-

ko – znak mający w kulturze różnorodne 
konotacje – od głęboko religijnych po 
uniwersalne. Jest obecny na przykład 
w modlitwach i religijnej ikonografii, jest 
obecny jako symbol szpitalnych oddzia-
łów kardiologicznych, jest także znakiem 
rozpoznawczym Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

I tak jak różnorodna jest symbolika czer-
wonego serca, tak różne jest nasze – każ-
dego z osobna – podejście do walenty-
nek. Ale jedno pozostaje niezmienne: św. 
Walenty patronuje pięknej idei – idei mi-
łości. A więc, cytując Adama Mickiewicza 
„Kochajmy się!”.

 Aleksandra Radziszewska

W cieniu pandemii

Chcielibyśmy kolejne numery „Gazety Lubońskiej” (począwszy od numeru marcowego) wzbogacić 
o nową rubrykę pod hasłem: „Dzieje się w rodzinie”, obejmując tym samym tak ważne w życiu każdej 
familii wydarzenia jak: narodziny dzieci, zawarcie związku małżeńskiego, jubileusze (np. 100. rocznica 
urodzin czy 50. rocznica ślubu).

14 lutego to dzień świętego Walentego, inaczej walentynki. Czy to jednak to samo?



4 GAZETA LUBOŃSKA 02/2021

W jaki sposób, kiedy i kto może się zarejestrować?

Od 15 stycznia mogą się rejestrować seniorzy, powyżej 80. roku 
życia, natomiast od 22 stycznia – powyżej 70. roku życia. Na bez-
płatne szczepienie mogą się również zapisywać osoby nieubezpie-
czone oraz bezdomne.

Zgodnie z informacją przekazaną przez rząd, dla seniorów dostęp-
ne są trzy kanały, za pośrednictwem których można się umówić 
i zarejestrować na konkretny termin szczepienia: 
• przez telefon – dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 

989, 
• online poprzez e-Rejestrację na pacjent.gov.pl,
• poprzez profil zaufany lub konto ZIP, w wybranym punkcie 

szczepień – mapa punktów oraz dane kontaktowe do każdego 
zamieszczono na stronie internetowej: 
www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Ponadto każdy kto ukończył 18. rok życia może zgłosić chęć za-
szczepienia się, tylko i wyłącznie online: 
www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

Dowóz na szczepienia

Osoby posiadające orzeczenie o  niepełnosprawności w  stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w scho-
rzeniami oraz osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw 
COVID-19, ale mają trudność z  dotarciem do punktu szczepień, 
będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez Mia-
sto transportu. Urząd Miasta uruchomił specjalny numer telefonu 
697 634 003 czynny w  godz. 8 – 16, od poniedziałku do piątku, 
pod którym zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy będą mogli 
zgłaszać chęć skorzystania z dowozu.

UWAGA!

Zanim wybierzesz się do punktu szczepień, wypełnij formu-
larz (jest dostępny na naszym portalu) i sprawdź czy możesz 
poddać się szczepieniu przeciw COVID-19.

Szczepienia ruszyły

Do tej pory do programu szczepień przyjęto jedynie ofertę 
Przychodni Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo mieszczącej 
się przy ul. Poniatowskiego 20 (tel. 61 810 48 31), gdzie w pierw-
szym dniu szczepień, 25 stycznia zaszczepiono osiemnaścioro 
seniorów, a  w następnym dwanaścioro (grupa 80+). „Z  uwagi 
na problem z  dostępnością, otrzymujemy jedynie 30 dawek 
szczepionki tygodniowo. Natomiast od 15 lutego – dodatkowe 
30 dawek tygodniowo na dokończenie szczepień u osób, które 
przyjęły już pierwszą dawkę. Szczepimy obecnie szczepionką 
mRNA COMIRNATY firmy Pfizer/BioNTech” – powiedziała współ-
właścicielka żabikowskiej przychodni – Agata Pawlik. 

Pełne szczepienie to dwie dawki. Pacjenci uzyskują odporność 
dopiero tydzień po podaniu drugiego szczepienia. Do tego czasu 
powinni bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego i bardzo 
dbać o swoje zdrowie. Pierwszym etapem wizyty szczepiennej jest 
wypełnienie kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowe-
go. Jeżeli odpowiedź na którekolwiek pytanie z pierwszej strony 
formularza jest pozytywna, szczepienie powinno zostać odro-
czone. Natomiast odpowiedź twierdząca lub „nie wiem” na któreś 
z pytań na stronie drugiej wymaga dodatkowego wyjaśnienia z le-
karzem, co stanowi część badania podmiotowego. Następnie prze-
prowadza się badanie przedmiotowe czyli fizykalne i ostatecznie 
lekarz decyduje o kwalifikacji do szczepienia. Kwalifikacja lekarska 
oraz szczepienie przeprowadzane są przez wykwalifikowany per-
sonel lekarsko – pielęgniarski. Jeżeli kwalifikacja przebiegła po-
zytywnie, pacjentowi zostaje domięśniowo podana szczepionka 
w mięsień naramienny. Potem przez minimum 15 minut pacjent 
pozostaje pod obserwacją i nie może opuszczać placówki. Każda 
osoba, u której wykonano szczepienie otrzymuje zaświadczenie, 
ulotkę informacyjną oraz zostaje jej automatycznie wyznaczony 
termin przyjęcia drugiej dawki. 

Żabikowska placówka świadczy usługi medyczne z  zachowa-
niem wszystkich standardów sanitarnych. Wszelkie powierzchnie 
dotykowe są na bieżąco dezynfekowane, gabinety i poczekalnie 
wietrzone minimum raz na godzinę, a  w  pomieszczeniach znaj-
dują się przepływowe lampy bakterio i wirusobójcze UV-C, które 
stale filtrują powietrze. Ponadto lekarze i pielęgniarki używają jed-
norazowych środków ochrony osobistej – maseczek, fartuchów 
medycznych oraz rękawiczek. „Zalecamy i  zachęcamy do szcze-
pień przeciwko COVID-19. Pozwoli to uchronić Państwa przed za-
chorowaniem i ciężkimi powikłaniami po chorobie oraz jest szansą 
powrotu do normalności” – powiedziała Agata Pawlik.

Jak się dowiedzieliśmy w lubońskim magistracie, nadal oczekiwa-
na jest decyzja NFZ dotycząca uruchomienia dwóch dodatkowych 
punktów szczepień w naszym mieście. (PAW)

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

Budynek, w którym mieści się Przychodnia Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo. 
To tu szczepi się lubonian przeciw COVID-19   fot. Paweł Wolniewicz

Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 w Luboniu
Wielka Brytania jest pierwszym państwem świata, które dopuściło do użytku stworzoną przez firmy Pfizer 
i BioNTech szczepionkę przeciw COVID-19. Właśnie tam szczepienia rozpoczęły się 8 grudnia ubiegłego 
roku, a 90-letnia Brytyjka była pierwszą osobą zaszczepioną przeciw COVID-19. W Polsce szczepienie roz-
poczęto 19 dni później (27 grudnia), a pierwszą zaszczepioną osobą była naczelna pielęgniarka szpitala 
MSWiA w Warszawie. W poniedziałek, 25 stycznia, w Przychodni Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo 
zaszczepiono pierwszych osiemnaścioro seniorów w wieku powyżej osiemdziesiątego roku życia.
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Biuro podawcze MOPS z  bezpośrednią obsługą klienta przez 
naszych pracowników czynne jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10 do 14. MOPS zapewnia osobom przychodzą-
cym do ośrodka bezpieczeństwo. Dzięki funduszom z projektu 
„STOP COVID-19”, „Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopol-
sce” zakupiony został specjalistyczny sprzęt do przeciwdziałania 
epidemii. Przy wejściu do ośrodka umieszczone są bezdotyko-
we dozowniki do dezynfekcji rąk, a w biurze podawczym lampa 
przepływowa wirusobójcza i bakteriobójcza. Regularnie stoso-
wany jest też ozonator. Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
Lubonia do korzystania z naszej oferty.

W  związku z  sytuacją epidemii przystąpiliśmy do programu 
„Wspieraj seniora”, w ramach którego oferujemy osobom star-
szym, decydującym się na pozostanie w domu pomoc w zrobie-
niu i  dostarczeniu zakupów, zgodnie z  potrzebami i  zakresem 
wskazanym przez te osoby. Zakupy obejmują artykuły podsta-
wowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki i środki higieny 
osobistej. Seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby, dzwoniąc bez-
pośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu 
pod numer telefonu 61 810 50 85. Pracownik ośrodka pomocy 
społecznej skontaktuje się z Seniorem i ustali szczegóły związa-
ne z udzieleniem pomocy: listę zakupów i sposób ich przekaza-
nia. Pracownicy ośrodka dostarczą osobom starszym niezbędne 
produkty. Koszty zakupów pokrywa Senior. Wszystkich seniorów 
zachęcamy do pozostania w domu i  skorzystania z numeru do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.

Prężnie działa też punkt wydawania odzieży przekazywanej 
przez darczyńców. Odzież wydawana jest dwa razy w tygodniu: 
we wtorki i czwartki w godzinach od 12 do 14. Prowadzimy zbiór-
kę odzieży używanej w dobrym stanie, którą można dostarczać 
do ośrodka w godzinach urzędowania. Ubrania stare i zniszczone 
można wrzucić do specjalnego kontenera, który znajduje się na 
posesji ośrodka.

MOPS w Luboniu jest realizatorem Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa. Do pomocy w formie żywności uprawnione 
są osoby, których dochód nie przekracza kwoty 1056 zł na oso-
bę w  rodzinie lub 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej. 
Osoby chcące skorzystać z pomocy w formie żywności prosimy 
o wypełnienie w biurze podawczym MOPS skierowania do otrzy-
mania pomocy żywnościowej oraz oświadczenia.

Obecna sytuacja pandemii może być trudna i przytłaczająca dla 
wielu osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu ofe-
ruje mieszkańcom Lubonia bardzo szeroką bezpłatną pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną. Do Państwa dyspozycji są: asy-
stenci rodzin, psychologowie, pedagog, trener umiejętności funk-
cjonowania w rodzinie oraz specjalista do spraw przemocy i uza-
leżnień.  Specjaliści oferują swoją pomoc terapeutyczną dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w ośrodku, jak również w miejscu zamiesz-
kania osób potrzebujących wsparcia. Niezależnie od powodów, 
jeśli tylko czujecie Państwo potrzebę pomocy specjalisty, prosimy 
o  kontakt z  ośrodkiem: telefoniczny pod numer: 61 810 50 85 
lub 695 055 005, osobisty lub mailowy na adres: mops@lubon.pl.

Składanie wniosków na 500+

Świadczenia 500+ są w  większości przypadków przyznane do 
maja 2021 roku. Wnioski na kolejny okres zasiłkowy, trwają-
cy od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. będzie można składać 
w okresie od lutego do czerwca 2021 r. W lutym i marcu wy-
łącznie elektronicznie, natomiast w  wersji papierowej – od 
kwietnia. Żeby nie stracić prawa do świadczenia za pierwszy 
miesiąc nowego okresu zasiłkowego, wnioski należy bez-
względnie złożyć do dnia 30 czerwca 2021 r.

Osoby posiadające profil zaufany mogą złożyć wnioski elek-
troniczne za pośrednictwem dedykowanej platformy EMPATIA  
https://empatia.mpips.gov.pl/ (wnioski o: świadczenia rodzinne 
i  pielęgnacyjne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimenta-
cyjny pomoc społeczną, świadczenie „Dobry start”). Informacje 
na temat zakładania profilu zaufanego można znaleźć na stronie 
www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Osoby posiadające 
osobiste konto bankowe z możliwością obsługi elektronicznej, za 
pośrednictwem swojego konta mogą złożyć wnioski o: świadcze-
nie wychowawcze 500+, świadczenie Dobry start 300+. Zachęca-
my do składania wniosków drogą elektroniczną. (MOPS)

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

W biurze podawczym umieszczono przepływową, wirusobójczą i bakteriobójczą 
lampę   fot. Zb. MOPS

Pomimo trudnego czasu epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu (MOPS) nawet na chwi-
lę nie zrezygnował z bezpośredniej obsługi osób potrzebujących wsparcia. Przez cały czas rozpatrywane 
są wnioski, przyznawane świadczenia i udzielane specjalistyczne poradnictwo.

Pomoc dla mieszkańców Lubonia w czasach pandemii
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Kilkanaścioro oburzonych mieszkańców osiedla 
„Lubonianka” poinformowało nas o akcie wandali-
zmu mającym miejsce przed blokiem mieszkalnym 
przy ul. Żabikowskiej 62 A. Otóż prawdopodobnie 
jeden z  mieszkańców tego bloku, jeszcze przed 
Świętami Bożego Narodzenia, zniszczył rosnące od 
lat na zieleńcu przed budynkiem krzewy forsycji. 
Najpierw je połamał, a później, pod osłoną nocy – 
wyciął. Forsycje kwitną wczesną wiosną. Od marca 
jej gałązki obsypują się setkami żółtych kwiatów. 
Jej gałęzie przycina się zawsze po przekwitnięciu, 
na przełomie kwietnia i maja. Być może „ogrodnik”
-barbarzyńca zastosował inny rodzaj pielęgnacji? 
Należy podkreślić, że zieleńce przed najstarszymi 
blokami „Lubonianki” zakładali przed wielu laty 
mieszkańcy. Niektórzy z nich mieszkają tu do dziś. 
Zbulwersowani powiadomili o zniszczeniu forsycji 
Zarząd Spółdzielni. W ślad za tym, Prezes Zarządu 
– Piotr Konik pojawił się przed wskazanym przez 
mieszkańców blokiem. Poruszyło go to, co zobaczył 
i zapewnił, że wiosną w ogródku przed blokiem zo-
staną ponownie posadzone rośliny. Niestety, kosz-
ty pokryje spółdzielnia, a  więc pośrednio wszyscy 
jej mieszkańcy. (PAW)

Zawalidroga na ul. Sobieskiego   fot. Paulina Korytowska

Miejsce, gdzie przez wiele lat, wiosną, ku zadowoleniu mieszkańców kwitły forsycje. 
By ponownie przed wejściem do bloku zakwitły, potrzeba lat   fot. Paweł Wolniewicz

„Ogrodnik” czy barbarzyńca?

Można wystawiać
choinki

Zawalidroga 
na ul. Sobieskiego

Sto lat!

Jak się dowiedzieliśmy w  luboń-
skim magistracie, odbiór świą-
tecznych choinek będzie reali-
zowany w  lutym, w  terminach 
odbioru bioodpadów, okre-
ślonych w  kwartalnym harmo-
nogramie. Lubonianie mogą je 
wystawiać przed posesje razem 
z pojemnikami na bioodpady, bez 
ziemi i  dodatkowych elementów 
plastikowych. (PAW)

Z okazji 60. urodzin składa-
my naszemu redakcyjnemu 
koledze Pawłowi Wolniewi-
czowi serdeczne życzenia: 
zdrowia, szczęścia, spełnie-
nia marzeń, wiary we wła-
sne możliwości, niewyczer-
panych pokładów energii, 
pogody ducha i uśmiechu 
na co dzień. (red.)

Zirytowani kierowcy przejeżdżający ul. Sobieskiego w kierunku 
ul. Krętej narzekają na ustawiony w pasie jezdni znak drogowy 
tymczasowy, który jest zawalidrogą paraliżującą ruch. Dzwoniąc 
do naszej redakcji wyrażali swoje zdziwienie i  pytali jak długo 
jeszcze znak będzie stał i uniemożliwiał swobodny przejazd?

Podjąwszy temat, dowiedzieliśmy się w lubońskim magistracie, 
że problem pojawił się po odtworzeniu nawierzchni, po zakoń-
czeniu budowy przyłącza wodociągowego. Nawierzchnia w re-
jonie posesji nr 120 została zabezpieczona z  uwagi na odczu-
walne drgania w  budynku mieszkalnym, który jest położony 
w pasie drogowym. Prace drogowe, mające na celu likwidację 
uciążliwości zostaną przeprowadzone, jak tylko pozwolą na to 
warunki atmosferyczne. Po ich zakończeniu na tym odcinku ul. 
Sobieskiego zostanie przywrócony normalny ruch. (PAW)

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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Jesteśmy z Tobą, nasz Klient jest po to żeby miał jak najtańsze życie kupując codziennie bardzo dobrej 
jakości produkty oferowane w jak najniższych cenach. Ta filozofia i strategia towarzyszy nam 
już od dwudziestu trzech lat, a więc jesteśmy pełnoletni.

My tutaj pracujemy, by być najtańszymi w Europie - to hasło umieszczone przy wjeździe do głównej 
siedziby Intermarché we Francji, obowiązujące w całej Europie, wdrażane jest od siedmiu lat także 
w Luboniu, w naszym supermarkecie, który funkcjonuje przy ul. Żabikowskiej 53b i jest drugim 
co do wielkości punktem sprzedaży naszej sieci w Polsce.

Oprócz stosowania ciągłej promocji cenowej na produkty wszystkich grup towarowych wzmagamy ją jeszcze 
bardziej szczególnie w czterech okresach zależnie od ich specyfiki: Świąt Bożego Narodzenia, Świąt 
Wielkanocnych, obchodzonego w czerwcu „Święta Muszkieterów" oraz naszych październikowych urodzin. 
Wszystkie one są bardzo istotne i stanowią jedno z kluczowych miejsc w strategii jaką obraliśmy.

Szanując czas naszych klientów i polepszając komfort dokonywania przez nich zakupów - wprowadziliśmy 
szybką sprzedaż samoobsługową wyrabianych u nas produktów garmażeryjnych i wędliniarskich - porcjowanych 
i pakowanych próżniowo u nas na miejscu. Ponadto przy stoiskach tradycyjnych zamontowaliśmy funkcjonalny 
automat do poboru numerków do obsługi przy ladzie.

Od stycznia, dla naszych klientów uruchomiliśmy nowoczesną usługę logistyczną „Paczka w Ruchu”, 
dzięki której można u nas nadawać i odbierać paczki (więcej informacji na: www.paczkawruchu.pl).

Zapraszamy Szanownych Klientów na bezpieczne, 
tanie i świeże zakupy w miłej atmosferze, z optymizmem.

Ponownie

zapraszamy

na niedzielne

zakupy

Intermarché zaprasza do zakupów
również w niedziele.
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tel. 501 099 327, 572 202 280

rozbiórki - wyburzenia budynków
wykopy pod fundamenty, piwnice
wykopy pod szamba, studnie, kanalizacje, 
kable elektryczne, przyłącza wodne
zasypka fundamentów
korytowanie pod drogi, kostkę brukową, 
chodniki
drenaż budynków i działek
kopanie/oczyszczanie stawów, basenów, 
oczek wodnych
karczowanie terenu,
usługi wywrotką z dźwigiem HDS
(stawka godzinowa)
usługi koparko-ładowarką (stawka godzinowa)
możliwość negocjacji ceny w zależności od 
długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

Oferujemy usługi koparko-ładowarką
i wywrotką z dźwigiem HDS w zakresie:

ROBOTY
ZIEMNE

LK003

Porozmawiajmy 
o ubezpieczeniach
Ubezpieczymy Twój samochód, dom, podróż oraz firmę.
Zaufaj naszemu doświadczeniu i zyskaj poczucie 
bezpieczeństwa.

Umów się z agentem PZU
Beata Jaworska, ul. Kościuszki 90, Luboń
Naprzeciwko Banku Santander
tel. kom. 515 090 356
bejaworska@agentpzu.pl
www.bejaworska.agentpzu.pl

MATERIAŁ MARKETINGOWY

NASZA OFERTA:
• sprzątanie biur i biurowców
• magazynów, hal magazynowych 

i produkcyjnych
• czyszczenie tapicerek, dywanów 

i wykładzin
• sprzątanie po remontach
• sprzątanie mieszkań, domów,
• maszynowe czyszczenie podłóg

tel. 603 203 079
www.mikomag.pl

MikoMag
PROFESJONALNA FIRMA SPRZĄTAJĄCA 

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

TOMASZ BAUM
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów 

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

tel. +48 604 692 465
e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki LK

08
7

Salon Optyczno-Okulistyczny
Joanna Ereńska

tel. 61 899 41 32Centrum Handlowe Pajo

KOMPLEKSOWE BADANIE OKULISTYCZNE
USŁUGI OPTYCZNE

HONORUJEMY KARTĘ SENIORA I DUŻEJ RODZINY
DARMOWE BADANIE WZROKU

PRZY ZAKUPIE KOMPLETNEJ PARY OKULARÓW LK
00

7

LD
00

5

LP
00

5
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„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Puszczykowie 
wynajmie lokal przy ul. Magazynowej 2 w Puszczykowie 
z przeznaczeniem na: biuro rachunkowe, gabinet lekarski, 
szkołę językową lub inne nieuciążliwe usługi.

- nowy budynek 2020r. 

- powierzchnia całkowita 89 m. kw. 

- osobne wejście i klatka schodowa (lokal na piętrze) 

- osobny węzeł sanitarny 

- ogrzewanie gazowe 

- osobny licznik wody i prądu 

LOKAL
DO WYNAJĘCIA

Pytania i oferty proszę kierować na adres mailowy: 

spolem@psspuszczykowo.pl 

Produkujemy nawozy mineralne od ponad 100 lat ! Jesteśmy dużym Zakładem produkcyjnym. Obecnie 
zatrudniamy około 280 pracowników. Inwestujemy w nowoczesne technologie, bezpieczeństwo i poprawę 
warunków pracy oraz rozwój zawodowy naszych pracowników. 

LUVENA S.A.

62-030 Luboń

ul. Romana Maya 1

tel. (061) 8900 100

fax (061) 8900 400

e-mail: kadry@luvena.pl 

www.luvena.pl

Aktualnie poszukujemy

ŚLUSARZA (praca zmianowa)

Miejsce pracy - Luboń k/ Poznania

Główne zadania na stanowisku:
• Zapewnienie ciągłości pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych, poprzez ich naprawę, 

bieżące remonty i usuwanie awarii
• Prace ślusarskie przy okresowych przeglądach i remontach maszyn oraz urządzeń
• Bieżące usuwanie drobnych usterek

Od kandydatów oczekujemy:
• Doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
• Wykształcenia kierunkowego
• Umiejętności posługiwania się elektronarzędziami
• Dokładności, umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Wynagrodzenie podstawowe plus premia miesięczna
• Dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego
• Bezpieczne miejsce pracy 
• Stabilizację - pracę w firmie posiadającej solidną pozycję na rynku
• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach i kursach
• Zakwaterowanie - w przypadku osób spoza Wielkopolski i obywateli innych państw
• Krótki proces rekrutacyjny.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie ofert do Działu Personalnego LUVENY S.A.  
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

LK
10

3

LK
09

0

LK
07

0

Budowa domów
jednorodzinnych

tel. 723 606 826

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.

Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.

 
Wystawiamy faktury VAT.

Z nami materiały budowlane 
nawet 20 % taniej.

LK
10

2
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LK
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1DREWNO
OPAŁOWE

KOMINKOWE

WĘGIEL

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna

gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

możliwość transportu

zamównienia/kontakt

605 981 958

PELLET
CERTYFIKOWANY

Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11

------- R E K L A M A -------

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

LK
00

4

Przed miesiącem informowaliśmy, że zakończono prace w  ra-
mach których plac zabaw przy ul. 3 Maja wraz z  wszystkimi 
istniejącymi urządzeniami został przeniesiony i  rozbudowa-
ny (czytaj: „GL” 01-2021, s. 11). Niestety, przed kilkoma dniami 
zniszczono otaczający go teren zielony. Otóż kierowca-wandal 
wjechał prawdopodobnie quadem na nowo założony trawnik 
i częściowo go zdewastował. Przygotowanie terenu i założenie 
trawników kosztowało ok. 13 000 zł. Bezmyślny wandal nie po-
trafił uszanować naszego wspólnego dobra, naszej przestrzeni, 
za naprawę której zapłacimy wszyscy. (PAW)

Koleiny pozostawione przez niszczyciela trawników są głębokie na ponad 30 cm         
fot. Paweł Wolniewicz

Wandal w akcji. Zniszczono 
skwer przy placu zabaw

Strzelnica nad Wartą
W poniedziałek, 25 stycznia, często bywający w Luboniu Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej – Bartłomiej Wróblewski (PiS) spotkał 
się z  Starszym Lubońskiego Bractwa Kurkowego (LBK), Preze-
sem Klubu Strzeleckiego „LBK Luboń” – Robertem Świerczyń-
skim. Spotkanie odbyło się na terenie nadwarciańskim, gdzie 
w  sąsiedztwie Stadionu Miejskiego LBK planuje uruchomić 
strzelnicę sportową. Bartłomiej Wróblewski zapewnił o  swoim 
wsparciu tej inicjatywy i podjął interwencję. (PAW)

Bartłomiej Wróblewski i Robert Świerczyński spotkali się w sąsiedztwie Stadionu Miej-
skiego. W tle teren, na którym ma powstać strzelnica   fot. Paweł Wolniewicz
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Z początkiem stycznia szybciej do Poznania i Kościana

Od 1 stycznia tego roku pociągi Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM) zostały urucho-
mione na linii z  Poznania do Kościana. Nie-
wątpliwie, jest to korzystne nie tylko dla lu-
bonian. Mieszkańcy naszego miasta zyskali 
m.in. częstsze połączenia z Poznaniem. Warto 
podkreślić, że czas przejazdu pociągiem z Lu-
bonia do Poznania wynosi tylko 8 minut. Two-
rząc Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Lu-
boniu, Miasto dało mieszkańcom możliwość 
korzystania z PKM. Zmiana środka transportu 
z indywidualnego na komunikację publiczną 
daje niemałe korzyści. Oszczędzamy nasze 
pieniądze, dbamy o  środowisko, zyskujemy 
cenny czas – np. podróżując do pracy pocią-
giem relacji Luboń – Poznań – Luboń, jeste-
śmy w  stanie zaoszczędzić około 30 minut 
dziennie. Jeszcze w tym kwartale, na luboń-
skim węźle pojawi się biletomat umożliwiają-
cy kupno biletów kolejowych. Zamieszczamy 
zbiorczy rozkład jazdy pociągów przydatny 
lubonianom, natomiast szczegółowy można 
znaleźć na stronie: https://rozklad-pkp.pl/  
(PAW)

Jeszcze w tym kwartale na dworcu pojawi się biletomat   fot. Paweł Wolniewicz

Przed dwoma miesiącami informowaliśmy na naszych łamach (czytaj: „GL” 12-2020, s. 12), że po uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie oddano do dyspozycji lubonian nowoczesny i funkcjonalny Zintegrowany Węzeł 
Przesiadkowy. Z początkiem roku mieszkańcy naszego miasta zyskali częstsze połączenia kolejowe na linii 
Poznań-Kościan.

STACJA: POZNAŃ GŁÓWNY 
 
KIERUNEK: LUBOŃ K. POZNANIA 

 
PKM 1 Poznań Główny – Kościan 

PKM 3 Poznań Główny – Grodzisk WLKP 

STACJA: LUBOŃ K. POZNANIA  
 
KIERUNEK: POZNAŃ GŁÓWNY 

DNI ROBOCZE DNI ROBOCZE 
5:09W, 5:58X, 6:12L, 6:39G, 6:45W, 7:05K, 
7:22L, 8:19X, 8:51W, 10:07L, 10:10X, 
10:54W, 11:53X, 12:00R, 12:35K, 12:41W, 
13:52X, 13:57W, 14:23L, 14:50R, 15:03X, 
15:10L, 15:45L, 15:55X, 16:10L, 16:45W, 
16:56X, 17:15L, 17:46R, 18:05K, 18:28X, 
18:46W, 19:45L, 19:56X, 20:20L, 21;45R, 
22:52X, 23:11L 

0 
5 
8 

POZNAŃ GŁÓWNY 
POZNAŃ DĘBIEC 

LUBOŃ K. POZNANIA 

8 
3 
0 

4:55L, 5:01X, 5:36L, 5:57R, 6:04X, 6:17L, 
6:35L, 6:57R, 7:10X, 7:28L, 8:01R, 8:24X, 
8:37K, 9:03W, 9:31X, 9:53R, 11:07L, 11:42X, 
13:03R, 13:07X, 13:54L, 14:31K, 15:08X, 
15:16R, 15:38R, 16:01L, 17:05W, 17:42X, 
18:03R, 18:35X, 19:27W, 19:44X, 19:50L, 
20:11K, 21:22R, 21:37X, 22:36W 

SOBOTY SOBOTY 
5:09W, 5:58X, 6:12L, 6:45W, 7:22L, 8:19X, 
8:51W, 10:29X, 10:54W, 11:53X, 12:41W, 
13:52X, 13:57L, 14:50R, 15:03X, 15:10L, 
15:45L, 15:55X, 16:45W, 16:56X, 17:15L, 
18:28X, 18:46W, 19:56X, 20:20L, 21;45R, 
22:52X, 23:11L 

G – kurs do/z Grodziska 
K – kurs do/z Kościana 
L – kurs do/z Leszna 
R – kurs do/z Rawicza 
W – kurs do/z Wrocławia 
X – kurs do/z Wolsztyna  

5:01X, 5:36L, 5:57R, 6:17L, 6:35L, 7:10X, 
7:28L, 8:07L, 8:51X, 9:03W, 9:53R, 11:07L, 
11:42X, 13:03R, 13:07X, 13:54L, 15:08X, 
15:16R,  15:56X, 17:05W, 17:42X, 18:03R, 
19:27W, 19:44X, 19:50L, 21:37X, 22:36W 

Informacje o aktualnych zmianach 
w kolejowym rozkładzie jazdy 

znajdują się na stronie: 
https://rozklad-pkp.pl/  

 
Rozkład ważny od 1 stycznia 2021 r.  

NIEDZIELA I ŚWIĘTA NIEDZIELA I ŚWIĘTA 
5:09W, 5:58X, 6:12L, 6:45W, 7:22L, 8:19X, 
8:51W, 10:54W, 11:53X, 12:41W, 13:52X, 
13:57L, 14:50R, 15:03X, 15:10L, 15:45L, 
15:55X, 16:45W, 17:15L, 17:46R, 18:28X, 
18:46W, 19:56X, 20:20L, 21;45R, 22:52X, 
23:11L 

5:01X, 5:36L, 5:57R, 6:17L, 6:35L, 7:10X, 
7:28L, 8:01L, 8:24X, 9:03W, 9:53R, 11:07L, 
11:42X, 13:03R, 13:54L, 15:08X, 15:16R, 
17:05W, 17:42X, 18:03R, 19:27W, 19:44X, 
19:50L, 21,22R, 21:37X, 22:36W 
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Podsumowanie ubiegłorocznej pracy 
szkolnej biblioteki

Niewątpliwie, był to dla nas nauczycieli-bi-
bliotekarzy trudny i  pełen wyzwań czas. 
Z  niecierpliwością czekałyśmy na rozpa-
trzenie naszego wniosku i ogłoszenie listy 
szkół, które otrzymały dofinansowanie 
z  Ministerstwa Edukacji Narodowej w  ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Czas płynął, a lista wciąż nie 
była publikowana na stronach MEN. Wresz-
cie w połowie maja dowiedziałyśmy się, że 
nasza szkoła otrzyma sporą kwotę na za-
kup nowych książek. Zanim jednak zostały 
podpisane odpowiednie umowy, skończył 
się rok szkolny. Wakacje upłynęły pod zna-
kiem poszukiwania przez nas pozycji, któ-
re warto byłoby zakupić. Przeglądałyśmy 
oferty wydawnicze, rankingi książek, listy 
laureatów prestiżowych konkursów literac-
kich. Swoje propozycje zgłaszali również 
uczniowie, nauczyciele, rodzice. W  końcu 
lista książek została opracowana. We wrze-
śniu, po przyjęciu nowych podręczników 
i  wydaniu ich uczniom można było zająć 
się zamówieniami. Zakupiłyśmy do biblio-
teki szkolnej 827 pozycji z siedmiu wydaw-
nictw. Wśród nowości znalazły się: powieści 
dla dzieci i  młodzieży, książki popularno-
naukowe, komiksy, pozycje w  języku an-
gielskim. Zainteresowanie nowymi książ-
kami wśród czytelników jest bardzo duże, 
pomimo tego, że od 9 listopada wszyscy 
uczniowie uczą się zdalnie i wypożyczanie 
wiąże się ze specjalną wizytą w szkole. Cie-
szymy się, że zakupione pozycje okazały się 
atrakcyjne dla naszych czytelników. 
 Hanna Kruszona, Julita Lehman

„Krew cenniejsza niż życie”

Po raz kolejny, dla uczniów SP1 odbył się 
konkurs dotyczący krwiodawstwa, zorga-
nizowany dzięki realizowanej od lat współ-
pracy naszej szkoły z  Lubońskim Klubem 
Honorowych Dawców Krwi „Lubonianka”. 
Nagrodzonych zostało 20 najlepszych prac 
pisemnych, które dotarły do nauczycieli 
współorganizujących konkurs. Fantastycz-
nym zakończeniem cyklu zajęć o  krwio-
dawstwie, PCK i  zdrowym trybie życia, 
realizowanych na lekcjach wychowania 
fizycznego, była kolejna zbiórka krwi or-
ganizowana w naszej szkole właśnie przez 
Luboński Klub Honorowych Dawców Krwi. 
Krew oddało 63 krwiodawców, w  tym 13 

kobiet. Jedną z nich byłam ja – nauczycielka 
wychowania fizycznego w SP1. Jeszcze raz 
dzieciaki serdecznie Wam dziękuję za zaan-
gażowanie. Niech ta wspaniała idea dalej 
idzie w świat i zatacza coraz szersze kręgi…
 Anna Hajkowicz-Klimaszewska

Lapbooki na lekcjach matematyki

Lapbook – czyli książka na kolanach – za-
stąpiła w klasie VI b i VI c sprawdzian wiado-
mości dotyczący liczb całkowitych. Ucznio-
wie w  domach wykonali piękne prace. 
W tworzeniu lapbooku dzieci wykazały się 
dużą pomysłowością, kreatywnością i wie-
dzą. Efekt przerósł moje oczekiwania!  
 Agata Szulc

Wspomnienie grudniowych wydarzeń 

Eksperymenty online w  klasie 4b – 18 
grudnia gościliśmy na naszych zajęciach 
online Panią Izabelę Baran-Lewandowską 
wraz z synem Mieszkiem. Pani Iza, dr nauk 
farmaceutycznych poprowadziła z ucznia-
mi ciekawe eksperymenty. Badaliśmy m.in. 
kiedy winogrono i  lód pływają, a  kiedy 

toną, co jest bardziej gęste: woda słodka 
czy słona, woda czy olej i dlaczego niektó-
re owady mogą chodzić po powierzchni 
wody. Zajęcia bardzo nam się podobały 
i były niezwykle pouczające. 
 Ewa Rubisz

21 grudnia na uczniów klasy 2a czekała 
niespodzianka – warsztaty świąteczne 
z pisarką Panią Joanną Krzyżanek – pod-
czas spotkania online, Pani Joanna zapre-
zentowała dzieciom jedną ze swoich książek 
pt. „Przygoda w  domu Świętego Mikołaja”. 
Wszyscy z  ogromnym zaciekawieniem, wy-
słuchaliśmy przygody Ignasia Ziółko i  jego 
psa Kminka, podczas odwiedzin u Świętego 
Mikołaja (a właściwie poszukiwań Świętego 
Mikołaja). Następnie odbyły się zajęcia warsz-
tatowe z  naszym gościem. Dzieci wykony-
wały przestrzenne poduszeczki świąteczne. 
Dziękujemy Pani Joannie Krzyżanek za pięk-
ne, pouczające i wartościowe warsztaty. 
 Ilona Wąsiewicz

W  grudniu, kiedy zbliżały się święta, 
w  klasie 4b rozpoczęliśmy rozmowy 
o  wolontariacie, o  tym, dlaczego war-
to pomagać innym – chętni uczniowie 
przygotowali prezentację wybranej przez 
siebie osoby lub instytucji, której mogli-
byśmy przekazać zebraną kwotę (500 zł) 
i wesprzeć leczenie lub działalność na rzecz 
innych. Chciałoby się pomóc każdemu, ale 
w  drodze losowania zadecydowaliśmy, 
że wesprzemy rehabilitację dziewczynki. 
W nasze działania włączyli się także rodzice 
i opiekunowie. W nowym roku planujemy 
kontynuować nasze działania wolontariac-
kie w różnych dziedzinach. 
 Ewa Rubisz

Rubryka „Dzieje się w oświacie” poświęcona jest placówkom naukowym działającym na terenie miasta, które 
przesyłają do nas materiały dot. życia szkolnego (osiągnięć uczniów, wydarzeń jakie miały miejsce, prowadzo-
nych inwestycji itp.). Materiały, które z różnych powodów nie weszły do wydania papierowego gazety, po części 
publikowane są również na bieżąco na naszym portalu www.gazeta-lubon.pl.

„Krew cenniejsza niż życie”   fot. Zb. SP1

Lapbook - praca ucznia z klasy 6 c.    fot. Zb. SP1

Szkoła podstawowa nr 1
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Szkolny Wolontariat Laureatem I  edycji Konkursu „WIELKO-
POLSKA OTWARTA NA WOLONTARIAT”

W naszej szkole  działania wolontariackie prowadzone są od wielu 
lat w trzech różnych kierunkach: Szkolne Koło Wolontariatu (SKW), 
Strefa Dobrych Uczynków (SDU), Szkolna Drużyna Szpiku “Szpiko-
fanki” (SDS). Nasi uczniowie są otwarci i tolerancyjni wobec innych, 
również słabszych i  chorych oraz wrażliwi na krzywdę drugiego 
człowieka, co zostało docenione przez kapitułę konkursu i otrzy-
maliśmy za całokształt działań prowadzonych w roku 2020 tytuł 
Laureata oraz nagrodę w  wysokości 4 000 zł. Jesteśmy dumni 
i szczęśliwi, że nasze bezinteresowne działania zostały docenione 
i nagrodzone. Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączali się 
w  działanie Szkolnego Wolontariatu! Tytuł Laureata jest dla nas 
zaszczytem oraz motorem do podejmowania kolejnych wyzwań.

Wspomnienie grudniowych wydarzeń

Świąteczna paczka – nasi wolontariusze oraz rodzice nie zapomnie-
li o pacjentach z Hospicjum Domowego i ich rodzinach. Z wielką ra-
dością przekazaliśmy świąteczne paczki, które wywołały niejeden 
uśmiech na twarzy. Dziękujemy za wsparcie i pomoc w przygoto-
waniu podarunków. (SP2)

Świąteczna  paczka   fot. Zb. SP2

Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich

Szkoła podstawowa nr 2

Już niebawem uczniowie klas VIII będą po-
dejmowali decyzję o wyborze szkoły śred-
niej. Chcielibyśmy ich zaprosić do Dwuję-
zycznego Liceum Ogólnokształcącego.

W szkole działają klasy, w których j. angiel-
ski jest uczony w wymiarze 6 godzin w ty-
godniu (w innych liceach jest ich znacznie 
mniej), a  historia i  biologia prowadzone 
są także w tym języku, z uwzględnieniem 
możliwości uczniów w  tym zakresie. Po-
zwala to na poznanie języka w  stopniu, 
który umożliwia studiowanie za granicą, 
a w przyszłości znalezienie ciekawej pracy. 
Nauka języków obcych wspomagana jest 
przy użyciu komputera (CALL – Computer 
Assisted Language Learning) oraz dzięki 
zintegrowanemu nauczaniu przedmioto-
wo-językowemu (CLIL – Content and Lan-
guage Integrated Learning). Dodatkowo, 
umiejętności językowe pozwalają rozwijać 
wyjazdy na Euroweek, współpraca z  Wy-
działem Anglistyki UAM, uczestnictwo 
w warsztatach z native speakers oraz spo-
tkaniach organizowanych przez Fundację 
Kultury Irlandzkiej, m.in. spotkanie z Panią 
Emer O’Connell Ambasador Irlandii w Pol-
sce. Drugi język, którego uczą się nasi li-
cealiści, to j. niemiecki. To, co naszą szkołę 
odróżnia od innych i jest jej zaletą, to kame-
ralność, co wzmacnia relację podmiotową, 
uczniowie nie są anonimowi, a ich potrze-
by są łatwo definiowane. Na uwagę zasłu-

guje także doświadczona, otwarta na dia-
log kadra pedagogiczna. To w świecie tylko 
pozornie nawiązywanych relacji za pośred-
nictwem social mediów jest na wagę złota. 
Świadczy o  tym strefa licealisty tworzona 
przez samych uczniów zgodnie z  ich po-
trzebami. Jest to miejsce, gdzie uczniowie 
spędzają czas i  odpoczywają pomiędzy 
lekcjami. Wyróżnia nas także jednozmia-
nowość, bardzo dobry dojazd, wyjazdy do 
Francji i Niemiec. Uczniowie mogą rozwijać 
swoje pasje i poszukiwać talentów w pro-
fesjonalnym studiu nagrań, utytułowanym 
kole teatralnym (współpracujemy z  Te-
atrem Nowym), grupie rekonstrukcyjnej, 
występując w kręconych w szkole filmach, 
startując w olimpiadach przedmiotowych, 
pracując w  wolontariacie. Mimo że szkoła 
krótko istnieje, już dwoje jej uczniów zo-
stało nagrodzonych stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. W roku szkolnym 2021/22 
proponujemy rozszerzenia z: matematyki, 
geografii, historii i j. polskiego.

Już niebawem rusza nabór do klas VII 
dwujęzycznych na rok szkolny 2021/22 
w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi. 

Mogą w nim także uczestniczyć uczniowie 
z innych szkół niż SP 3. Klasy dwujęzyczne 
powstają dla absolwentów klas VI, którzy 
są zainteresowani j. angielskim (w  klasie 
dwujęzycznej wykładanych jest 6 godzin 

j. and. w  tygodniu, w  pozostałych VII tyl-
ko 3), a  biologia i  historia odbywają się 
także z  wykorzystaniem j. angielskiego. 
Drugim językiem obcym, którego uczą się 
siódmoklasiści jest j. niemiecki. Klasy dwu-
języczne działają w  ramach programów 
autorskich, pracuje się w  nich metodą 
CLIL. Dodatkowo umiejętności językowe 
pozwalają rozwijać wyjazdy na Euroweek. 
Aby zostać uczniem klasy dwujęzycznej, 
należy napisać z  pozytywnym wynikiem 
test predyspozycji językowych (nie jest to 
test z j. ang., sprawdza się w nim predyspo-
zycje do uczenia się j. obcego) oraz zostać 
przyjętym do klasy, o ile będą w niej wolne 
miejsca. Uczniowie mogą rozwijać swo-
je pasje, nie tylko startując w  konkursach 
przedmiotowych, ale także uczestnicząc 
w  zajęciach koła teatralnego (współpraca 
z  Teatrem Nowym), grupie rekonstrukcyj-
nej, występując w  kręconych w  szkole fil-
mach, pracując w wolontariacie.

Akcja Rady Rodziców 

Nasza Rada Rodziców zapoczątkowała ory-
ginalną akcję. Na stronie faniMani.pl uru-
chomiła zbiórkę funduszy na nowoczesne 
wyposażenie klas. Celem akcji jest zebranie 
funduszy na nowoczesne krzesła dosto-
sowane do rozwoju kręgosłupa dziecka 
i  odpowiednie dla zachowania zdrowej 
postawy. Rodzice zaangażowali się także 
w remont sali nr 36.

DZIEJE SIĘ W OŚWIACIE
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Rozbudowa naszej szkoły zbliża się 
wielkimi krokami. 

Rozpoczęcie prac planowane jest na czer-
wiec 2021 r. W nowym budynku (od strony 
boiska Orlik) powstanie: 6 sal lekcyjnych, 
2 sale gimnastyczno-korekcyjne, toalety 
z węzłem sanitarnym i szatniami oraz hol. 
Inwestycja pozwoli dzieciom uczyć się 
w systemie jednozmianowym, w rozwijają-
cym się i innowacyjnym środowisku szkol-
nym. Uzyskamy możliwości powiększenia 
świetlicy szkolnej oraz utworzenia bibliote-
ki z czytelnią multimedialną. Powiększymy 
pokój nauczycielski. W  dotychczasowym 
budynku szkoły ukończymy tworzenie pra-
cowni przedmiotowych oraz zmodernizu-
jemy skrzydło opiekuńczo-wychowawcze 
z  pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
oraz gabinetami specjalistycznymi. Czeka-
my na uroczyste „wbicie łopaty”. 
 Agnieszka Antczak

Pomagamy bezdomnym zwierzętom 
ze schroniska

Nasza coroczna zbiórka na rzecz bez-
domnych zwierząt znów zakończyła się 
sukcesem. Pomimo trwających ogra-
niczeń, związanych z  pandemią, udało 
nam się zebrać sporą ilość karmy dla 
psów i  kotów, jak również miski, smycze 
i  koce. Wszystkie dary zostały przekaza-
ne do schroniska w Gaju. Z całego serca 
dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
Uczniom, Rodzicom i  Pracownikom na-
szej szkoły za wsparcie akcji. 

 Z podziękowaniami 
 Anna Garstka i Paulina Kostrzewska.

Nasze sukcesy

Uczeń naszej szkoły Xavery Buchert z klasy 
7a zajął pierwsze miejsce, a  Maja Knapik 
z tej samej klasy miejsce trzecie w konkur-
sie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległo-
ści. Uczniowie rysowali komiksy dotyczące 
stanu wojennego. Alex Skórski zajął I miej-
sce w  miejskim, plastycznym konkursie 
„Kto w Luboniu może zostać pomocnikiem 
Świętego Mikołaja?” w  swojej kategorii 
wiekowej. Klaudia Teska z  kl. 8a zdobyła 
wyróżnienie w  konkursie fotograficznym 
zorganizowanym przez Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu. Wpłynęło na niego ponad 500 
fotografii! Lilla Skórska z  klasy 7a została 
laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Mito-
logicznej OLIMPUS. Maja Kawka z  klasy 8a 
przeszła do kolejnego II etapu Ogólnopol-
skiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Ju-

niorów. Adam Pawłowski i Wojtek Sobański 
z klasy 6c zostali laureatami Ogólnopolskiej 
Olimpiady Przedmiotowej Olimpus z biolo-
gii. Szymon Nowakowski z  klasy 7d został 
laureatem z  geografii w  Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Przedmiotowej Olimpus. Nasz 
uczeń, Wiktor Wiza z klasy 6c zajął I miejsce 
w etapie wojewódzkim konkursu „Palić, nie 
palić – oto jest pytanie?”, którego organiza-
torem jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-E-
pidemiologiczna w  Poznaniu. W  konkursie 
informatycznym Pix Programming Challen-
ge do półfinału przeszedł Maciej Pawlicki 
z klasy 4a. Maja Kawka, Adam Kawka, Alex 
Zieliński, Maja Biernaczyk, Nadia Czyżew-
ska, Alicja Godlewska, Marcin Kordus, Bogna 
Mika, Szymon Regulski, Natalia Świniarska, 
Oliwia Janowska i Zosia Niemiec przeszli do 
kolejnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady 
Języka Angielskiego dla Juniorów.

W konkursie informatycznym Pix Program-
ming Challenge do półfinału przeszedł 
Jakub Górski z  klasy 1aL. Kacper Marci-
niak z  2LO przeszedł (po eliminacjach pi-
semnych i ustnych) do okręgowego etapu 
Olimpiady Historycznej. Oliwia Marciniak, 
Ewa Rychel i Vincent Brorsson dostali się do 
II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka 
Angielskiego dla Liceów. (ZS)

Mural

W czasie ferii zimowych, szkoła wzbogaci-
ła się o  mural, na klatce schodowej, który 
przedstawia postacie patronów szkoły – 
słynnych kryptologów: Mariana Rejewskie-
go, Henryka Zygalskiego i  Jerzego Różyc-
kiego na tle „Enigmy”.

Mural wykonał właściciel firmy Ścianografia, 
artysta-malarz – Michał Kakuszke, posiada-
jący w swoim portfolio ponad 240 wykona-
nych na ścianach grafik. Pan Michał, jak każ-
dy twórca najpierw wykonał projekt dzieła, 
które umieścił na ścianie o wymiarach 280 
cm x 220 cm. Przed samym malowaniem 
artysta zagruntował ścianę odpowiednim 
środkiem wzmacniającym podłoże, a  na-
stępnie przemalował ją na biało. Kolejnym 
etapem był szkic, od którego zależy roz-
mieszczenie poszczególnych elementów, 
proporcje i  kompozycja. W  grafice wyko-
nanej techniką własną, pan Michał posłużył 
się wszystkimi technikami malarskimi: tra-
dycyjną czyli pędzlem, wałkiem, gąbką oraz 
na samym końcu aerografem (mały pistolet 
lakierniczy), który pozwolił uzyskać delikat-
ne przejścia kolorystyczne. (PAW)

Okazały mural na ścianie szkolnej klatki schodowej przedstawia trzech słynnych polskich kryptologów – pogrom-
ców „Enigmy”, którzy złamali jej szyfr, od lewej: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego   
fot. Paweł Wolniewicz

Dary zebrane przez uczniów na rzecz schroniska w Gaju   
fot. Zb. SP4

Szkoła podstawowa nr 4
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Trwa nabór do lubońskich przedszkoli i szkół

Od poniedziałku, 1 lutego rozpoczyna się rekru-
tacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  pu-
blicznych szkołach podstawowych, klas pierw-
szych publicznych szkół podstawowych oraz klas 
siódmych dwujęzycznych publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Miasto Luboń. 
Terminy i szczegółowe informacje można znaleźć 
na naszym portalu: www.gazeta-lubon.pl.

„Drzwi Otwarte”

W lutym i marcu odbędą się spotkania 
w ramach „Drzwi Otwartych” we wszyst-
kich lubońskich szkołach. Terminy 
i  szczegółowe informacje można zna-
leźć na naszym portalu: 
www.gazeta-lubon.pl

Na podstawie informacji z lubońskiego 
magistratu. (PAW)

Projekt DziałaMy

Uczniowie SP5 w roku 2019/2020 wzięli 
udział w Projekcie DziałaMY. Celem pro-
jektu był wzrost partycypacji obywatel-
skiej i społecznej młodzieży oraz zwięk-
szenie zaangażowania osób młodych 
w  sprawy publiczne w  samorządach 
Metropolii Poznań. W szkole został stwo-
rzony Szkolny Klub Młodego Obywatela. 
Uczniowie uczestniczyli w  cyklu warsz-
tatów przybliżających tematykę spo-
łeczno-obywatelską nt. niepełnospraw-
ności, starości i  tworzenia projektów. 
Młodzież przeprowadziła trzy inicjatywy 
społeczno-obywatelskie, dzięki czemu 
mogła się sprawdzić w kilku sytuacjach, 
rozwinąć kreatywność oraz zbudować 
zgrany zespół. Najważniejszym działa-
niem było zorganizowanie Szkolnego 
Budżetu Obywatelskiego. Zostały przy-
gotowane cztery projekty. Drogą głoso-
wania wygrał projekt: „Aktywna i wesoła 
przerwa”. Dzięki zaangażowaniu na-
szych uczniów szkoła otrzymała naklej-
ki na korytarze o  wartości 1 000 zł. Gry 
korytarzowe przyniosą uczniom wiele 
radości i pozwolą na zacieśnienia relacji 
oraz nawiązanie nowych znajomości. Je-
stem przekonana, że udział w projekcie 
DziałaMY dał nie tylko uczniom mnó-
stwo satysfakcji, ale przede wszystkim 
był pierwszą lekcją społeczności. 

 Monika Siwek

Powrót do szkoły

Zgodnie z  rozporządzeniem 18 stycznia 
br. do nauki stacjonarnej wrócili najmłod-
si uczniowie. Zajęcia odbywają się w  tzw. 
bańkach, uczniowie mają lekcje w  jednej 
sali, w miarę możliwości nie kontaktują się 
z  innymi klasami. W  związku z  trwającym 
zagrożeniem COVID-19 zajęcia w  naszej 
szkole prowadzone są z  zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa. Do szkoły może 
uczęszczać uczeń bez objawów chorobo-
wych sugerujących infekcję dróg oddecho-
wych oraz gdy domownicy nie przebywają 
w izolacji w warunkach domowych. Ucznio-
wie mogą być przyprowadzani do szkoły 
i  z  niej odbierani przez opiekunów, u  któ-
rych nie stwierdzono objawów chorobo-
wych sugerujących infekcję dróg oddecho-
wych. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć 
dziecko w  indywidualną osłonę nosa i  ust 
do zastosowania w  przestrzeni wspólnej 
szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgod-
nie z aktualnymi przepisami prawa. Konty-
nuujemy zasadę ograniczenia przebywania 
w  szkole osób z  zewnątrz do niezbędne-
go minimum. Obowiązuje zasada – każda 
grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywa-
nia w  szkole nie ma (lub ma ograniczoną 
do minimum) możliwości kontaktowania 
się z  pozostałymi klasami. Jedna grupa 
uczniów (klasa) przebywa w  wyznaczonej 
i  stałej sali, która jest starannie dezynfe-
kowana i  wietrzona, kiedy dzieci kończą 
swoje lekcje. Obowiązują zasady higieny: 
częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona 
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie do-
tykania oczu, nosa i ust. Sprzęty sportowe 
są dokładnie dezynfekowane. Uczeń musi 
posiadać własne przybory i  podręczniki, 
które w  czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub 
we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi mię-
dzy sobą. Sale, części wspólne (korytarze) 

są wietrzone co najmniej raz na godzinę, 
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 
w czasie zajęć. Biblioteka pracuje z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa. Uwzględ-
niamy konieczny okres 2 dni kwarantanny 
dla książek i innych materiałów przechowy-
wanych w bibliotekach. Utrzymane zostają 
popołudniowe dyżury, aby dzieci z klas 4-8 
mogły korzystać z księgozbioru. (SP5)

Wspomnienie grudniowych wydarzeń

„Podarunek z serca” – w dniu 18 grudnia 
zakończyliśmy zbiórkę darów na rzecz 
hospicjum domowego dla dzieci. Na-
uczyciele wraz ze strażnikami miejskimi 
przewieźli zebrane produkty do siedziby 
hospicjum przy ul. Bednarskiej 4 w  Po-
znaniu. Ilość zebranych produktów higie-
nicznych, chemii gospodarczej, słodyczy 
oraz książek przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Dziękujemy za ofiarność 
Państwa, za współpracę Straży Miejskiej 
Miasta Luboń oraz  pracownikom Cen-
trum Organizacji Pozarządowych. 

 Aleksandra Sołecka

Powrót do szkoły   fot. Zb. SP5

fot. Paweł Wolniewicz

Strażnicy miejscy wspierający zbiórkę darów na rzecz 
hospicjum domowego dla dzieci   fot. Zb. SP5

Szkoła podstawowa nr 5

Rekrutacja do lubońskich przedszkoli i szkół

DZIEJE SIĘ W OŚWIACIE



16 GAZETA LUBOŃSKA 02/2021ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA I INSTYTUCJE

Ferie z ZHP

Okres ferii dla zuchów i harcerzy to był czas zbiórek na świe-
żym powietrzu. Lubońskie gromady zuchowe oraz lubońskie 
drużyny harcerskie z  dwóch lubońskich szczepów spotyka-
ły się na zbiórkach w  rzeczywistości. Oczywiście były to inne 
zbiórki niż te rok temu, ale każdy z nas tęskni za spotkaniami 
w realu, a nie przed komputerem. Warto tu wspomnieć o har-
cerzach, którzy poznawali historię Powstania Wielkopolskiego 
i  odwiedzili groby Powstańców na cmentarzu w  Żabikowie. 
Mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy do normalnych zbiórek, 
ale warto dodać, że zbiórki każdej jednostki odbywają się też 
online. Wszystkich chętnych zapraszamy na strony na Facebo-
oku, tam znajdują się szczegóły dotyczące zbiórek: Szczepu 
ZHP Żabikowo oraz Szczepu ZHP Luboń-Lasek. 

 phm. Bartosz Wilczek, Komendant Szczepu ZHP Żabikowo 

Betlejemskie Światło Pokoju także w Luboniu

Kolejny raz przed świętami Bożego Narodzenia Betlejemskie 
Światło Pokoju docierało za pośrednictwem lubońskich har-
cerzy do naszych szkół i  parafii. Betlejemskie Światło Pokoju 

dotarło także do Urzędu Miasta Luboń, gdzie odebrała je Bur-
mistrz Miasta Luboń – Małgorzata Machalska. Jak się dowie-
dzieliśmy, światło w  domu Pani Burmistrz zgasło dopiero na 
początku stycznia. 

 pwd. Szymon Bójko, Koordynator BŚP w Luboniu 

Odznaczenia dla lubońskich instruktorów 

Komendant Hufca Poznań-Rejon przyznał lubońskim instruk-
torom odznaczenia za lata służby instruktorskiej. Druh Mikołaj 
Zmaczyński otrzymał dwa złote listki dębowe za 10 lat służby 
instruktorskiej. Druh Bartosz Wilczek oraz druh Michał Kowalski 
otrzymali dwa srebrne listki dębowe po 6 latach służby instruk-
torskiej. Jeden srebrny listek dębowy otrzymało aż jedenastu 
lubońskich instruktorów: Agnieszka Grześkowiak, Paweł Grześko-
wiak, Zuzanna Skrok, Mikołaj Łukaszkiewicz, Natalia Troszczyńska, 
Aleksandra Kowańska, Oliwia Krüger, Patrycja Piechota, Mateusz 
Brembor, Michalina Karnicka, Kamil Jankowiak. Serdecznie gra-
tulujemy wszystkim wyróżnionym instruktorom i życzymy kolej-
nych lat satysfakcjonującej pracy dla lokalnej społeczności.

 pwd. Alicja Malujda

Informacje od lubońskich harcerzy

Leśne drogi ULTW
Leśne drogi i dróżki to bardzo dobre miejsce i czas, na 
trudny czas. Sąsiedztwo otuliny Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, bliskość „naszego lasu” i wspaniała aura, 
daje nam – słuchaczom Uniwersytetu Lubońskiego 
Trzeciego Wieku (ULTW) – okazję do „łapania” odporno-
ści, aktywności ruchowej, a przede wszystkim do bycia 
ze sobą. Oczywiście, przy zachowaniu rygorów bezpie-
czeństwa. Czas spędzony w lesie, to również czas, który 
dajemy sobie i pomagamy w pokonywaniu codziennych 
trudnych spraw. Jest to również czas wspomnień i do-
brych refleksji. Podczas spacerów obserwujemy życie 
lasu i jego mieszkańców. Są to cudowne spotkania, pod-
czas których niestety widzimy, co pozostawiają w lesie 
inni spacerowicze. W trakcie spaceru nad Wartą oczyścili-
śmy ze śmieci dróżkę od Kątnika do „Kocich Dołów”. Ciąg 
dalszy nastąpi. Worki z zebranymi przez nas śmieciami 
zostały wywiezione przez Kom-Lub. Może za naszym 
przykładem pójdą inni. Oczyśćmy las z „człowieczych” 
śmieci. Te wspólne godziny, to nasze wspaniałe chwile.
 Irena Skrzypczak

Przed dwoma laty lubońscy harcerze zorganizowali zlot Jamboree. Trzydniowy biwak odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 i cieszył się dużym zainteresowaniem. Wówczas nasze 
miasto odwiedziło 13 drużyn harcerskich z okolic Poznania   fot. Paweł Wolniewicz

Leśny spacer słuchaczy ULTW   fot. Irena Skrzypczak
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Jest taka „miła” i „przyjemna” książka au-
torstwa Jakuba Chełmińskiego – „Smog. 
Diesle, kopciuchy, kominy”. Niejedyna w te-
macie, ale dla przeciętnego Kowalskiego 
wszystko podane jak przysłowiowa kawa 
na ławę. Kawa niestety jest dość mocna 
i przełyka się ją jak gorzką pigułkę. I nie jest 
to kolejny powód do klasycznej burzy ro-
dem z lokalnych „fejsbuków” – „Przyjechali 
z wielkiego miasta i marudzą”, „Nie podoba 
się to wypad”, „Mój dziad palił, ojciec palił 
i ja palił będę”, „Ludzie, o co Wam w ogóle 
chodzi, nie macie ważniejszych proble-
mów na głowie?”. Każdy w końcu może na-
pisać, co mu się podoba... No właśnie i tak 
się składa, że ważniejszych problemów 
chwilowo na głowie nie mamy… Wpraw-
dzie wirus i  te klimaty, ale niestety jedno 
z drugim wiąże się bardziej niż nam się wy-
daje. Skoro w niektórych domach oczysz-
czacz powietrza działa praktycznie 24 h na 
dobę, a  jego filtry po roku wyglądają jak 
szmata u  przepracowanego wulkanizato-
ra, to chyba coś jest na rzeczy. Zatem jak 
sobie z tym radzić?

Po pierwsze: smogu nie produkują ludzie! 
Smog robi się sam! Samo słowo pocho-
dzi od połączenia angielskich słów smoke 
(dym) i  fog (mgła). Jest to zjawisko atmos-
feryczne (tak właśnie i  nie inaczej), które 
powstaje najczęściej w  wyniku inwersji 
temperatur. Przy powierzchni ziemi utrzy-
muje się wówczas dużo niższa temperatura 
niż na wysokości kilkudziesięciu lub kilkuset 
metrów, co prowadzi, wskutek osiadania 
powietrza, do zatrzymania i  kumulacji za-
nieczyszczeń blisko ziemi. Inwersja pojawia 
się często podczas mroźnych, bezchmur-
nych nocy. Co zatem do smogu mają lu-
dzie? Żeby mógł powstać – oprócz mgły, 
niezbędny jest również dym. I to ten dym, 
czyli zanieczyszczenia z pieców, kominków, 
samochodów są jego niezbędną składową. 
Ludzie, nie robimy smogu, robimy dym!

Po drugie: niska emisja nie jest wcale 
mała! No to w końcu piece, kominki, auta 
czy ta cała niska emisja? Niestety to jedno 
i  to samo – niska emisja, czyli nie „mała”, 
a taka, która jest „nisko”. Źródło zanieczysz-
czeń jest w  niskiej emisji do 40 m nad 
powierzchnią ziemi – zatem sorry elektro-
ciepłownio Karolin, twoja kontrybucja, in-
nymi słowy udział w smogu jest minimal-
na, a w niskiej emisji żadna. 200 m komina 
to nie w kij dmuchał, a  już na pewno nie 
w niską emisję. 

Po trzecie: drewno nie jest jak młody las 
na wiosnę – czyste i niewinne! Jeśli ogrze-
wamy nasz dom czy mieszkanie gazem 
pochodzącym z  sieci lub zbiornika przy-
domowego, z  każdym spalonym metrem 
sześciennym emitujemy przede wszyst-
kim dwutlenek węgla. A  to owszem, gaz 
cieplarniany – nie będący jednak w  przy-
padku smogu kluczowym problemem. 
Najgorsze są pyły zawieszone – słynne 
PM10, PM2,5. Te z kolei radośnie produku-
jemy spalając drewno (tak, tak – drewno 
i  jego pochodne, np. pellet), węgiel (we 
wszystkich jego odmianach) oraz w nieco 
mniejszym stopniu – olej opałowy. Zatem 
ktokolwiek myślał, że paląc drewnem jest 
taki eko-czeko, to nic z tego… Jeśli chodzi 
o  emisję szkodliwych pyłów niewiele od 
węgla i jego pochodnych odstaje.

Po czwarte: nie takie auto straszne? Na 
mieście mówią, że samochód to takie samo 
zło, jak ten komin. Złote pytanie zatem 
brzmi – to dlaczego latem nie ma smogu 
(przynajmniej tego typu londyńskiego, 
choć to już temat na osobną historię)? 
Wówczas auta jeżdżą tak samo jak zimą, 
a mierniki zanieczyszczeń ani drgną. Uważ-
ny czytelnik pewnie powie, że to dlatego, 
że nie ma inwersji. A no nie ma, podobnie 
jak nie ma precyzyjnych wyników badań 
rozwiewających wątpliwości w tym obsza-
rze. Można zatem trzymać się wytycznych 
z raportu NIK, według którego za 82–92,8% 
zanieczyszczeń odpowiedzialna jest niska 
emisja (rozumiana jako paleniska w gospo-
darstwach domowych), a  zanieczyszcze-
nia komunikacyjne to 5,4–7%. Można też 
wnikać głębiej i  dotrzeć do badań, które 
mówią, że np. w Warszawie emisja liniowa 
(samochody) odpowiadała za 63% stężenia 
PM10. Można pójść jeszcze dalej i  wyczy-
tać z  innych źródeł, że pył samochodowy 
w mniej więcej 7% to „dymienie z rury”. Kil-
kanaście procent to drobinki z opon i kloc-
ków hamulcowych. Reszta, czyli ok. 80%, to 
pylenie wtórne, czyli to, co leży na jezdni, 
a  samochody wzbijają w  powietrze, prze-

jeżdżając. Wniosek – samo auto aż takiego 
dymu nie czyni, ale wystarczy, że ruszy i już 
przestaje być tak kolorowo…

Po piąte: jak żyć? Najlepiej… zimą po pro-
stu nie oddychać. Jako że radę tę trudno 
wcielić w życie, to przede wszystkim zain-
westuj w oczyszczacz powietrza – nie wierz 
w opowieści, że to nic nie daje. Poza tym, 
zmniejsz temperaturę w  domu – zmniej-
szasz tym samym zużycie ciepła, ergo – 
mniej palisz. Rozejrzyj się za alternatywą 
– może program dofinansowań do źródła 
ciepła obejmuje i  ciebie, może warto za-
inwestować w  hojnie dotowaną fotowol-
taikę i  częściowo korzystać z  ogrzewania 
prądem? Staraj się wietrzyć dom nie tuż 
przed pójściem spać, a zaraz po powrocie 
z  pracy, kiedy pół miasta nie postanowiło 
się jeszcze hojnie dogrzewać. Rób to pra-
widłowo – nie trzymając okno uchylone 
przez trzy godziny, a otwierając je na oścież 
przez 10-15 minut. Spędzając czas na świe-
żym powietrzu, korzystaj z masek (już nie 
tylko tych medycznych, ale prawdziwie 
antysmogowych). Staraj się, w miarę moż-
liwości, uprawiać aktywność fizyczną na 
terenach otwartych i  położonych wyżej. 
Bieganie wzdłuż doliny rzeki lub strumyka 
to nie jest zimowe mistrzostwo świata. 

Tego typu rady można by mnożyć, ale nie 
na tym polega istota. Uważajcie na siebie 
i zwracajcie uwagę na stan powietrza. Za-
instalujcie w telefonie aplikację pozwala-
jącą Wam śledzić w  czasie rzeczywistym 
wartości PM10 i PM2,5 i w miarę możliwo-
ści unikajcie aktywności na zewnątrz, czę-
stego wietrzenia czy długich spacerów 
z  psem przy wysokich poziomach zanie-
czyszczeń. Dbajcie o  siebie, aby kolejna 
wiosna mogła być Wasza!

 Anna Bernaciak

Co nam w płucach gra na zimę?

Autorka tekstu, Radna w UML - Anna Bernaciak 
fot. Zb. A.B

Żeby mógł powstać smog, oprócz mgły niezbędny jest 
również dym   fot. Paweł Wolniewicz
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Shinrin-yoku to słowo pochodzące z  języka japońskiego: 
shinrin = las, yoku = kąpiel, zatem w dosłownym tłumaczeniu 
oznacza kąpiel leśną – prozdrowotną praktykę kontaktu z  le-
śną naturą. Czym ta praktyka dokładnie jest i dlaczego warto jej 
przyjrzeć się znacznie bliżej? 

Historia shinrin-yoku nie jest nowa. Termin znany i  używany 
jest od prawie 40 lat na Dalekim Wschodzie, obecnie już na ca-
łym świecie, również w Polsce. Dosłownie oznacza zanurzenie 
się w  atmosferę lasu, niespieszne, uważne spacerowanie, do-
świadczanie i czerpanie z niego wszystkimi zmysłami. Od końca 
lat 80. naukowcy prowadzą badania z tego zakresu (m.in. nad 
wpływem terapii leśnych na ciśnienie tętnicze krwi, poziom 
hormonów stresu czy nad związaną z shinrin-yoku aktywnością 
komórek odpowiadających za obronę przeciw wirusom i nowo-
tworom). Obecnie wiele badań obejmuje wpływ kąpieli leśnych 
nie tylko na nasze zdrowie fizyczne, ale również psychiczne. Ba-
dania te prowadzone są także w naszym kraju – m.in. przez dr 
n. med. Katarzynę Simonienko, na co dzień pracującą w biało-
stockich poradniach psychiatrycznych, będącą licencjonowaną 
przewodniczką Białowieskiego Parku Narodowego, posiadającą 
certyfikat przewodnika kąpieli leśnych Forest Therapy Institute 
(FTI) i jej kadry trenerskiej. Jak donosi dr Simonienko, liczne ba-
dania potwierdziły, że podczas spacerów leśnych aktywuje się 
układ przywspółczulny, a hamowaniu ulega współczulny (nasze 
pobudzenie związane ze stresem wygasza się, a włącza się tryb 
relaksacyjno-regeneracyjny), mniejsze jest zaangażowanie kory 
przedczołowej (przestajemy notorycznie myśleć o naszych pro-
blemach, a  pozwalamy sobie na relaks). Aktywność immuno-
logiczna może utrzymywać się przez 30 dni od pobytu w lesie 
(co wydaje się szczególnie cenną informacją w czasie trwającej 
pandemii, kiedy każdy sposób zwiększania naszej odporności 
jest godny uwagi). Warto o tym pamiętać również w odniesie-
niu do dzieci i młodzieży, którzy w ostatnim czasie również nie 
mają łatwo, a może nawet znacznie trudniej niż my – dorośli… 

Problemem jest także tzw. „syndrom chorego budynku”, któ-
ry wg Światowej Organizacji Zdrowia występuje w około 30% 
nowych i remontowanych budynków na świecie. Sprzyja temu 
nadmierne ocieplanie, uszczelnianie, które ogranicza w znaczą-
cym stopniu dopływ świeżego powietrza, ale też zanieczyszcze-
nia, których źródłem są zarówno materiały budowlane, jak i ele-
menty wyposażenia wnętrz (związki emitowane przez sprzęt 

elektroniczny, farby, lakiery, wykładziny itp.). Na szczęście do-
świadczenia przeprowadzone przez NASA wykazały, że symp-
tomy „chorego budynku” można złagodzić, umieszczając w po-
mieszczeniach odpowiednio dobrane rośliny doniczkowe, które 
mają zdolność pochłaniania szkodliwych związków z otoczenia. 
To kolejny temat godny uwagi (więcej będziecie mogli usłyszeć 
w nagraniu HORTIstacji, które pojawi się w sieci już niebawem, 
https://www.facebook.com/hortistacja).

Bardzo szybki rozwój technologii, jaki dokonał się w  ciągu 
ostatnich lat, sprawił, że komunikacja międzyludzka oraz spo-
sób spędzania czasu uległy radykalnym zmianom, co – jak po-
dają naukowcy – wymusiło zmianę w zakresie podziału uwagi, 
a  tymczasem działanie mózgu nie dostosowuje się tak bły-
skawicznie do nowych warunków. Opinie dotyczące związku 
pomiędzy nowymi technologiami, a  pewnymi zaburzeniami, 
np. deficytem uwagi, są jednak rozbieżne. Jedni naukowcy 
próbują udowodnić negatywny wpływ technologii na mózg 
(w szczególności w fazie jego rozwoju), inni proponują stoso-
wanie gier komputerowych w  celu poprawy jakości uczenia 
się i koncentracji uwagi [Gaidamowicz i in., 2018 za Moncrieff 
i  Timimi, 2010]. Mnie najbardziej przekonuje teoria biofilii, 
mówiąca o instynktownej więzi człowieka z naturą, biologicz-
nie zakodowana w ludzkim organizmie. Od zawsze ludzie szu-
kali w naturze ucieczki od problemów, ukojenia. Tak powinno 
być i teraz, a może zwłaszcza teraz. Z pewnością każdemu wyj-
dzie na dobre leśny detoks od codziennych spraw, problemów, 
przygnębiających wiadomości serwowanych nam przez me-
dia każdego dnia, komputerów, pracy, hałasu miasta... Często 
nie doceniamy leśnych spacerów, wybierając w  zamian inne 
przyjemności. Tymczasem, naukowcy udowodnili, że już pięć 
godzin miesięcznie na łonie natury może bardzo pozytywnie 
wpłynąć na nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. 
Rośliny zmieniają mikroklimat, drzewa wydzielają wiele lot-
nych związków bardzo pozytywnie wpływających na nasze 
samopoczucie, a w dłuższej perspektywie na zdrowie. Zamiast 
dźwięków silników samochodowych, posłuchajmy zatem pta-
siego radia, zamiast ćwiczeń na bieżni – przespacerujmy się 
leśną drogą, zamiast wpatrywania się w ekran monitora, pod-
patrujmy leśne życie – dostojne drzewa, paprocie, przepięk-
ne mchy pod naszymi stopami. Powietrze leśne ma zupełnie 
odmienny skład niż to, którym oddychamy w  miastach. Wie-
le gatunków roślin (z  iglastymi na czele) wydziela fitoncydy 
(z gr. phyton – roślina i łac. caedo – zabijać) takie jak: α-pinen, 
β-pinen czy limonen, które w naszych drogach oddechowych 
nadal działają bakterio- i  wirusobójczo, wspomagając walkę 
z  infekcjami czy wpływając ochronnie na komórki nerwowe, 
wspomagając pracę mózgu. Obcowanie z przyrodą w lesie to 
również doświadczanie dobrodziejstwa olejków eterycznych, 
które podobnie jak fitoncydy działają przeciwzapalnie oraz 
bakteriobójczo, wspomagają naszą odporność i  regenerację. 
Warto wspomnieć również o Mycobacterium vaccae – ważnej 
bakterii występującej w glebie, a pomagającej nam walczyć np. 
z chorobami skóry wynikającymi z autoagresji (np. łuszczycą), 
stanami wyczerpania, a nawet z depresją. Las to również ujem-
na jonizacja powietrza, mniejsza ekspozycja na wiatr czy hałas. 
Nowe badania shinrin-yoku skupiają się na wpływie lasów na 

Nowy Rok, nowe możliwości, nowe postanowienia… Wielu z nas właśnie od nich rozpoczyna kolejny rok w kalendarzu. 
Ja również. Jednym z postanowień, którym chcę się z Państwem podzielić jest: W NOWYM ROKU – WIĘCEJ SHINRIN-YOKU.

W Nowym Roku – Shinrin-yoku

GOŚCINNE STRONY

Nadwarciański teren stanowiący otulinę WPN   fot. Zb. HORTIstacji
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układ hormonalny człowieka. Jak się okazuje, wdychane związ-
ki organiczne wydalane przez rośliny mają bezpośredni wpływ 
na stabilizację autonomicznych funkcji nerwowych i układ hor-
monalny człowieka. 

Zarówno lasy, parki, zieleńce, jak i przydomowe, duże ogrody 
oraz niewielkie ogródki – wszystkie miejsca wypełnione zie-
lenią można porównać do ośrodków rehabilitacyjnych, które 
stawiają nas na nogi, pozwalają podreperować nasze zdrowie. 
Dziecięca zabawa wśród drzew przekłada się na lepszą od-
porność, pamięć, wyobraźnię, złagodzenie alergii. Daje więk-
szą sprawność fizyczną, umiejętność pracy w  grupie i  wiele 
innych korzyści. Trzeba pamiętać, że aktywność fizyczna jest 
warunkiem niezbędnym dla zachowania zdrowia fizycznego 
i  psychicznego człowieka. Od lat jej niezastąpiony wpływ na 
zdrowie podkreśla WHO w  oficjalnych wytycznych. Niestety, 
statystyki pokazują [WHO, 2015], że tylko niewielki odsetek 
nastolatków podejmuje aktywność fizyczną na rekomendo-
wanym poziomie. Zalecenia co do umiarkowanej aktywności 
fizycznej spełnia jedynie 17,2% młodzieży, co stanowi mniej 
niż jedną piątą badanej populacji. Naukowcy badają również 
wpływ roślin na samopoczucie pacjentów po udarach, kiedy 
często osoby te na nowo uczą się wielu rzeczy, a w środowisku 
naturalnym mogą wykorzystywać wszystkie zmysły, co wydaje 
się skuteczniejszym sposobem ułatwiania współpracy różnym 
obszarom mózgu. 

Warto wspomnieć także o żyjącej w XII wieku św. Hildegardzie 
z Bingen, pierwszej kobiecie związanej z naukami przyrodniczy-
mi w swoich czasach (średniowiecze), przez wielu uważanej za 
pierwszą przyrodniczkę w  historii nauki, która reprezentowała 
nurt mistyczny dotyczący refleksji o przyrodzie, patronkę lecze-
nia holistycznego za pomocą ziół oraz ruchu przeciwko cywili-
zacji o nazwie New Age (jedno z jej dzieł pt. „Physica” dotyczyło 
botaniki i zawierało koncepcję leczenia ludzi przyrodą). 

Może dla niektórych powyższe informacje będą mało przekonu-
jące, może nawet niewiarygodne czy banalne. Ale badania na-
ukowe mówią wprost: przebywanie na łonie przyrody, w bliskim 
kontakcie z naturą poprawia nie tylko nasze samopoczucie, ale 
również zdrowie. Trudno to lekceważyć i nie doceniać. Przejście 
na „bardziej zieloną” stronę nic nas nie kosztuje, dlaczego więc 
nie przekonać się na własnej skórze, co oferuje nam przyroda 
i jakie otrzymamy korzyści z shinrin-yoku? Las to środowisko ży-
cia, do którego jako gatunek jesteśmy przystosowani od setek 
tysięcy lat. Badania wykazały, że wystarczy już 15 minut leśnego 
spaceru, aby znacząco spadł poziom kortyzolu w  organizmie, 
dlaczego więc tego nie praktykować? Może nie zawsze będzie-
my mieli czas, aby wyjechać za miasto na dłużej, ale zawsze moż-
na pojechać nad pobliską Wartę czy przejść się na półgodzinny 
spacer wzdłuż Strumienia Junikowskiego. Warto wykorzystać 
również zielony potencjał, który mamy w swoim mieście…

 Małgorzata Antkowiak

Uniewinniony

Uniewinniony
Odwieszam płaszcz
na księżycowym haku,
kapelusz z głowy wiatr mi zabiera, 
kolan nie czuję 
– czy to kręci się w głowie?
Czy to kręci się jednak Ziemia…?

Ptasim kluczem
ląduję w sypialni, nawet nie wiem,
kto otworzył mi drzwi.
Dwóch cukiernic słodkością 
przymykane powieki,
kiedy miasto już też słodko śpi…

Wielka podróż 
mnie dziś jeszcze czeka,
przewieszony przez fotel na wznak,
słyszę głosy rozkazów, 
nawoływań z daleka,
czarnej nocy bandera 
jest wciągana na maszt.

Tam, w portowej dzielnicy 
mego serca i duszy,

prężą się ciała cumy, a oddech 
w parowca jęki się zmienia, 
kolan nie czuję 
– czy to kręci się w głowie?
Czy to kręci się jednak Ziemia…?
 
I wracać już nie muszę,
lękać się i bać, myśleć ciągle o tym,
gdzie w nocy mam spać,
krowie chmury nad domami,
a domy jak galeony, 
piękne i stare domów balkony,
dawno już płyną 
daleko za nami...

Bez smaku i węchu 
płynę tam, w kierunku Twoim, 
płynę w stronę szczęścia,
płynę w stronę Słońca,
pociesza mnie to tylko,
że stamtąd – nie wrócił 
jeszcze nikt.

Bije już w Słońca bęben ogorzały
czarny łańcuch horyzontu,
a białe mewy jak perły krzykate,

zrywają się w naszyjnik skrzydlaty, 
mglisty, pożegnalny,
na czarnej piersi Śmierci.

Starsza siostra snu
kiwa do mnie, mruga i wabi.
Jej czarne usta chcą wyszeptać moje imię,
a ja – uśmiechnięty, styrany i nagi
potrzebuję tylko snu, snu,

snu...
Sergiusz Myszograj

Nasze łamy są otwarte dla tych, którzy swoją twórczość 
chcą pokazać innym. Dziś prezentujemy próbkę poezji 
Sergiusza Myszograja – wiersz, będący zwiastunem 
mającego się wkrótce ukazać tomiku poetyckiego 
„Uniewinniony”.

Sergiusz Adam Myszograj jest związany z Luboniem od 
18 lat. Ten poeta, fotograf, społecznik, z zawodu kulturo-
znawca, z założoną przez niego lubońską grupą – Teatr’a 
Impro Drama Semper Fidelis był trzykrotnie nominowa-
ny do nagrody Siewca Roku, w kategorii Kultura. (PAW)

Sergiusz Myszograj   fot. Zb. Sergiusza Myszograja

Kolor
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Biznes lokalny
Poniżej prezentujemy nowo otwarte w naszym mieście punkty o charakterze handlowo – usługowym. Zachęcamy jed-
nocześnie do kontaktu osoby, które w przeciągu ostatnich trzech miesięcy otworzyły swoją firmę na terenie Lubonia 
i chciałyby poinformować czytelników na łamach prasy lokalnej o zakresie świadczonych przez siebie usług. 

Z początkiem stycznia tego roku, w Luboniu zaczął 
funkcjonować punkt pielęgnacyjno-kosmetyczny 
dla psów (rasy: małe, średnie i  duże), kotów oraz 
królików. W  ramach świadczonych usług Barbara 
Budzyńska oferuje: strzyżenie, kąpiele, trymowanie, 
przycinanie pazurów, pielęgnację oczu i  uszu oraz 
wyczesywanie kołtunów. Usługi są wykonywane 
w gabinecie lub w domu klienta. Istnieje możliwość 
odbioru psa z domu i odwiezienie go po wykonaniu 
zleconej usługi. Zainteresowani usługami proszeni 
są o kontakt – tel. 518 990 558.

Przy ul. Krótkiej 8 działa od 
niedawna ESE Catering. Punkt 
czynny jest od pn. do pt. w go-
dzinach 11 – 17 i  oferuje do-
mowe obiady (codziennie inny 
zestaw dnia) na wynos i  z  dar-
mowym dowozem na terenie 
Lubonia, Plewisk i  Komornik. 
Więcej informacji dostępnych 
jest na Fb. Numer kontaktowy 
do lokalu 733 554 550.   

W supermarkecie Intermarché przy ul. Żabikowskiej 53 b 
otwarto Pracownię Krawiecką YVONE, w której oferuje się m. in. 
przeróbki krawieckie, naprawy odzieży oraz haft komputerowy. 
Dodatkową gałęzią działalności jest tu szeroko pojęty handma-
de, innymi słowy wszelkie rzeczy użytkowe i ozdobne wyko-
nywane technikami ręcznymi. Będą tu również organizowane 
kursy szydełkowania i szycia, których godziny będzie można 
uzgodnić indywidualnie. Dla zainteresowanych, informacje na 
ten temat będą przekazywane na Facebooku oraz stronie in-
ternetowej: www.yvone.pl. Zapraszamy od pn. do pt. w godz. 
11-19, w sob. 11-17 oraz w niedz. 11-16. Tel. 698 962 110.

Agencja finansowo-ubezpieczeniowa 
zlokalizowana przy ul. Sobieskiego 92 
świadczy usługi z zakresu rejestracji po-
jazdów sprowadzonych z zagranicy i ku-
pionych w kraju (z możliwością dojazdu 
do klienta), obejmując formalności z tym 
związane: akcyzę, tłumaczenia, kredyt, 
leasing, sprawy dotyczące Wydziału Ko-
munikacji i Urzędu Skarbowego. Punkt 
czynny jest od pn. do pt. w godzinach 
10-16. Kontakt: 668 175 030.   

Bistro Smaczne Jadło znajduje się 
przy al. Jana Pawła II 10a/7 i  czyn-
ne jest od pn. do sob. w godzinach 
11-19, oferując domowe obiady. 
Zamówienia przyjmowane są pod 
numerem telefonu 506 088 382. 
Dowóz odbywa się na terenie Lubo-
nia, Komornik, Wir, Łęczycy, Pozna-
nia (Świerczewo i Dębiec).   

Przy ul. Krętej 22 otwarto punkt 
wKręta w  Sushi, oferujący: sushi, 
zupy, sałatki, tatary. Zapraszamy od 
czwartku do soboty w  godzinach 
12.30-21.30, natomiast w niedz. 12.30-
20. Zamówienie można złożyć przez 
internet oraz telefon 576 669 777 
i  odebrać osobiście lub skorzystać 
z dowozu. Więcej informacji dostęp-
nych jest na stronie internetowej 
www.wkretawsushi.pl.   

Sklep Babcia Alina Domowe Obia-
dy, co prawda funkcjonuje w Po-
znaniu przy ul. Kwiatowej 1, ale 
oferuje dostawy produktów (go-
towych paczek z  pasteryzowany-
mi przetworami) w obrębie 30 km 
od Poznania. Są to ręcznie lepione 
pierogi, zupy, szare kluski, kopyt-
ka, pyzy, leniwe, dania główne 
np. bigos, gołąbki, flaki po zamoj-
sku. Punkt działa od pn. do niedz. 
w  godzinach 12-20. Zamówienia 
można składać wcześniej na dany 
dzień. Kontakt 883 638 499.   

Punkt Gar-Bruk specjalizujący się 
w  sprzedaży i  układaniu kostki bruko-
wej oraz oferujący darmową wycenę, 
funkcjonuje obecnie przy ul. Sobie-
skiego 111L. Zapraszamy od pn. do pt. 
w godzinach 9-16. Zachęcamy do kon-
taktu: 513 077 757, 515 165 040.   

Przy ul. Stefana Żeromskiego 1A otwarto nową placówkę edu-
kacyjną dysponującą własną kuchnią i  monitoringiem. Przed-
szkole Bajkowe, bo o nim mowa, funkcjonuje od pn. do pt. w go-
dzinach 6.45-17.00. Odbywają się tutaj m.in. zajęcia manualne, 
plastyczne, techniczne, muzyczno-ruchowe, sensoplastyka, za-
bawy rytmiczne, j. angielski, logopedia.  Za 
dopłatą istnieje możliwość wykupienia zajęć 
dodatkowych (wprowadzone zostaną w peł-
ni po zniesieniu obostrzeń) takich jak: balet, 
zumba, taniec, piłka nożna, dodatkowy język 
obcy. Obecnie prowadzony jest nabór. Więcej 
informacji dostępnych jest na stronie inter-
netowej www.bajkowe-przedszkole.com.pl. 
Kontakt 698 078 914.   

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, sklep medyczny Medcom, funk-
cjonujący przy ul. Wschodniej 24B/4 po-
szerzył swoją ofertę o tlen inhalacyjny w 
sprayu oraz koncentrator tlenu służący do 
tlenoterapii, jakże pomocny w obliczu pa-
nującej pandemii Covid-19, który można 
tu kupić lub wypożyczyć. Sklep jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 
oraz w soboty 10.00-13.30. (Patrz również 
na stronach reklamowych).

Na przełomie roku, funkcjonujący od 7 lat przy ul. Ża-
bikowskiej 53B  supermarket Intermarché, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów uruchomił usługę In-
termarché Drive. Rozwiązanie Drive daje klientom możli-
wość zamówienia produktów poprzez stronę internetową 
(drive.intermarche.pl) oraz ich odbiór w specjalnie wyzna-
czonej do tego strefie, znajdującej się przed supermar-
ketem. Zakupione przez internet produkty są pakowane 
i  dostarczane przez obsługę supermarketu bezpośrednio 
do samochodu klienta. Przy składaniu zamówienia klient 
wybiera dogodną dla siebie godzinę odbioru zakupów.

DZIEJE SIĘ W BIZNESIE

Oprac. Paulina Korytowska, Paweł Wolniewicz
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Dzień narodzin
Na Świerczewie przy ul. Leszczyńskiej 160, w bliskim sąsiedztwie Lubonia, działa od września ubiegłego roku bezpłat-
na szkoła rodzenia pod nazwą „Dies Natalis”, prowadzona przez lubonianki Natalię Mendowską oraz Kingę Kańdułę. 
Celem placówki jest nie tylko przekazywanie wiedzy przyszłym rodzicom i przygotowanie ich do porodu czy dojrzałe-
go rodzicielstwa, ale również udzielenie im wsparcia emocjonalnego.

Co, kto i dlaczego

Nazwa szkoły rodzenia wywodzi się z języ-
ka łacińskiego i  oznacza „dzień narodzin”, 
a  zatem odnosi się do jednej z  najpięk-
niejszych chwil w życiu, narodzin dziecka, 
cudu jakim obdarowuje los dwoje kocha-
jących się ludzi. I chociaż pomysł założenia 
szkoły pojawił się już wcześniej, to jednak 
my dość długo dojrzewałyśmy do podjęcia 
decyzji o jej otwarciu. Jest to nowy rozdział 
naszego życia, w którym zaczynamy pracę 
„na własny rachunek” – zauważa Pani Kin-
ga, magister położnictwa, pracująca w cha-
rakterze położnej od prawie 10 lat. Ukoń-
czyła ona studia podyplomowe w zakresie 
dydaktyki medycznej i  promocji zdrowia, 
posiada kwalifikacje edukatora ds. lakta-
cji oraz specjalizację środowiskową. Oby-
dwie panie poznały się, prowadząc zajęcia 
w jednej z poznańskich szkół rodzenia. Od 
początku rozumiały się bez słów, uzupeł-
niały i  wspierały. Pani Natalia również po-
siada tytuł magistra położnictwa oraz spe-
cjalizację z  pielęgniarstwa położniczego. 
Posiada ona także 3-letnie doświadczenie 
jako położna środowiskowa. Uprzednio 
przez 14 lat pracowała w Szpitalu im. F. Ra-
szei w Poznaniu m.in. na oddziale patologii 

ciąży, sali porodowej. Ukończyła kurs re-
suscytacji i  reanimacji noworodka. Dbając 
o  podnoszenie swoich kwalifikacji, zało-
życielki szkoły nadal uczestniczą w szkole-
niach, konferencjach, kursach czy webina-
riach (rodzaj internetowego seminarium).

Zajęcia płatne i bezpłatne

Położna środowiskowa (rodzinna) opieku-
je się kobietą na każdym etapie jej życia, 
a  zwłaszcza w  tak trudnym dla kobiety 
okresie ciąży, połogu i  opieki nad nowo-
rodkiem. Dlatego tak ważne dla przyszłych 
rodziców  staje się zdobycie odpowiedniej 
wiedzy, która pozwala kobiecie łatwiej zro-
zumieć samą siebie i zaopiekować się ma-
leństwem. 

W ramach opieki bezpłatnej szkoła rodze-
nia, posiadająca kontrakt z NFZ, działa od 
pn. do pt. w godzinach 8-18, oferując: edu-
kację przedporodową od 21. do 31. tygo-
dnia ciąży (jeden raz w  tygodniu), od 32. 
tygodnia ciąży do dnia porodu (dwa razy 
w tygodniu), badanie/zapis ktg po 40. ty-
godniu ciąży (dwa razy), wizyty patrona-
żowe po porodzie w  domu pacjenta (4-6 
wizyt), warsztaty ze specjalistami tj. oste-
opatką uroginekologiczną, psychologiem, 
dietetykiem, warsztaty chustonoszenia, 
warsztaty z  wykonywania pierwszej po-
mocy, pomiary ciśnienia i cukru, stałe inie-
kcje. Zajęcia odbywają się zarówno stacjo-
narnie, w  małych kameralnych grupach 
z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego, jak i zdalnie bez limitu osób. 
Poruszane są na nich różnorodne tematy. 
Pacjentki mogą zgłaszać się do szkoły ro-
dzenia już w  21. tygodniu ciąży. Opieka 
świadczona jest na terenie Poznania, Wa-
lerianowa, Palędzia, Dopiewa, Skórzewa, 
Plewisk, Komornik, Lubonia, Wir, Puszczy-
kowa i  Mosiny. Placówka współpracuje 
również z  różnymi firmami oferującymi 
produkty ułatwiające kobietom funkcjo-
nowanie w  okresie porodu, połogu, kar-
mienia piersią czy opieki nad dzieckiem. 
Z uwagi jednak na duże zapotrzebowanie 
na tego typu usługi, w  ostatnim czasie 
ofertę rozszerzono o  opiekę prywatną, 
świadczoną po godzinie 18, w  weeken-
dy i  święta. Obejmuje ona: weekendową 
szkołę rodzenia (dwudniowe 8-godzinne 
spotkania), pakiet opieki okołoporodo-
wej dla najbardziej wymagających, in-
dywidualne konsultacje, dodatkowe ktg 

wykonywane w  domu pacjenta. Warto 
wspomnieć, że placówka posiada lampę 
do fototerapii noworodków wykazujących 
nasiloną żółtaczkę po porodzie, którą moż-
na wypożyczyć. Dzięki temu rodzice mogą 
zabrać maleństwo do domu i sami prowa-
dzić leczenie fototerapią.

Placówka została wyposażona w  pro-
fesjonalne fantomy do nauki noszenia, 
karmienia, przewijania, kąpieli, oraz wor-
ki sako, piłki, karimaty do wykonywania 
ćwiczeń okołoporodowych. Lokal o  łącz-
nej powierzchnia blisko 60 m2 składa się 
z  następujących pomieszczeń: gabinet, 
sala wykładowa, poczekalnia, toaleta. Jak 
wiadomo, na terenie Lubonia od wielu lat 
funkcjonuje szkoła rodzenia prowadzona 
przez Panie Halinę Tomaszewską i  Annę 
Kurkiewicz. Zgodnie z  tym, co mówią na-
sze rozmówczynie, nie chcą one rywalizo-
wać z  lubońską szkołą rodzenia, są raczej 
otwarte na współpracę i  pozostają w  do-
brych relacjach z  lubońskimi położnymi. 
Więcej informacji na temat szkoły rodzenia 
„Dies Natalis” znajdziemy na stronie inter-
netowej www.poloznediesnatalis.pl oraz 
na portalu społecznościowym FB.

 Paulina Korytowska

Jedna z sal w nowej szkole rodzenia, na zdjęciu widoczne 
liczne akcesoria służące chociażby do nauki kąpieli czy 
przewijania noworodka   fot. Zb. „Dies Natalis”

Prowadzące bezpłatną szkołę rodzenie Pani Kinga z lewej, 
Natalia z prawej   fot. Zb. „Dies Natalis”

DZIEJE SIĘ W BIZNESIE
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Zakupy
Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu OSP zakupiła: agregat prądotwórczy 
Honda 30is o  mocy 3 kW, motopompę pływającą MAMUT o  wydajności 
2400 l/min., dwa komplety ubrań specjalnych Ballyclare Xenon i dwa heł-
my Rosenbauer Heros Titan. Umowę na realizację zadania podpisano 10 
grudnia i już przed końcem roku sprzęt znalazł się w jednostce. Nowo po-
zyskany sprzęt znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort pracy luboń-
skich strażaków. Zakup był możliwy dzięki ogólnopolskiemu programowi 
finansowania służb ratowniczych. Wartość projektu to 30 228,23 zł. Dofi-
nansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu to 20 300  zł, reszta – 9 928,23 zł to 
środki własne OSP w Luboniu. (PAW)

Bezbarwny i bezwonny
W nocy (22/23 stycznia) o godz. 1.40 lubońscy i poznańscy strażacy, dwa 
Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz policjanci interweniowali w jed-
nym z mieszkań przy ulicy Rydla. Z powodu podejrzenia ulatniającego się 
tam tlenku węgla sprawdzono lokal za pomocą czujnika wielogazowego. 
Urządzenie wskazało duże stężenie tego silnie trującego gazu. Strażacy 
otworzyli okna i błyskawicznie wynieśli czteroosobową rodzinę na klatkę 
schodową. U dwóch dorosłych osób i dwojga dzieci, w wydychanym po-
wietrzu, stwierdzono duże stężenie czadu, w związku z czym przetrans-
portowano ich do szpitala. Jak się okazało, przyczyną zatrucia był nie-
sprawnie działający piec gazowy. (PAW)

Remont garażu
Zakończono remont garażu w remizie, w ramach którego go wymalowa-
no, wykonano nową posadzkę oraz położono płyty PCV na ściany. Inwe-
stycja kosztowała 23 000 zł (8 000 zł dotacja z KSRG, natomiast pozostałą 
kwotę stanowiło dofinansowanie Miasta i środki własne OSP).

Od 16 grudnia do 18 stycznia lubońska OSP odnotowała 23 zdarzenia: 10 
pożarów i 13 miejscowych zagrożeń. Interweniowano w Luboniu, Pozna-
niu, Łęczycy i Wirach.

16 grudnia – Luboń, kolizja dwóch samochodów osobowych przy ul. Ko-
ściuszki.
17 grudnia – Luboń, usuwanie plamy oleju przy ul. Armii Poznań.
18 grudnia – Luboń, pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego przy 
ul. Puszkina.
18 grudnia – Poznań, wypadek przy ul. Kotowo.
20 grudnia – Luboń, pożar sadzy w kominie przy ul. Powstańców Wielko-
polskich. 
21 grudnia – Luboń, dostarczenie tlenu osobie z  objawami COVID-19 
przy ul. Dworcowej.
23 grudnia – Luboń, ulatniający się gaz przy ul. Wschodniej.
23 grudnia – Luboń, ulatniający się tlenek węgla przy ul. Wojska Polskiego.
26 grudnia – Łęczyca, oswobodzenie uwięzionej w ogrodzeniu sarny przy 
ul. Akacjowej. 
28 grudnia – Wiry, pożar w altanie przy ul. Łęczyckiej.
28 grudnia – Luboń, płonący samochód na Autostradzie A2.

29 grudnia – Luboń, płonący samochód w garażu przy ul. Łącznej.
29 grudnia – Luboń, zniesienie osoby z potwierdzonym COVID-19 (po-
moc służbom medycznym) przy ul. Żabikowskiej.
30 grudnia – Luboń, dachowanie pojazdu przy ul. Armii Poznań.
30 grudnia – Luboń, zadymienie na klatce schodowej budynku przy ul. 
3 Maja.
31 grudnia – Poznań, pożar w budynku przy ul. Czechosłowackiej.
1 stycznia – Luboń, płonące palety przy ul. Leśmiana.
1 stycznia – Luboń, płonące śmieci i pozostałości po petardach przy ul. 
Leśmiana.
1 stycznia – Luboń, pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego przy ul. 
Żabikowskiej.
2 stycznia – Poznań, otwarcie mieszkania przy ul. Limbowej.
11 stycznia – Łęczyca, pożar sadzy w kominie przy ul. Łąkowej.
18 stycznia – Luboń, pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego przy 
ul. Żabikowskiej.
18 stycznia – Łęczyca, zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego przy ul. Polnej.
18 stycznia – Wiry, pożar sadzy w kominie przy ul. Łęczyckiej.
 Na podstawie danych OSP Luboń (PAW)

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98

Garaż po remoncie   fot. OSP Luboń

Nowy sprzęt poprawi bezpieczeństwo pracy lubońskich pogromców ognia   fot. OSP Luboń

Podczas akcji ratowniczej   fot. Luboni.pl
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Od 15 grudnia do 15 stycznia w Luboniu skradziono dwa samochody, zatrzy-
mano jednego nietrzeźwego kierowcę. Policja zatrzymała na gorącym uczyn-
ku lub w bezpośrednim pościgu 16 sprawców oraz wylegitymowała 325 osób. 
Ujawniono również 11 oszustw internetowych (tzw. przestępstwa w sieci).

17/18 grudnia – skradziono volkswagena zaparkowanego przy ul. Nowiny 
(straty: 125 000 zł).

18/19 grudnia – uszkodzono ramę okna i wybito szybę w drzwiach kierowcy 
fiata zaparkowanego przy ul. Kurowskiego (straty: 1 500 zł).

20 grudnia – mieszkanka ul. Żabikowskiej zgłosiła, że nieznany sprawca, w nie-
ustalony sposób dokonał nieuprawnionej transakcji wypłaty pieniędzy z jej kon-
ta bankowego (straty: 1 954 zł).

21 grudnia – z otwartego pojazdu, zaparkowanego przy ul. Kościuszki skradziono 
saszetkę z dokumentami, kartami bankomatowymi oraz gotówką (straty: 650 zł).

22 grudnia – włamano się do jednej z piwnic bloku przy ul. Źródlanej i skradzio-
no znajdujący się tam rower (straty: 800 zł).

22 grudnia – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano nietrzeźwego (2,4 promila) kie-
rowcę – Tunezyjczyka.

23 grudnia – włamano się do fiata zaparkowanego przy ul. Sikorskiego i skra-
dziono z jego wnętrza młot pneumatyczny oraz wiertarkę. Na miejscu technik 
kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady (straty: 2 000 zł).

23 grudnia – przy ul. Sikorskiego włamano się do zaparkowanego tam fiata 
i skradziono z jego wnętrza elektronarzędzia i laptopa (straty: 7 000 zł).

23 grudnia – przy ul. Niepodległości, podczas awantury, mężczyzna został 
pobity przez swojego współpracownika. Karetka pogotowia odwiozła poszko-
dowanego do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie dna oczodołu. Po 
udzielonej pomocy został zwolniony do domu.

25 grudnia – z hali garażowej przy al. Jana Pawła II skradziono dwa rowery (stra-
ty: 2 900 zł).

27 grudnia – włamano się do sklepu „Żabka” przy ul. 11 Listopada i skradziono 
z sejfu gotówkę. Na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady. 
Zabezpieczono również zapis monitoringu (straty: 3 686 zł).

30 grudnia – trzech mężczyzn uszkodziło 8 samochodów zaparkowanych przy 
ul. Targowej. Sprawców zatrzymali policjanci.

4/6 grudnia – skradziono samochód marki Kia zaparkowany przy ul. Żabikow-
skiej (straty: 45 000 zł).

5 stycznia – z niezabezpieczonego samochodu, zaparkowanego przy ul. 11 Li-
stopada skradziono znajdujące się w nim plecak, z dokumentami, kartą banko-
wą, kluczykami samochodowymi oraz gotówką (straty: 250 zł).

5 stycznia – przy ul. Powstańców Wielkopolskich zatrzymano mężczyznę kieru-
jącego pojazdem, pomimo posiadania ku temu sądowego zakazu.

8 stycznia – przy ul. Armii Poznań zatrzymano kierowcę kierującego pojazdem 
pomimo cofniętych uprawnień.

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 61 841 49 00

Od 16 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. Straż Miejska (SM) podjęła 
474 różnego rodzaju działania i  interwencje na terenie miasta, w tym 
związane z reżimem sanitarnym – 41.

Działania prewencyjne:
• Kontrola placów zabaw – 156
• Patrole pieszy i pieszo-rowerowe – 10
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 64
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i  Prze-

ciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 14
• Patrole łączone z pracownikami MOPS – 3
Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 17
• Interwencje drogowe – 57
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 49

• Interwencje związane z  przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem 
ładu i porządku publicznego – 12

Warto wspomnieć, że obecnie, za przyczyną SM prowadzonych jest 11 
spraw o wykroczenie, a w ciągu miesiąca 4 osoby ukarano mandatami, 
natomiast 11 pouczono.
 Na podstawie SM (PAW)

Wraki
Z końcem ubiegłego roku SM zakończyła pierwszy etap działań, których 
celem było oczyszczenie naszego miasta z  pojazdów posiadających 
znamiona wraków, a tym samym odzyskanie miejsc parkingowych dla 
naszych mieszkańców. Strażnicy miejscy usunęli lub doprowadzili do 
usunięcia przez właściciela z przestrzeni publicznej 74 pojazdy, a nie-
bawem opuści nasze miasto kolejnych 11 wraków. Dla porównania 
w roku 2019 było ich zaledwie 26. Akcja usuwania porzuconych samo-
chodów będzie kontynuowana. (PAW)

Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86

9 stycznia – z fiata zaparkowanego przy ul. Źródlanej skradziono elektro-
narzędzia (straty: 2 930 zł).

10 stycznia – uszkodzono volvo zaparkowany przy ul. Szreniawskiej (straty: 
2 000 zł).

11/12 stycznia – skradziono dwa wkłady lusterek od samochodu marki 
BMW, zaparkowanego przy ul. Żabikowskiej.

13 stycznia – przy ul. Ziemniaczanej policjanci zatrzymali obywateli: 
Ukrainy i Gruzji. Obcokrajowcy są podejrzani o nielegalny pobór prądu 
w wynajmowanym mieszkaniu, gdzie pracownicy firmy Enea przeprowa-
dzili stosowne czynności, po których podejrzani zostali zwolnieni.

15 stycznia – przy ul. Armii Poznań zatrzymano mężczyznę kierującego 
pojazdem, pomimo cofniętych uprawnień.

 Na podstawie danych Policji (PAW)

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl

Nie bądźmy obojętni
W związku ze spadkami temperatur, jak co roku, lubońscy policjanci 
zwracają się do wszystkich z apelem, aby nie byli obojętni i  zwrócili 
uwagę na osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur. Nie 
bądźmy obojętni na widok wałęsających się nietrzeźwych, samotnych 
lub bezdomnych. Szczególnej uwagi wymagają osoby starsze oraz 
ubrane niestosownie do pory roku. Okres jesienno-zimowy jest wy-
jątkowo trudny dla bezdomnych. O każdej niepokojącej sytuacji infor-
mujmy służby ratownicze, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Telefon zaufania
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dla mieszkańców Wiel-
kopolski funkcjonuje bezpłatny „Policyjny telefon zaufania i 10 minut”: 
800 130 334. Infolinia jest czynna przez całą dobę, natomiast dyżuru-
jący policjanci przyjmują od zgłaszających sprawy dotyczące szczegól-
nie: braku reakcji lub przewlekłego oczekiwania na policję w sprawie 
zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia, na informacje o ich spraw-
cach, gdy zgłaszający nie chce osobiście zawiadomić o przestępstwie 
i zachować anonimowość, ukrywających się osób podejrzanych, a tak-
że działań lub powiązań przestępczych policjantów.

Policjanci zwracają się do lubonian z  prośbą o  obserwowanie 
i informowanie Policji, nawet anonimowo o podejrzanie zacho-
wujących się osobach bądź samochodach z  obcymi numerami 
rejestracyjnymi. Jeżeli zauważysz coś niepokojącego, jeśli wi-
dzisz podejrzanie kręcące się osoby, kogoś kto robi zdjęcia na 
tle domu czy też nieznany samochód, reaguj i powiadom Policję 
dzwoniąc na numer 112.
 KP Luboń
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Zanim rozpoczęły się główne obchody kolejnej rocznicy pa-
triotycznego zrywu, w stolicy Wielkopolski złożono kwiaty przy 
tablicach upamiętniających wybitne osobistości związane z po-
wstaniem: Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wiel-
kopolskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz przy pomniku 
15  Pułku Ułanów Poznańskich, a także przy tablicy Marynarzy 
Powstańców Wielkopolskich. Wiązanki złożono również na 
grobach gen. Stanisława Taczaka i płk. Wincentego Wierzejew-
skiego na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. „Sukces tego 
zrywu, tak doskonale przygotowanego i  solidarnie przepro-
wadzonego, jest wciąż naszą dumą i zasługuje na to, by stał się 
dumą każdego Polaka. Byśmy nie zapomnieli o tych, którzy po-
darowali Ojczyźnie niepodległą Wielkopolskę – powiedział Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego” – Marek Woźniak, zapra-
szając do świętowania kolejnej rocznicy wybuchu zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W historyczną godzinę 
wybuchu walk 27 grudnia 1918 r. o godz. 16.40 zabrzmiały syre-
ny i rozpoczęto główną, choć skromną, ceremonię rocznicową 
przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. Miała ona kame-
ralny charakter. Z powodu pandemii tegoroczne obchody 102. 
rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 
odbywały się także w  przestrzeni wirtualnej pod hasłem Po-
wstanie na 102.

Lubonianie na Placu Wolności

W obchody włączyli się też właściciele lubońskiej firmy „Wyjąt-
kowe auta” (szerzej pisaliśmy o niej – czytaj: „GL” 08-2020, s.30), 
którzy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Kolejorz za-
prezentowali pamiętny przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego 
do Poznania w grudniu 1918 r. Jak komentował współwłaściciel 
firmy – Michał Korol – „w  niedzielne popołudnie odgrywający 
rolę tego wielkiego patrioty przejechał ulicami Starego Miasta 
niekwestionowanym protoplastą motoryzacji – skonstruowa-

nym na bazie konnej bryczki – benzem z 1886 r. z naszej stajni”. 
Pojazd zatrzymał się przy Muzeum Powstania Wielkopolskiego, 
a później zaparkował przed hotelem Bazar. Z hotelowego bal-
konu Ignacy Jan Paderewski tradycyjnie przemówił i pozdrowił 
zgromadzonych, a po jego wystąpieniu, dla uczczenia rocznicy, 
na Placu Wolności zapalono czerwone race. (PAW)

Rocznica w cieniu pandemii
W niedzielę, 27 grudnia w Poznaniu odbyły się uroczystości związane z 102. rocznicą wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego.

Na Placu Wolności zapalono czerwone race   fot. Robert WoźniakZ tego balkonu przed stu dwu laty przemawiał Ignacy Jan Paderewski   
fot. Robert Woźniak

Benz z 1886 r. w drodze z Muzeum Powstania Wielkopolskiego do hotelu Bazar  
fot. Robert Woźniak
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Przed 76. laty zlikwidowano i ewakuowano 
obóz karno-śledczy w Żabikowie

Obóz funkcjonował do 19 stycznia 1945 r., 
kiedy to zarządzono jego likwidację i ewa-
kuację pozostałych przy życiu więźniów 
w głąb Trzeciej Rzeszy, do KL Sachsenhau-
sen. Przed nadejściem wojsk radzieckich 
hitlerowcy częściowo spalili i  zniszczyli 
obóz. SS-mani rozstrzelali i  spalili w  tzw. 
baraku zwolnień i przyjęć więźniów poli-
tycznych, którzy mieli zasądzone wyroki 
śmierci, a także wszystkich chorych i nie-
zdolnych do marszu. W  nocy wyprowa-
dzono osadzonych z obozu i podpalono 
wszystkie baraki. Zniszczono również 
dokumentację obozową, a  więźniów 
politycznych i  chorych, niezdolnych do 
ewakuacji rozstrzelano. Więźniów poli-
tycznych wywieziono w wagonach bydlę-
cych (37 z nich zmarło podczas transpor-
tu). Pozostałych prowadzono w kierunku 
KL Sachsenhausen w tzw. „marszu śmier-
ci”. Wielu z  nich zmarło w  drodze z  po-

wodu wycieńczenia i  mrozu. Niektórym 
dopisało szczęście i  udało im się uciec. 
Eskortujący więźniów SS-mani po drodze 
zabijali tych, których uznali za niezdol-
nych do dalszej drogi.

We wtorek, 19 stycznia, w  76. rocznicę 
likwidacji obozu w  Żabikowie Burmistrz 
Małgorzata Machalska, jej zastępca – Do-
rota Franek, Zastępca Przewodniczące-
go Rady Miasta Luboń – Piotr Izydorski, 
Dyrektor Muzeum Martyrologicznego 
w  Żabikowie – Anna Ziółkowska oraz 
kustosze muzeum – Jacek Nawrocik i Mi-
chał Maćkowiak, w hołdzie pomordowa-
nym więźniom, złożyli kwiaty i  zapalili 
znicze pod Ścianą Śmierci tego Miejsca 
Pamięci. W  kameralnej atmosferze spo-
wodowanej reżimem sanitarnym, ofiary 
tragicznych wydarzeń uczczono minu-
tą ciszy, po czym dyrektor Muzeum – dr 
Anna Ziółkowska, w krótkim wystąpieniu 
przedstawiła tragiczne losy ewakuowa-
nych więźniów. (PAW)

Podczas skromnej, ze względu na reżim sanitarny uro-
czystości, oddano hołd ofiarom tragicznych wydarzeń 
sprzed 76. lat   fot. Paweł Wolniewicz

158. rocznica powstania styczniowego
Przed 158 laty, Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się powstanie styczniowe, największy 
w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na 
dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Największe polskie powstanie narodowe 
przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogło-
szone w  Warszawie manifestem przez 
Tymczasowy Rząd Narodowy wybuchło 
22 stycznia 1863 r. w  Królestwie Polskim, 
natomiast trzy tygodnie później w byłym 
Wielkim Księstwie Litewskim. Objęło swo-
im zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, Bia-
łoruś i część Ukrainy. 

W tym trwającym prawie półtora roku zry-
wie narodowym walczył późniejszy lubo-
nianin – kowal Ksawery Lemke. Przyszedł 
na świat w roku 1839 w Radzyniu Chełmiń-
skim pod Grudziądzem. Po wyuczeniu się 
zawodu kowala, w wieku 24 lat jako ochot-
nik przystąpił do powstania styczniowego 
(oddziałami, w  których walczył dowodził 
Wielkopolanin – płk. Edmund Callier). Wal-
czył w partyzanckim w swoim charakterze 
przedsięwzięciu aż do stłumienia go przez 
armię rosyjskiego zaborcy. Razem z towa-
rzyszami broni został wzięty do niewoli 
i  znalazł się w grupie zesłańców na Sybir. 
W  drodze na zsyłkę udało mu się szczę-
śliwie zbiec z  transportu i  losy rzuciły go 
do Żabikowa. Wiosną 1865 r. jako kowal 
i  weteran powstania znalazł zatrudnienie 

w  kuźni folwarku hr. Augusta Cieszkow-
skiego. Wzbudzając szacunek wśród fol-
warcznych współpracowników chętnie 
dzielił się z nimi powstańczymi wspomnie-
niami. Nie tylko kuł gorące żelazo, ale był 
zarazem gorącym i  wielkim patriotą. Po 
pewnym czasie, kowal z  wsi Jeżyce pod 
Poznaniem o  nazwisku Dudkiewicz za-
oferował mu pracę w  swojej od pokoleń 
rodzinnej kuźni. Niespełna trzydziestoletni 
Ksawery przystał na tą propozycję. Pracu-
jąc w  jeżyckiej kuźni poznał córkę właści-
ciela – Magdalenę Dudkiewicz i  wkrótce 
poprosił o jej rękę. Po zawarciu z nią mał-
żeństwa postanowił się usamodzielnić 
i otworzył własną kuźnię w Żabikowie, któ-
ra znajdowała się przy ul. Żabikowskiej, na 
terenie dzisiejszej stacji benzynowej przy 
„Pajo Centrum”. Mieszkali wówczas z żoną 
w  budynku położonym na terenie pobli-
skiej cegielni. W  kowalskiej rodzinie uro-
dziło się dziesięcioro dzieci – trzech synów: 
Franciszek, Stanisław i Ksawery jr (luboński 
kowal, powstaniec wielkopolski) i  siedem 
córek: Elżbieta, Julia, Maria, Weronika, Wik-
toria, Anna i Marta Rygusiak. Ten związany 
przez ponad 60 lat z naszym miastem po-
wstaniec, po śmierci żony (jest pochowa-

na na cmentarzu w Wirach), w 1927 roku 
przeniósł się do córki – Marii Urbańskiej 
mieszkającej wówczas w  Czempiniu. Po 
trzech latach wspólnego z  nią zamieszki-
wania zmarł 29 kwietnia 1930 r. Patriota, 
któremu losy ojczyzny nigdy nie były obo-
jętne został pochowany na cmentarzu pa-
rafialnym w Czempiniu. Do dziś w Luboniu 
mieszka jego rodzina. (PAW)

Prawdopodobnie jedno z ostatnich zdjęć Ksawerego 
Lemkego seniora, wykonane u schyłku życia powstań-
ca   fot. Zb. rodziny Drajerczaków
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„Patrz pan na mnie i rób pan to samo”

Kiedy zakładano nową placówkę w Sekre-
tariacie Episkopatu Polski w Warszawie brat 
Marian został odwołany z Gniezna i razem 
z bratem Januszem Supadym, który praco-
wał w kurii w Gnieźnie wyjechał do stolicy, 
do nowej pracy.

- Ja podjąłem pracę na etacie kierowcy ks. 
biskupa Tadeusza Pieronka, a  brat Janusz 
na furcie. Wkrótce dołączył do nas trzeci 
brat – Józef Szymanek.

W  Sekretariacie Episkopatu brat Marian 
przepracował pięć lat. W dalszym ciągu ob-
sługiwał pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce. 
W międzyczasie pielgrzymował do Rzymu, 
służąc jako przewodnik. 

22 maja 1995 roku Ojciec Święty przybył do 
Polski, najpierw do Skoczowa, Bielska Białej 
i Żywca. 

- Z  biskupem Tadeuszem Pieronkiem po-
jechaliśmy na uroczystości. Była też z nami 
siostra Liliana z  Sekretariatu Episkopatu. 
Dojechaliśmy do Skoczowa, mając prze-
pustkę BOR –u. Dzięki temu mogliśmy pod-
jechać pod samą kaplicę. Ksiądz biskup po-
szedł przygotować się do koncelebry, a  ja 
zjechałem na niżej położony parking, po-
nieważ przy kaplicy miały zaparkować dwie 
kolumny samochodów papieskich i prezy-
denckich. Kierowcy na niższym parkingu 
zaproponowali, żebym został z  nimi, bo 
stąd lepiej będzie widać uroczystość w TV. 
Nie musiałem na szczęście poprzestać tylko 
na telewizyjnej relacji, ponieważ miałem 
przepustkę, dlatego poszedłem pod samą 
kaplicę. Trzeba dodać, że było okropne bło-
to i ludzie brodzili w tej mazi. 

„Patrz pan na mnie i rób pan to samo”

Członkowie i  przedstawiciele rządu pol-
skiego czekali już pod kaplicą gotowi do 
powitania Ojca Świętego. Wystąpił członek 
BOR i przedstawił scenariusz powitania: naj-
pierw przy schodach kaplicy Papieża mieli 
powitać prezydent Lech Wałęsa z  małżon-
ką, następnie miało nastąpić przedstawie-
nie poszczególnych osób, członków pol-
skiego rządu.

- Po przywitaniu Jan Paweł II miał udać się 
do kaplicy i  przygotować do koncelebry. 
Przyjechał Lech Wałęsa i  przywitał się naj-
pierw z  przedstawicielami rządu. Potem 
rozmawiał z  nimi. Stałem blisko, więc sły-
szałem dobrze treść tych rozmów.

Premier Józef Oleksy powiedział do prezy-

denta Wałęsy: „Panie prezydencie, pierwszy 
raz będę witał Ojca Świętego i  nie wiem 
jak się zachować”. Na to prezydent odpo-
wiedział: „Patrz pan na mnie i  rób pan to 
samo…”. Danuta Wałęsa po chwili dodała: 
„Panie premierze, to jest głowa państwa 
watykańskiego i  Kościoła, trzeba przyklęk-
nąć i ucałować pierścień”.

W  chwilę później nadjechał Ojciec Święty. 
Najpierw przywitał go prezydent z  żoną, 
następnie członkowie rządu, przedstawieni 
przez prezydenta. Patrzyłem czy premier 
Oleksy posłucha rady Danuty Wałęsy. Nie 
posłuchał, przy powitaniu skłonił się tyl-
ko lekko… Żona Józefa Oleksego uklękła 
i ucałowała pierścień Papieża. Później Lech 
Wałęsa przedstawił marszałka Zycha i jego 

żonę. Ojciec Święty zamienił z  nimi kilka 
zdań. Stałem tuż za nimi, Papież spojrzał na 
mnie i powiedział: „A tego, to dobrze znam, 
to jest ten winowajca, który mnie wywiózł 
na konklawe i zostawił”.

Zauważyłem, że prezydent Wałęsa dopie-
ro teraz popatrzył na mnie łaskawszym 
okiem…

Po powitaniu z członkami rządu Jan Paweł II 
poszedł przygotować się do liturgii. Był już 
przy ołtarzu, kiedy usłyszałem głosy ludzi 
ochrony watykańskiej: „Mariano, Mariano 
vieni qiu”, (Marian chodź tutaj).

Podszedłem, patrzę, a panowie z BOR–u nio-
są siostrę zakonną trzymając ją pod łokcie, 

tak, że siostra nie dotyka nogami ziemi. 
Musiałem tłumaczyć rozmowy między 
służbami BOR i Watykanu, bo sytuacja była 
wyjątkowa i wymagała wyjaśnień. Okazało 
się, że siostra znalazła się w sektorze z da-
rami dla Ojca Świętego. Niestety nie miała 
odpowiedniej przepustki i  została posą-
dzona o  złe zamiary. Cała zapłakana opo-
wiedziała nam, że pisała do organizatorów 
pielgrzymki prosząc o pozwolenie wręcze-
nia Papieżowi, co było jej wielkim pragnie-
niem, wykonaną przez siebie bieliznę kie-
lichową i  albę haftowaną, a  ponieważ nie 
otrzymała odpowiedzi, próbowała zrobić 
to bez przepustki.

Watykańczycy orzekli, że siostra nie za-
graża Ojcu Świętemu, ale do sektora nie 

może już wrócić. Polecili jej poczekać na 
podeście prowadzącym do kaplicy, a kiedy 
skończy się Msza św. i Ojciec Święty będzie 
tamtędy przechodził, wtedy siostra wręczy 
mu swój dar. Tak się też stało. Łzy szczęścia 
popłynęły jej po policzkach, a ja miałem ci-
chą radość, że się do czegoś przydałem…

Po uroczystości brat Marian musiał szyb-
ko przedostać się do samochodu na 
parkingu, aby na czas włączyć się do ko-
lumny papieskiej i  dojechać do Bielska 
Białej i Żywca. Obiad Ojciec święty spożył 
w  Bielsku Białej, natomiast biskup Piero-
nek pojechał do Żywca odprawić Mszę 
św. i tam zaczekać na Papieża.

Jan Paweł II wysiadający z „papamobile”. Fotografia autorstwa Arturo Mari i b. Mariana Markiewicza ze zbiorów 
własnych. 

Część VII książki „Winowajca”, która powstała w wyniku rozmów przeprowadzonych z bratem Marianem Markie-
wiczem ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie. Brat Marian kilka lat służył w Rzymie, w czasie 
pontyfikatu papieża Polaka, św. Jana Pawła II.
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- Od Bielska Białej do Żywca jechaliśmy 
w  eskorcie wozu policyjnego. Dojecha-
liśmy bezpiecznie, po drodze zatrzymał 
nas tylko szlaban kolejowy. Biskup Piero-
nek odprawił Mszę św., po czym polecił 
mi odnieść do samochodu pastorał i mi-
trę, by potem spokojnie oczekiwać na 
przyjazd Ojca Świętego.

Zrobiłem tak, jak mi polecił, tylko nie do 
końca… Po drodze dowiedziałem się od 
panów z BOR–u, że Ojciec Święty przyjdzie 
wprost na plebanię. Pomyślałem więc so-
bie, że mogę na niego poczekać właśnie 
tam. Kiedy papamobile wjechał na podwór-
ko i  podstawiono schodki do samochodu, 
podszedłem bliżej. Papież, schodząc po 
schodkach, spojrzał na mnie i  powiedział: 
„O, Marian już tutaj jesteś”.

Kiedy Ojciec Święty wychodził z  plebani 
poszedłem za orszakiem papieskim do kon-
katedry, gdzie wręczono Papieżowi klucze 
i uroczyście wprowadzono do środka.

Po modlitwie w świątyni uczestnicy spotka-
nia przeszli w kierunku podium, z którego 
Papież miał przemówić. Po przemówieniu, 
tak jak wcześniej było ustalone, zaczęli do 
Ojca Świętego podchodzić księża biskupi, 
parlamentarzyści i księża z konkatedry, aby 
się pożegnać. Stałem z  siostrą Lilianą tuż 
przy podeście w  nadziei, że kiedy Papież 
będzie schodził z podestu my również bę-
dziemy mieli możliwość pożegnania. Prze-
chodzący obok biskup Domin spojrzał na 
nas i  powiedział: „Co tu tak stoicie, idźcie 
pożegnać się z Ojcem Świętym”. Poszliśmy 
więc, siostra przodem, a  ja za nią. Kiedy 
byliśmy już całkiem blisko ks. Dziwisz pod-
szedł i  powiedział: „Już widziałeś się z  Oj-
cem Świętym”. „Owszem, odpowiedziałem 
z uśmiechem, ale pożegnać się trzeba”. Pod-
szedłem do Ojca Świętego, który powie-
dział do mnie: „Marian, przecież ty nie jesteś 
z Żywca”. „Oczywiście, że nie. Jestem z Sule-
jowa, ale jeżdżę z biskupem pochodzącym 
z tych okolic, dlatego tu jestem i pragnę się 
pożegnać”. Porozmawialiśmy jeszcze chwilę 
i zszedłem z podium.

Papież udzielił wszystkim błogosławień-
stwa i  udał się na kolejne miejsce spotka-
nia z wiernymi, a ja z biskupem Pieronkiem 
i siostrą Lilianą udałem się w drogę powrot-
ną do Warszawy.

Kolejna pielgrzymka do Polski – rok 1997

Szósta pielgrzymka Papieża do Ojczyzny 
rozpoczęła się 30 maja 1997 we Wrocławiu. 
Brat Marian pojechał tam z  kolumną BOR, 
aby jak zwykle służyć pomocą służbom wa-
tykańskim i  pracownikom Biura Ochrony 
Rządu przy obsłudze pielgrzymki. 

- Ojciec Święty zamieszkał w rezydencji kar-
dynała Gulbinowicza, natomiast część go-
ści orszaku papieskiego w Wyższym Semi-
narium Duchownym i w Hotelu Panorama. 

O  godzinie 12.40 Ojciec Święty nawiedził 
katedrę i tam spotkał się z księżmi biskupa-
mi, uczestnikami 46. Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego. W  adoracji 
Najświętszego Sakramentu wziął udział kler 
diecezjalny i rodziny zakonne. Po południu 
Ojciec Święty udał się do Hali Ludowej na 
modlitwę ekumeniczną, po czym pojechał 
do seminarium na spotkanie z  przedsta-
wicielami Episkopatu i  kościołów siostrza-
nych. Okazję do przywitania się i porozma-
wiania z  Papieżem miałem zaraz po jego 
przyjeździe do seminarium.

W  niedzielę, 1 czerwca przed godziną 9 
brat Marian wyjechał w kolumnie z ochroną 
BOR na miejsce Statio Orbis, samochodem 
marki Pontiac.

- Woziłem w nim specjalną lodówkę, w któ-
rej znajdowała się krew grupy Ojca Święte-
go i mini sala operacyjna, nad którą pieczę 
sprawował osobisty lekarz Ojca Świętego 
– Renato Buzzonetti. W samochodzie jecha-
li ze mną Watykańczycy z  ochrony papie-
skiej. Przed godz. 10 przybył Ojciec Święty 
i zaczął przygotowania do Mszy św. na za-
kończenie Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego. W czasie tej Mszy przy-
jąłem Komunię św. z jego rąk.

W  poniedziałek 2 czerwca Papież pole-
ciał helikopterem do Legnicy i Gorzowa 
Wielkopolskiego. 

- Przekazaliśmy wyznaczone dary dla tych 
miast, następnie załadowaliśmy bagaże 

i kolumną pojechaliśmy do Gniezna przy-
gotować kolejny nocleg.

We wtorek, 3 czerwca, o  godz. 9 Ojciec 
Święty nawiedził relikwie św. Wojciecha 
i  poświęcił barokową konfesję oraz nowy 
ołtarz główny katedry. Po modlitwie spo-
tkał się z  kanonikami Kapituły Prymasow-
skiej i  siostrami klauzurowymi z  kilku pol-
skich klasztorów.

O godz. 10 rozpoczęła się Msza św. z oka-
zji 1000 – lecia męczeńskiej śmierci św. 
Wojciecha. Na tą uroczystość licznie przy-
była młodzież, której to Papież na zakoń-
czenie symbolicznie przekazał Ewangelię 
wraz z przesłaniem i błogosławieństwem 
na nowe tysiąclecie. Wręczył też krzyże 
misjonarzom. W  tej uroczystości uczest-
niczyli prezydenci: Polski, Niemiec, Litwy, 
Słowacji i Węgier.

Po liturgii odbyło się spotkanie Papieża 
z prezydentami w pałacu arcybiskupim.

Jeszcze tego samego dnia, po obiedzie 
i  krótkim odpoczynku Ojciec Święty udał 
się helikopterem na spotkanie z młodzieżą 
w  Poznaniu, na plac Adama Mickiewicza, 
po czym wrócił do Gniezna.

- W środę 4 czerwca spakowaliśmy bagaże 
i ruszyliśmy w kierunku Zakopanego. Przed 
nami była daleka droga. 

 Elżbieta Bylczyńska

Jan Paweł II i brat Marian Markiewicz.  Fotografia autorstwa Arturo Mari i b. Mariana Markiewicza ze zbiorów 
własnych. 
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Droga Izo,
Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem, przyjęliśmy wiadomość o Twojej śmierci.

Całe swoje życie związałaś z naszym Ośrodkiem Kultury.

Byłaś tu od początku powstania Ośrodka i będziesz z nami zawsze.

Angażowałaś się w życie kulturalne naszego miasta i jego mieszkańców.

Zawsze pogodna i uśmiechnięta, chętna do pomocy.

Taką Cię znamy i taka na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

Regina, Agnieszka, Agata, Darek, Gosia, Renata, Magda Teresa, Beata

Setki tytułów za darmo w Twoim domu!

Przed nami długie zimowe wieczory, któ-
re najmilej upłyną w towarzystwie książ-
ki. Jednak co zrobić, gdy nie wiemy co 
czytać, biblioteka jest nieczynna lub nie 
chcemy czekać na zarezerwowane tytu-
ły? Mamy dla Ciebie bezpłatny dostęp 
do platformy Legimi, na której znajdziesz 
setki książek całkowicie za darmo o każ-
dej porze dnia i nocy!

Bezpłatne kody aktywacyjne czekają na 
Was w Czytelni, dostęp jest ważny przez 
miesiąc, a po utracie ważności można po-
brać kolejny kod na nowy okres. 

Dołącz do nas na YouTube

Pandemia koronawirusa zmusiła nas na 
do wstrzymania działalności kulturalnej. 
Ogromnie brakuje nam wspólnych se-
ansów, wykładów, warsztatów i spotkań 
z najmłodszą widownią. Dlatego z dużą 
dozą optymizmu zapraszamy Państwa 
na nasz kanał w serwisie YouTube, gdzie 
zaczynamy dzielić się naszymi bibliotecz-
nymi spotkaniami i warsztatami. Gorąco 
zachęcamy do subskrypcji i obserwowa-
nia nas w social mediach, gdzie na bieżą-
co informujemy o nadchodzących nowo-
ściach. Informacje o filmach znajdują się 
również na naszej stronie internetowej w 
zakładce „aktualności”. Do zobaczenia!

Praktyczny poradnik Czytelnika

Drodzy Czytelnicy, bardzo cieszymy się 
z ponownej możliwości spotykania się z 
Wami w Bibliotece! Jednak, aby wizyty 
u nas nadal sprawiały wszystkim przy-
jemność podpowiadamy kilka prostych 
zasad, które nie tylko usprawnią naszą 
pracę, ale przede wszystkim skrócą czas 
oczekiwania Państwa i pozostałych Czy-
telników. Zgodnie z nowymi wytycznymi, 
w budynku może przebywać tylko dwóch 
czytelników, pozostali muszą czekać na 
zewnątrz, dlatego usprawnienie Państwa 
wizyt jest dla nas tak ważne.

1. Przygotuj listę książek, które chcesz 
wypożyczyć, spis przygotuj w oparciu o 
nasz katalog, gdzie zaznaczona jest rów-
nież dostępność danej pozycji. Tytuły 
obecnie wypożyczone możesz zarezer-
wować, a my wiadomością SMS poinfor-
mujemy Cię o konieczności odbioru. 

2. Na stronie www.biblub.com w zakład-
ce „aktualności” znajdą Państwo film in-
struktażowy pokazujący obsługę katalo-
gu oraz konta online. Zyskujecie Państwo 
podgląd na stan swojego konta, możli-
wość rezerwacji tytułów i prolongaty ter-
minu zwrotu wypożyczonych pozycji.

3. Nie sprawdzamy historii wypożyczeń, 
zwłaszcza na kilku kontach! To jest główna 

przyczyna wydłużania się kolejki. Prosimy 
o unikanie pytania „Czy może Pani spraw-
dzić czy już to czytałem?” Jeżeli nie jesteś 
pewien czy daną książkę czytałeś zrezy-
gnuj z niej, będzie jeszcze mnóstwo oka-
zji, by do niej powrócić. Podgląd do pełnej 
historii mają Państwo po zalogowaniu na 
swoje konto na www.biblub.com. 

GODZINY OTWARCIA

Biblioteka Główna ul. Żabikowska 42, 
tel. (061) 813-09-72

Poniedziałek, wtorek, środa: 12 – 18
(przerwa tech. 15 – 15.20)
Czwartek i piątek                         9 – 15  
(przerwa tech. 12 – 12.20)

Filia nr 3 ul. Romana Maya 1 (Luvena), 
tel. 785 874 382

Poniedziałek    12 – 18
Środa        9 – 15

Filia nr 4 ul. Sobieskiego 80, 
tel. 607 874 382

Poniedziałek i wtorek     9 – 15
Środa i czwartek   12 – 18
(w pozostałe dni tygodnia nieczynne)

(BM)

Z życia Biblioteki Miejskiej

Z życia Ośrodka Kultury

Rodzinie i Bliskim
Ś.p. Izabeli Kozak

wyrazy współczucia

składają dyrektor i pracownicy Ośrodka Kultury w Luboniu
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Ksiądz Artur Rembalski (ojciec – Bogusław, 
matka – Ewa) urodził się 16 października 
1974 r. Jego rodzina była i  jest związana 
z Luboniem i nadal tu mieszka. Miał dwoje 
młodszego rodzeństwa – Paulinę i  Seba-
stiana. Szkołę podstawową ukończył na 
poznańskim Grunwaldzie. Był ministran-
tem w  poznańskiej parafii pw. św. Jana 
Kantego. Do kapłaństwa przygotowywał 
się w Arcybiskupim Seminarium Duchow-
nym w Poznaniu. Przez dwa lata odbywał 
praktykę diakońską w  parafii pw. św. Mi-
kołaja w Mosinie, po czym w 1999 r. przy-
jął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz 
posługę kapłańską pełnił w  Poznaniu, 
Obornikach, Tarnowie Podgórnym i  Za-
niemyślu. Później, jako proboszcz kierował 
parafią pw. NMP Śnieżnej w Krzycku Ma-
łym w  powiecie leszczyńskim. Był wtedy 
dziekanem dekanatu święciechowskie-

go. Od lipca 2019 r. został proboszczem 
parafii pw. św. Marka Ewangelisty na os. 
Czecha w  Poznaniu, gdzie sprawował 
posługę duszpasterską do końca życia. 
Zmarł w  środę 23 grudnia 2020 r. W  po-
niedziałek, 28 grudnia rozpoczęły się 
uroczystości pogrzebowe w  kościele św. 
Marka Ewangelisty (modlitwa różańco-
wa o  godz.19, wprowadzenie i  Msza św. 
o  godz. 19.30). Dzień później, we wtorek 
29 grudnia, przed południem, uroczysto-
ści kontynuowano (modlitwa różańcowa 
o godz. 10.30, Msza św. pogrzebowa o 11). 
W tym samym dniu o godz. 13.30 ks. Artur 
Rembalski został pochowany obok grobu 
swojego ojca, na cmentarzu komunalnym 
w Luboniu, na terenie parafii pw. św. Jana 
Bosko. W ostatniej drodze ziemskiego ży-
cia towarzyszyła mu najbliższa rodzina, 
przyjaciele, kapłani i wierni. (PAW)

Requiem aeternam dona ei, Domine, 
et lux perpetua luceat ei in saecula sa-
eculorum – Wieczny odpoczynek racz 
mu dać Panie, a światłość wiekuista nie-
chaj mu świeci na wieki wieków.

Rodzina zmarłego kapłana dziękuje 
wszystkim za modlitwę oraz uczestnic-
two w uroczystościach pogrzebowych.

Andrzej Beryt, z wykształcenia historyk sztuki, kierował Muzeum Mar-
tyrologicznym w Żabikowie od 1976 r., czyli od momentu jego powsta-
nia. W  lipcu 2009 r., uroczyście pożegnany przez władze Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, zakończył pracę w  tej wojewódzkiej 
instytucji kultury, i przeszedł na emeryturę. W Muzeum zorganizowa-
no wówczas okolicznościową wystawę prezentującą 33-letni dorobek 
Dyrektora.

Andrzej Ben Beryt był także m.in. specjalistą w głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich IPN w Warszawie oraz dyrektorem poznańskiej 
Filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.

Wśród zasług zmarłego gospodarza żabikowskiej placówki należy wy-
mienić szczególnie rozbudowę Muzeum, które pierwotnie przez wiele 
lat mieściło się w baraku komendanta, położonego w sąsiedztwie hitle-
rowskiego obozu karno-śledczego z  czasów II wojny światowej, 1943-
1945 (dziś ul. Niezłomnych). Z  inicjatywy Andrzeja Beryta, na terenie 
obozu powstały późniejsze symbole upamiętniające ofiary tego miejsca 
kaźni, m.in. pomniki poświęcone: komendantowi Poznańskiego Okrę-
gu AK – gen. Henrykowi Ko-
walówce i  jego podwładnym 
oraz osadzonym w  Żabikowie 
Luksemburczykom. W  pobli-
żu skrzyżowania ul. Kościuszki 
i  Niezłomnych, za przyczyną A. 
Beryta stanął pomnik upamięt-
niający Żydów uwięzionych tu 
w obozach pracy przymusowej 
utworzonych w  1940 r. dla bu-
dowy niemieckiej autostrady 
Berlin-Warszawa. (HS)

W poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. zmarła Wanda Krenz – 
101-letnia mieszkanka ul. Lipowej w Luboniu. Została po-
chowana 26 stycznia na cmentarzu parafialnym w Wirach. 
Msza św. pogrzebowa odbyła się w kościele pw. św. Maksy-
miliana Kolbego w Luboniu-Lasku.

Szerzej o zmarłej stulatce w kolejnym wydaniu „Gazety Lu-
bońskiej”.  (HS)

Zmarł śp. ks. Artur Rembalski

Andrzej Beryt (1939-2021) Odeszła jedna
z najstarszych lubonianek

W przeddzień wigilii Świąt Bożego Narodzenia ubiegłego roku zmarł w wieku 47 lat pochodzący z Lubonia śp. ks. 
Artur Rembalski – proboszcz parafii pw. św. Marka Ewangelisty w Poznaniu. Kapłan był zakażony koronawirusem.

6 stycznia 2021 r. zmarł w Poznaniu inicjator, współtwórca i wielo-
letni dyrektor (1976-2009) Muzeum Martyrologicznego w Żabiko-
wie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20 stycznia o godz. 14.15 
na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.

Ks. Artur Rembalski w trakcie wygłaszania homilii w ko-
ściele NMP Śnieżnej w Krzycku Małym   fot. Zb. rodziny

Wanda Krenz z d. Gawelska   fot. Paweł WolniewiczAndrzej Beryt, rok 2005   fot. Piotr P. Ruszkowski  
(z archiwum „Wieści Lubońskich” 02-2005)
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Pracę społeczną rozpoczął w wieku 17 lat 
od zorganizowania Koła PTTK w  zakła-
dzie pracy w Gozdnicy, gdzie przebywał 
na „nakazie pracy” po ukończeniu szkoły. 
Tam też zorganizował zespół taneczno
-muzyczny nawiązujący do narodowych 
tradycji. Na terenie Lubonia przez 25 lat 
był instruktorem harcerskim, pełniąc 
różne funkcje. W  latach 1963-64 był ko-
mendantem ZHP Luboń. Opracował pro-
gram „Harcerska Ekspedycja Poznawcza”, 
który wdrażał na obozach harcerskich 
stacjonarnych i  wędrownych. Program 
ten obejmował wychowanie patriotycz-
ne, poznawanie kraju, jego historię, za-
bytki, ochronę przyrody i  zdobywanie 
odznak turystyczno-krajoznawczych. 
Poprzez realizację tego programu uczył 
młodzież miłości do Ojczyzny. Do progra-
mu wprowadził specjalnie opracowane 
sprawności o  tematyce turystyczno-kra-
joznawczej, etnograficznej i historycznej. 
W  oparciu o  ten program zorganizował 
Klub Krajoznawczy (1975 r.) o  nazwie 
Harcerska Ekspedycja Poznawcza „Żabi-
kowo”, składający się zarówno z młodych 
instruktorów harcerskich jak i  członków 
PTTK. Eugeniusz Kowalski był cenionym 
instruktorem harcerskim. Świadczy o tym 
fakt wyróżnienia jego osoby tytułem 
Harcmistrza Polski Ludowej oraz meda-
lami Wielkopolskiej Komendy Chorągwi 
ZHP. Był organizatorem harcerskich obo-
zów stacjonarnych, na których wpro-
wadził funkcję instruktora ds. turystyki. 

Jako działacz PTTK organizował obozy 
wędrowne i zimowiska w Sudetach, Pie-
ninach, Gorcach i  Beskidzie Wyspowym, 
po Górach Świętokrzyskich i  Beskidzie 
Śląskim, a także w Tatrach. Łącznie zorga-
nizował 36 obozów i zimowisk. 

Organizował koła PTTK w szkołach pod-
stawowych (1975 r.) w  Luboniu. Założył 
Klub Górski „Limba” (1975 r.) i  był jego 
pierwszym prezesem. W  1980 roku zor-
ganizował Oddział PTTK w  Luboniu. Zo-
stał jego pierwszym prezesem i  funkcję 
tę pełnił aż do śmierci. W 1995 roku wstą-
pił również do Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego.

Eugeniusz Kowalski był autorem pierw-
szego herbu Lubonia (1977 r.). Uczest-
niczył też w  pracach nad projektem 
nowego herbu (2000 r.). Z  jego inicjaty-
wy objęto ochroną aleje pomnikowych 
drzew na terenie Lubonia. Był autorem 
i projektantem Odznaki Regionalnej Przy-
jaciel Wielkopolski. Zorganizował XXX Ju-
bileuszowy Centralny Zlot Krajoznawców 
„Gniezno 2000”. Był inicjatorem organi-
zowania imprez patriotycznych, m.in.: 
Szlakami Sławnych Polaków, Szlakami 
Powstania Wielkopolskiego, Szlakiem Cy-
ryla Ratajskiego oraz rajdów o tematyce 
przyrodniczej. W  czasie przynależności 
do PTTK doskonalił swoje kwalifikacje, 
zdobywając kolejne uprawnienia kadry 
programowej i funkcyjnej.

Ten znany i  lubiany lubonianin pełnił 
także funkcję wiceprezesa Wielkopol-
skiej Korporacji Oddziałów PTTK. Prze-
wodniczył Wielkopolskiej Komisji Kra-
joznawczej i  Komisji Egzaminacyjnej na 
Przodowników Turystyki Pieszej. Był też 
przewodniczącym Kolegium Instrukto-
rów Krajoznawstwa przy WKO oraz człon-
kiem redakcji Biuletynu Wielkopolskiej 
Korporacji Oddziałów PTTK „Znad Warty”. 
Wiele artykułów z  zakresu turystyki pu-
blikował w miejscowej prasie – „Echu Lu-
bonia” oraz „Wieściach Lubońskich” (był 
członkiem redakcji, a także jednym z za-
łożycieli zarówno gazety jak i  Stowarzy-
szenia „Forum Lubońskie”). Zainicjował 
i  przez 25 lat kierował Ogólnopolskim 
Rajdem „Pamięć Wiecznie Żywa – Od-
wiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej”, 
a  w  roku 2003 kierował pracami nad 
skatalogowaniem zgromadzonych kart 
ewidencyjnych miejsc pamięci z  terenu 
Polski i Europy (9367 kart).

Zmarł zasłużony działacz ZHP i PTTK Eugeniusz Kowalski
Eugeniusz Józef Kowalski urodził się 21 marca 1936 r. w Poznaniu. Przez większość życia mieszkał w Luboniu. Do 
ZHP wstąpił w 1946 r., a do PTTK w 1953 r.  W roku 1968 został inżynierem budownictwa (Politechnika Poznańska).

Eugeniusz Kowalski podczas jednej ze swoich wypraw
fot. Zb. rodziny Kowalskich 

Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu parafialnym w Luboniu    fot. Rafał Wojtyniak
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Zapalony działacz społeczny otrzymał 
liczne odznaczenia i wyróżnienia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złoty i  Srebrny Krzyż Zasługi, Ho-
norową Odznakę Za Zasługi dla Oświaty, 
Odznakę Honorową Za Zasługi dla Tury-
styki, Złotą i Srebrną Odznakę Zasłużony 
Działacz Turystyki, Złoty i  Srebrny Medal 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Ho-
norową Odznakę Za Zasługi w  Rozwoju 
Województwa Poznańskiego, Odznakę 
Honorową Za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego, Honorową Odznakę 
Miasta Poznania, Honorowy Dysk Wy-
działu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzę-
du Wojewódzkiego w  Poznaniu, Medal 
„Zasłużony dla Miasta Lubonia”, Odzna-
kę Za Zasługi dla Wielkopolskiej Organi-
zacji ZHP, Złotą Odznakę Za Zasługi dla 
Poznańskiej Chorągwi ZHP. Godność 
Honorowego Członka PTTK (najwyższe 
odznaczenie w PTTK) nadał mu XVI Zjazd 
Krajowy w dniu 16 września 2005 r.

Wiceprezes Oddziału PTTK w  Luboniu 
Zbigniew Jankowski.

Eugeniusz Kowalski odszedł do wiecz-
ności 16 stycznia 2021 r., w wieku 84 lat. 
Został pochowany 27 stycznia, na cmen-
tarzu parafialnym w  Luboniu, u  boku 
swojej żony i rodziców. Na pogrzebie byli 
obecni: rodzina, przyjaciele, przedsta-
wiciele lubońskich instytucji i  organiza-
cji: władz  Miasta, Straży Miejskiej, SP1, 
ZHP, Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”, 
a  także przedstawiciele: Wielkopolskiej 
Korporacji Oddziałów PTTK, PTTK – od-
działu w Luboniu oraz Poznań-Rataje, PTT 
– oddziału w Poznaniu oraz cztery poczty 
sztandarowe. Po zakończonej mszy od-
czytano biogram Eugeniusza Kowalskie-
go, a  na cmentarzu mowę pożegnalną 
wygłosiła kuzynka zmarłego. Uroczysto-
ści pogrzebowe uświetniała gra na orga-
nach oraz waltorni. 

Eugeniusz Kowalski powiedział niedaw-
no: „Przez całe życie czuwała nade mną 
Opatrzność Boża, która pozwalała mi re-
alizować marzenia, pasje życiowe, zacho-
wać właściwy dystans i pogodę ducha”.

materiały zebrali: Rafał Wojtyniak i  Paweł 
Wolniewicz 
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www.chemoplast.com.pl
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REALIZACJA ZLECEŃ FUNDUSZU 

SPRZĘT REHABILITACYJNY

ORTEZY, BALKONIKI, WÓZKI INWALIDZKIE

PROFILAKTYKA PRZECIWŻYLAKOWA

BADANIA STÓP ORAZ DOBÓR WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

PORADY FIZJOTERAPEUTY

TLEN INHALACYJNY
KONCENTRATOR TLENU 

(SPRZEDAŻ LUB WYPOŻYCZENIE) 

NOWOŚĆ!

Zapraszamy
pn.-pt. 10.00-18.00

sob. 10.00-13.30

ul. Wschodnia 24B/4
62-030 Luboń

tel. 61 899 10 38
kom. 798 949 354

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

+4 8 794 593 777
W W W. SKLEPMOTOSFER A .PL

SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

OFERTA:
• BLOKADY MECHANICZNE BEAR-LOCK
• BLOKADY ELEKTRONICZNE E-JOYLOCK
• BLOKADY UKŁADU KIEROWNICZEGO
• BLOKADY CARGO-LOCK
• ALARMY
• IMMOBILISERY
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE
• CENTRALNE ZAMKI
• CZUJNIKI COFANIA
• ELEKTRYKA
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
• HAKI HOLOWNICZE
• AUTO GAZ
• AUTO KLIMA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW DNA

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

serwis@niedzwiedz-lock.pl
serwis1@niedzwiedz-lock.pl

Tel. 61 893 39 39
Tel./fax 61 813 16 65
Tel. 668 865 148

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

LP
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1

KONTAKT:
kajaki2@kajaki2.pl
+48 790 819 888

Zapraszamy do korzystania z oferty 
wypożyczalni kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy spływy kajakowe 
w okolicach Mosiny rzeką Wartą 

i Kanałem Mosińskim
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- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

tel. 608 52 82 62

ul. 3 Maja 103
62 - 040 Puszczykowo
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tel. 503 328 650

Sól i Pieprz
ul. Podleśna 1b

62-040 Puszczykowo

solipieprz.ak@gmail.com

   ORGANIZUJEMY:
          przyjęcia okolicznościowe,
      komunie, chrzciny, wesela,
przyjęcia rodzinne, catering

(L
K0

71
)

restauracja.puszczykowo
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ul. St. Żeromskiego 1A
62-030 Luboń

TEL. + 48 698 078 914
www.bajkowe-przedszkole.com.pl

CAŁOROCZNA REKRUTACJA NA ROK 2021/2022 JUŻ TRWA!
NIE CZEKAJ, ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!

znajdź nas!
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GOTUJEMY Z PASJĄ,
ZAPRASZAMY NA ZESTAWY DNIA

  OBIADY DOMOWE,
BURGERY, RYBY, MAKARONY

organizujemy kameralne
przyjęcia okolicznościowe

ul. Sobieskiego 78
Czynne codziennie od godziny 12.00
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                      Bistro inne niż wszystkie

tel. 602 262 091

SERWIS OKIEN
• Naprawa i regulacja
• Wymiana szyb i uszczelek
• Montaż nawiewników
• Roletki, plisy i moskitiery

Sobecki Zbigniew
tel. 664 779 961
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Rozwiązanie konkursu „Nowy Rok z firmą Balony Luboń”
W styczniowym wydaniu „GL”, na str. 6 opublikowaliśmy konkurs na 
rysunek nawiązujący do nastania Nowego Roku. Wśród osób, które 
do 20 stycznia dostarczyły rysunki rozlosowaliśmy 3 bony na zakup 

balonów w firmie „Balony Luboń” przy ul. Armii Poznań 38. Nagrody 
przypadły w udziale: Hani, Tosi i Laurze. Zostały przez nie odebrane 
w siedzibie firmy, 25 stycznia. (PAW)

Laura   fot. Paweł WolniewiczTosia   fot. Paweł WolniewiczHania   fot. Paweł Wolniewicz

Miejsce na Twoją reklamę.
Zadzwoń i zamów!

513 064 503
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Gabinet czynny od
poniedziałku do piątku.
Wizyty po uzgodnieniu
godziny telefonicznie.

Więcej informacji
pod numerem telefonu:

507 624 828

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

ZŁOTA RĄCZKA

503 712 456

hydrauliczne

elektryczne

malarskie

ślusarskie

stolarskie

USŁUGI NAPRAWCZE (TANIO!)
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www.drewno-lubon.ns48.pl
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PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl
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CZĘŚCI ZAMIENNE

PLISY

NA RYNKU OD 1998 ROKU

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

www.korcznagrobki.pl
www.korcz-granit.jky.pl

tel. 61 8 103 825

• prawa jazdy kat. B, C, D, BE, CE
(szkolenie stacjonarne lub e-learning)

• kwali�kacji wstępnej, przyspieszonej, 
uzupełniającej –  nabór w systemie ciągłym

• szkolenie okresowe (kierowcy kat C, D 
co 5 lat) –  nabór w systemie ciągłym

• ADR podstawowy, cysterny

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

w Poznaniu Wildzie
ul. Czechosłowacka 108,

61-476 Poznań

ZAPRASZA NA KURSY:

INFORMACJE I ZAPISY:
www.lok.org.pl

biuro.oskpoznan@lok.org.pl
tel: 61/830 10 96; 516 196 933

TEL. 602 220 560

mgr inż. Krzysztof Jachna

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
BIEGŁY SĄDOWY

OPINIE, EKSPERTYZY BUDOWLANE

LK
00

5

• budowa i wykańczanie 
domów/mieszkań pod klucz

• ocieplanie budynków

„AGAT” Tomasz
Piotrowski

tel. 513 130 522 LK
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U����� ����������
Kędziora Zbigniew

• sprzedaż trumien, urny
• transport zwłok
• wypłata zasiłków ZUS i KRUS
• pogrzeby na wszystkich cmentarzach

Biuro Cmentarza Parafialnego Luboń - Żabikowo
ul. Traugutta 17/2 tel. 502 592 531

24h
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Korepetytor z wieloletnim 
doświadczeniem udzieli 

korepetycji 
z matematyki

na wszystkich
poziomach zaawansowania
(z przygotowaniem do matury włącznie)

tel. 724-215-530

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.
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ELEKTRYK
- montaż instalacji
- roboty ziemne
- awarie elektryczne
- drobne prace budowlane

722 136 029
511 177 391

NAPRAWA LODÓWEK

ZAMRAŻAREK 

tel. 602 672 815
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Bezpłatny i dostępny na terenie całej UE tel. 112

Telefon alarmowy miasta Luboń tel. 601 986 986

Komisariat policji tel. 61 281 74 10 lub 61 841 49 00

Pogotowie ratunkowe tel. 112 lub 999

Straż pożarna tel. 61 813 09 98

Straż miejska (pn.-pt. 6-22, sob. 6-14) tel. 61 813 19 86

Pogotowie gazowe tel. 992

Pogotowie wod.-kan. tel. 994

Posterunek energetyczny tel. 61 813 03 02

Pogotowie oświetlenia drogowego tel. 61 884 57 77

Telefony alarmowe
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e-mail: sklep@agkmeble.pl

SERWIS NARCIARSKI
SKLEP ROWEROWY

SERWIS

P.H.U. RELAX
Luboń 62-030
ul. Strumykowa 16
tel. 61 813 18 18

Luboń 62-030
ul. Jana III Sobieskiego 100D
tel. 61 810 52 25
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www.rafik.fun

LIGA PIŁKARSKA 
PÓŁKOLONIE I OBOZY 
EDUKACJA 
INTEGRACJA 
TRENINGI INDYWIDUALNE 
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REKRUTACJA 2021
Serdecznie zapraszamy dzieci
w wieku od 6 miesiąca do 3 lat

W naszym kameralnym żłobku 
maluszkom zapewniamy:
• Troskliwą opiekę i bezpieczeństwo,
• Ciepłą, rodzinną i domową atmosferę,
• Wykwalifikowany personel,
• Ciekawe zabawy i zajęcia,
• Zabawy na świeżym powietrzu,
• Małe czesne z wyżywieniem,

Kontakt telefoniczny:
+48 61-899-31-40
+48 607-656-982

Liczba miejsc
ograniczona

ul. Okrzei 16 Luboń, tel. 61 813 05 89 , 665 168 667, www.kogucik-bistro.pl

Czynne: od wt. do pt. w godz. 10.00 – 17.00,
natomiast w soboty 10.00 – 16.00

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

Jesteśmy z Państwem już 36 lat

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne
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W ramach NFZ
(za darmo)

W domu chorego

tel. 512 046 048

Chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
przyjmowani są od razu!

Na Fizjoterapię Domową kwali�kują się m.in.:

Pacjenci po udarach (do 12 miesięcy od incydentu)
Chorzy na Stwardnienie rozsiane, Parkinsona, 
Reumatoidalne Zapalenie Stawów, Miopatie, 
Zapalenie wielomięśniowe, Rdzeniowy zanik mięśni,
Pacjenci z Guzami mózgu, Procesami 
demielnizacyjnymi, kolagenozami (np. Toczeń 
układowy, Twardzina), Przewlekłymi zespołami 
pozapiramidowymi, chorobą wzyrodnieniową stawów 
biodrowych i/lub kolanowych

Do 4 miesięcy �zjoterapii za darmo - 
Potrzebujesz jedynie skierowania
np. od lekarza rodzinnego.

Czekamy na Twój telefon!!!

FIZJOTERAPIA
REHABILITACJA
MASAŻ
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