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Umów się 
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• Kasujemy wszystkie pojazdy: 
osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze, 
autobusy, a nawet samoloty i czołgi

• Zaświadczenia do wydziału komunikacji
• Zwrot ważnego OC

• Wstępna wycena przez telefon o każdej porze
• Płatność gotówką
• Odbiór autolawetą w ciągu 24h
• Sprzedaż części używanych

f a c h o w o   r z e t e l n i e  z a w s z e  n a  c z a s
Katarzyna Malinowska 

emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

Księgowa obsługa 
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Świątecznie

Pierwszy weekend piątego miesiąca roku rozpoczyna się świą-
tecznym akordem. W sobotę, 1 maja obchodzimy Święto Pracy. 
Nazajutrz Dzień Flagi, natomiast w  poniedziałek, 3 maja 230. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W  ostatniej dekadzie 
tego pięknego miesiąca (26.05) swoje święto obchodzą mamy, 
o których pamiętamy i składamy im najserdeczniejsze życzenia. 
Zachęcamy do zapoznania się z  artykułami nawiązującymi do 
tych świąt. Polecamy również naszą relację z  akcji „Sprzątanie 
Brzegów Warty” oraz wiosenne fotorelacje. Nie zapominajmy 
jednak o trwającej i dokuczającej nam pandemii - aktualne in-
formacje na ten temat znajdziecie Państwo wewnątrz numeru. 
W maju świat budzi się do życia, przed nami Majówki, korzystaj-
my więc z tego, dbajmy o siebie i zarażajmy wyłącznie pozytyw-
ną energią. (red)

dzień Matki
Matka, mama, mamusia, mateczka, mamuchna, mateńka – jak wiele 
zdrobnień tego słowa zna polszczyzna. A  dla przeciwwagi jest tylko 
matczysko, choć i  ta forma nie do końca ma negatywne zabarwienie, 
bo np. stare, dobre matczysko. Jeśli przyjąć, że język odzwierciedla na-
sze myślenie o świecie, to znaczyłoby, że o matce myśli się nad wyraz 
dobrze, że budzi to słowo wiele ciepłych i serdecznych skojarzeń, także 
natury religijnej – Matka Boska. Kultywowany w polskim katolicyzmie 
kult Maryi wnosi w  nasz stosunek do matki dodatkowe znaczenia – 
szczególnego szacunku i czci.

Nie mamy wątpliwości, że matce należy się szacunek i  wdzięczność, 
za to, że urodziła, wychowała, martwiła się, nie spała po nocach, gdy 
pierwszy ząbek się wyrzynał, wspierała, gdy szliśmy po raz pierwszy do 
przedszkola, potem do szkoły. Matczyna troska towarzyszy, towarzyszy-
ła naszemu życiu na każdym jego etapie. I dlatego obchodzimy Dzień 
Matki, wręczamy kwiaty, laurki, odwiedzamy nasze rodzicielki, także na 
cmentarzach – bo czy jesteśmy jeszcze małym Jasiem czy małą Kasią, 
czy już dorosłymi Katarzynami i Janami, o matce pamiętamy i w różny 
sposób wyrażamy swą wdzięczność, przywiązanie, miłość.

Może w związku ze Świętem Matki warto spojrzeć na tę rolę życiową wie-
lu kobiet z  innej strony i zobaczyć matkę jako kogoś, kto nie tylko daje 
wsparcie, ale także wsparcia potrzebuje. Już sam moment poczęcia życia 

w łonie kobiety wiąże się czasem z dramatycznymi wyborami. Wspieraj-
my matki w takich sytuacjach, nie zostawiajmy ich samych wobec presji 
opinii publicznej, wobec groźby sankcji prawnych. 

Współczesne matki często podchodzą do macierzyństwa bardzo za-
daniowo, ambitnie wiele od siebie wymagają. Sukces dziecka ma być 
sprawdzianem ich sprawczości, tego, jak poradziły sobie z  wychowa-
niem. Wspierajmy więc matki dzieci, które są obciążone chorobą – fi-
zyczną czy psychiczną; dzieci, które nigdy nie będą prymusami w szkole, 
które może nigdy nie będą samodzielne. Dajmy ich matkom szczególne 
wsparcie, pomoc i zrozumienie. 

Statystyczna kobieta żyje współcześnie dłużej niż mężczyzna, a  więc 
starość naszych matek to niejednokrotnie samotność. Warto zadbać 
o dobre, bliskie relacje z matką także w naszym dorosłym życiu. Obec-
ny czas pandemii wyjątkowo zobowiązuje do otoczenia troską nasze 
mamy w wieku senioralnym. Zadbajmy o ich zdrowie i bezpieczeństwo, 
ale nie skazujmy na osamotnienie. 

Wszystkim Matkom życzymy wiele miłości wokół siebie na każdym 
etapie macierzyństwa. Niech będzie ono najpiękniejszym rozdziałem 
księgi Waszego życia, niech przynosi tylko radość, dumę, satysfakcję, 
poczucie spełnienia, a jeśli łzy to tylko szczęścia. 

 Aleksandra Radziszewska
 fot. Paweł Wolniewicz

Podczas kwietniowej akcji lubońskie matki z dziećmi w różnym wieku, sprzątały 
brzegi Warty. W każdej sytuacji życiowej dzieciom towarzyszy matczyna troska   
fot. Paweł Wolniewicz

 fot. Paweł Wolniewicz

drodzy czytelnicy!
w wiosenno-świątecznym klimacie i nastroju, kiedy świat budzi się do życia, zapraszamy was do 
zanurzenia się w nurcie treści naszego majowego periodyku. 
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Cieszmy się wiosną, trochę zaspała i budziła się leniwie, ale jest i za-
chwyca kwitnieniem flory, śpiewem ptaków i odradzającą się przyro-
dą. Korzystajmy z tego i zanurzajmy się w jej urokach. Prezentowana 
galeria zdjęć przedstawia wiosnę w Luboniu. Jej uzupełnieniem i zara-
zem miłym, kontrastowym akcentem jest fotografia ukazująca wiosnę 
nad Bałtykiem. (PAW)

wiosna nie tylko w Luboniu – fotorelacja

Nad stawem w sąsiedztwie Parku Papieskiego   fot. Paweł Wolniewicz

Nad Strumieniem Junikowskim   fot. Paweł Wolniewicz

Na ogrodowym trawniku. Największa z  ropuch – ropucha szara – budzi się pod 
koniec marca. Zazwyczaj chodzi, natomiast skacze nieporadnie, głównie w  razie 
zagrożenia. Zjada wszystko, co jest w  stanie przełknąć. Przeważnie dżdżownice, 
nagie ślimaki, owady, pająki, ale również inne płazy, a nawet gryzonie. W sen zi-
mowy zapada późną jesienią. Zimuje zagrzebana w  ziemi lub w  piwnicach. Żyje 
bardzo długo - nawet do 40 lat   fot. Paweł Wolniewicz

Zachwycają rozkwitające wiosną pąki drzew   fot. Paweł Wolniewicz

Kwitnące drzewa wydzielają wiosenne zapachy   fot. Paweł Wolniewicz

Mieszkanka Wybrzeża – Angelika Poznańska, w mrzeżyńskim porcie – jak na 
dziewczynę o tym imieniu przystało – wypatruje, czy nadpływają piraci od strony 
Bornholmu   fot. Magdalena Wolniewicz-Kesaria
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Prezentujemy zdjęcia, które przysłali nam mieszkańcy ul. Buczka 
25a – Lidia i Andrzej Szypurowie. Nocny przymrozek spowodował, 
że rankiem, w pierwsze święto Zmartwychwstania Pańskiego pań-
stwo Lidia i Andrzej zastali swój przydomowy ogród w kryształo-
wo-lodowej szacie. Trawa oraz drzewa owocowe, zwłaszcza more-
la, na której pojawiły się już pąki, przybrały bajeczną szatę. (PAW)

Wyprawa do lasu
Drzewa ogromne, że nie widać szczytu,

Słońce zachodząc różowo się pali

Na każdym drzewie jakby na świeczniku,

A ludzie idą ścieżką, tacy mali.

Zadrzyjmy głowy, weźmy się za ręce,

Żeby nie zgubić się w trawach, jak w borze.

Noc już na kwiaty nakłada pieczęcie

I z góry spływa kolor po kolorze.

A tam nad nami uczta. Dzbany złota,

Czerwone wina w osinowej miedzi.

I wiezie dary powietrzna karoca

Dla niewidzialnych królów czy niedźwiedzi.

  

  Czesław Miłosz

Lodowy ogród

wiosną warto wybrać się do lasu, 
spojrzeć w górę, zanurzyć w potęgę natury 

i docenić jej wielkość…

W lodowym ogrodzie drzewa przybrały bajeczną szatę    fot. Lidia i Andrzej Szypurowie
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Rozmowa z radnym Markiem samulczykiem

Z końcem marca, podczas audycji „Wywiadówka”, udało nam się 
przeprowadzić interesującą rozmowę z  Markiem Samulczykiem 
(radny RML od 2002 roku, przewodniczący KWW Koalicja Miesz-
kańców Lubonia, były kandydat na stanowisko Burmistrza Miasta 
Luboń), wracając m.in. do problemu smogu, zieleni i  nieutwar-
dzonych ulic w naszym mieście.

– Mam obawy, że nie wykorzystuje się środków, które są w danym 
budżecie na dany rok przeznaczone na inwestycje – mówi w au-
dycji Marek Samulczyk – Tym bardziej na inwestycje drogowe, tak 
potrzebne w  naszym mieście. Każdy chce wyjść suchą nogą ze 
swojej posesji na ulicę, przy której mieszka – podkreśla radny. 

W „Wywiadówce” radny Samulczyk odniósł się także do powsta-
nia sklepu wielkopowierzchniowego w  Luboniu, którego budo-
wę poprzedziła wycinka setek drzew. – Gdy była zmiana studium 
i miejscowego planu dla tego rejonu, to Państwo słyszeliście moje 
głosy – mówi Marek Samulczyk – Od samego początku, gdy do-
wiedziałem się, że próbuje się zlikwidować tę zieleń, byłem prze-
ciwny – tłumaczy radny.

sytuacja szpitala w Ludwikowie

W kolejnej odsłonie audycji „Wywiadówka” gościem Piotra Izydor-
skiego była Alicja Olejniczak-Mania – lekarz, pełnomocnik ds. szpi-
tala w Ludwikowie dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmono-
logii i Torakochirurgii im. Eugenii i  Janusza Zeylandów. Decyzją 
wojewody do dwóch szpitali w  naszym regionie trafiają chorzy 
na Covid-19. Oprócz kilkunastu łóżek w szpitalu w Puszczykowie, 
miejsca dla chorych przygotowane są właśnie w Ludwikowie.

– Obecnie w  szpitalu w  Ludwikowie jest 55 łóżek dla chorują-
cych na Covid-19. Okazuje się, że tych łóżek jest cały czas za mało 
– mówi Alicja Olejniczak-Mania – Jeżeli pacjenci są wypisywani, 
praktycznie tego samego dnia przychodzą następni – relacjonuje 
sytuację w szpitalu pełnomocniczka.

nieoczywiste oblicze sportu jakim jest golf

Gościem kolejnej audycji „Wywiadówka” był Łukasz Budzyński, 
złoty medalista Klubowych Mistrzostw Polski. Jak mówi Łukasz 
Budzyński, luboński samorządowiec, z  golfem pierwszy kontakt 
miał podczas  kilkuletniego pobytu w Anglii. – Tam jest to sport 
narodowy i nie miałem pojęcia, co ci „flegmatycy” widzą w cho-
dzeniu po trawie z torbą ciężkich kijów. Po co ten cały sprzęt tasz-
czyć przez ok.10 km? No i ta sławna piłeczka golfowa: ciężka, mała 
i ze śmiesznymi wgłębieniami na wierzchu – wspomina początki 
swojej pasji Budzyński w rozmowie z „Gazetą Lubońską” (szerzej 
czytaj na s. 10).

nasi funkcjonariusze i ich zadania

21 kwietnia gościliśmy w redakcji Łukasza Kołcza – komendanta 
Straży Miejskiej w Luboniu.

– To jest praca pełna wyzwań, praca, która codziennie motywuje 
do działania. To, że możemy działać dla naszych mieszkańców, to 
jest największe osiągnięcie – zauważa nasz rozmówca.

Przed strażnikami w  polskich miastach stoi wiele wyzwań. Jed-
nostki zajmują się nie tylko wykroczeniami drogowymi, ale także 
ochroną środowiska czy profilaktyką społeczną. Oprócz codzien-
nych zadań, funkcjonariusze zmagają się także z debatą na temat 
zasadności istnienia straży miejskiej. O  wyzwaniach, stojących 
przed strażnikami i  zasadności działania formacji, z  komendan-
tem lubońskiej jednostki rozmawiał Piotr Izydorski.

Zachęcamy do odsłuchania wszystkich audycji w całości, dostęp-
nych na naszym portalu www.gazeta-lubon.pl.

 Paulina Korytowska, Wojciech Pierzchalski

audycje

Marek Samulczyk    fot. Zb. Marka Samulczyka

Komendant Straży Miejskiej Łukasz Kołcz    fot. Jan BylczyńskiSzpital w Ludwikowie   fot. Jan Bylczyński
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Zniczomat na cmentarzu   fot. Magdalena Wende

W marcu, na cmentarzu w Żabikowie, poja-
wił się pierwszy w naszym mieście zniczo-
mat. Maszyna firmy Zniczomat24.pl Cobe 
Sp. z o.o. (producenta zniczomatów mające-
go swoją siedzibę w Poznaniu) umiejscowio-
na jest przy głównym wejściu. Można w niej 
zakupić znicz z wkładem lub same wkłady. 

 Aby z niego skorzystać, trzeba się naj-
pierw upewnić czy dostępny jest produkt, 
którego poszukujemy. Jego brak będzie 
oznaczony czerwoną naklejką „brak”. Jeżeli 

wkład lub znicz będą dostępne, to wystar-
czy w odpowiedni wrzutnik włożyć mone-
tę (2 zł lub 5 zł) i przekręcić uchwyt o 360° 
w prawo. Pozostanie jedynie wyciągnąć 
znicz lub wkład z okienka automatu. Urzą-
dzenie nie wydaje reszty. 

Zniczomat może się okazać świetnym roz-
wiązaniem dla osób, które odwiedzają gro-
by poza godzinami otwarcia okolicznych 
kwiaciarni. 

 Magdalena Wende

Pierwszy w Luboniu...

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. 

Przy ul. Żabikowskiej 56A (w  budynku mieszczą-
cym się naprzeciwko Zielonego Ryneczku) otwar-
to w  kwietniu oddział kasy stefczyka. Na miej-
scu można skorzystać z  szerokiej gamy kredytów 
indywidualnych i  firmowych. Dodatkowo oddział 
oferuje lokaty terminowe oraz obsługę kasową 
dotychczasowych i nowych klientów. Atutem loka-
lizacji pozostaje duży parking znajdujący się przy 
budynku. Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9-17. Numer telefonu do placówki 61 
669 82 38.  

Przy ul. Sikorskiego 5A (naprze-
ciwko byłej placówki PKO BP) 
otwarto sklep z  warzywami 
i  owocami pod nazwą zielon-
ka. Punkt czynny jest od pn. do 
pt. w godzinach 8-17, sob. 8-14.   

W Łęczycy, na działce przy ul. Dworcowej 1A (obok Wiel-
kopolskiego Centrum Zdrowia Medpark) mieści się ogród 
wystawowy firmy agbud bruk-bet design. W  ofercie 
centrum kostki brukowej i kamienia ogrodowego dostęp-
ny jest szeroki wybór kostek i płyt brukowych, płyt taraso-
wych, palisad, stopni schodowych, różne rodzaje żwirów 
do przygotowania podbudowy oraz kruszywo dekoracyj-
ne.  Pawilon czynny jest od pn. do pt. w godzinach 9-17, 
natomiast w  sob. 8-13. Więcej informacji znajdziemy na 
stronie internetowej www.agbud-kostka.pl. Kontakt 500 
658 707.  

Już wkrótce na terenie 
C.H. Łęczyca (przy skle-
pie Lidl, ul. Poznańska 
29A) zostanie otwarty 
punkt coś do kavki 
oferujący lody natu-
ralne i  lemoniady. Za-
praszamy codziennie 
w godzinach 12-19. 

Od poniedziałku do niedzieli w  godzinach 
12-19 zapraszamy do rodzinnego snackbaru 
ŻaRówa, gdzie serwuje się lody naturalne 
marki Willisch (codziennie inne smaki), gofry 
słodkie i  wytrawne oraz kawę. Punkt mieści 
się przy ul. Poniatowskiego 26 (wejście od 
strony ul. Kołłątaja).  

Przy ul. Wschodniej 21B/62 otwar-
to express-Paczkę – punkt nada-
nia i odbioru przesyłek. Na miejscu 
dostępne są kartony wysyłkowe, 
istnieje również możliwość wydru-
kowania etykiet. Firmy kurierskie 
obsługiwane w  punkcie: InPost, 
GLS, UPS, FedEx, DHL. Zapraszamy 
od pn. do pt. w  godzinach 10-20, 
sob. 10-14. Telefon kontaktowy 570 
909 024.  

Przy ul. Sikorskiego 14 (naprzeciwko 
byłej placówki PKO BP) otwarto Mc-
star kebab oferujący rollo (różne ro-
dzaje pożywienia np. kebab zawinięte 
w cienkie ciasto naleśnikowe), kebab, 
frytki, nuggetsy, sałatki, baklawę, na-
poje itd. Godziny otwarcia: pn.-niedz. 
10-24. Punkt działa również z  dowo-
zem, zamówienia można składać pod 
numerem telefonu 797 173 088. 

Przy ul. Kurpińskiego 1B/1 funkcjonuje biuro firmy 
M seals a/s, które nie prowadzi jednak na miejscu 
ani sprzedaży detalicznej, ani hurtowej, a  jedynie 
reprezentuje w terenie duńską firmę M Seals. Oferta 
tej firmy uszczelkarskiej obejmuje: o-ringi, simme-
ringi oraz inne uszczelnienia dla szeroko rozumia-
nego przemysłu, a  także wysoce specjalistyczne 
rozwiązania uszczelniające dla systemów proce-
sowych w  branży spożywczej i  farmacji. Placówka 
czynna jest w  dni powszednie, tj. pn.-pt. w  godzi-
nach 8-16. 

Opracowanie i fotografie: Paulina Korytowska
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W  budynku przy ul. Dworcowej 22 (przy przejeździe kolejowym na wy-
sokości ul. Romana Maya) należącym do PKP, przed laty mieszkał dróżnik 
z rodziną. Ostatni jego mieszkańcy wyprowadzili się przed dziewiętnastu 
laty. Od tego czasu dewastowany, popadał w ruinę, stanowiąc zagrożenie 

dla okolicznych mieszkańców. Od wielu lat luboński magistrat czynił stara-
nia celem doprowadzenia do rozbiórki rudery przez właściciela czyli PKP. 
Wreszcie w piątek, 9 kwietnia rozlatujący się budynek rozebrano. (PAW)

Przed laty w tym budynku mieszkał dróżnik   fot. Zb. UM Luboń Po rozebranym domu dróżnika pozostał pusty plac   fot. Paweł Wolniewicz

dom dróżnika zburzony

grant środowiskowy

Przed dwoma laty Miastu przyznano do-
finansowanie w kwocie 2 234 137 zł z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej. Złożony wcześniej 
projekt konkursowy zakładał stworzenie 
nowych terenów zieleni i  podniesienie jej 
jakości na terenach już istniejących w  na-
szym mieście. Wybrano: część obszaru 
Parku Papieskiego o  powierzchni 6,5 ha, 
tereny wzdłuż Strumienia Junikowskiego 
przy ul. Unijnej – 2,5 ha, skwer u zbiegu ulic 
Powstańców Wielkopolskich i Ks. Streicha – 
0,0234 ha, zieleniec przy placu zabaw na ul. 
3 Maja – 0,2587 ha oraz teren przy ul. Kona-
rzewskiego – 0,2594 ha.

wzdłuż strumienia

Projekt zakładał wykonanie fragmentu 
ścieżki mineralnej (1/3 terenu), ścieżki 
gruntowej (2/3 terenu) wzdłuż Strumienia 
Junikowskiego przy ul. Unijnej oraz wzbo-
gacenie tego obszaru o  nową roślinność 
oraz małą architekturę. Jesienią ubiegłego 
roku posadzono tam 14 drzew, 1 237 krze-
wów oraz 7 674 bylin i traw. Wprowadzenie 
tego typu roślin i w takich ilościach ma na 
celu zainicjowanie piętrowości na tym te-
renie czyli wzrostu i  rozwoju gatunków 

o  różnych wysokościach. Ponadto nowo 
posadzone rośliny uatrakcyjnią to miejsce 
dla spacerowiczów, miejsce, które w kwiet-
niu stało się ogólnodostępne. Miasto 
utworzyło tu ścieżkę spacerowo-rowero-
wą z elementami małej architektury (m.in. 
ławki, kosze na śmieci). Warto zauważyć, 
że u  dołu osiatkowano pnie rosnących tu 

drzew w celu ochrony ich przed bytującymi 
bobrami. Docelowo obszar ten ma stanowić 
jeden kompleks wypoczynkowo-rekreacyj-
ny wraz z Parkiem Papieskim. Jeszcze w tym 
roku, w  ramach drugiego etapu, zostaną 
dokończone prace projektowe, co umożliwi 
utwardzenie ścieżki do Ronda Żabikowskie-
go w roku przyszłym. (PAW)

Pierwszy etap zakończony
tereny wzdłuż strumienia junikowskiego przy ul. unijnej, o powierzchni 2,5 ha, to obszar, którego war-
tością są istniejący drzewostan i bliskość strumienia, nad którym swoje siedliska mają zwierzęta.

Początek nowej ścieżki spacerowo-rowerowej od strony 
zachodniej, od ul. Kościuszki   fot. Paweł Wolniewicz

Z udostępnienia terenu wzdłuż strumienia do użytku sko-
rzystali spacerowicze i rowerzyści   fot. Paweł Wolniewicz
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Dzięki realizacji planowanej inwestycji, bę-
dzie można rozpocząć budowę kanalizacji 
deszczowej w rejonie ulic Szkolnej i Kołłą-
taja. Ponadto mieszkańcy z  ulic Przejazd, 
Sienkiewicza i  Kilińskiego przestaną być 
zalewani przez wody opadowe. Zbiornik 
o głębokości 2,5 m i powierzchni 2 563 m2, 
będzie miał pojemność całkowitą 3 930 m3. 
W ramach inwestycji koryto rowu Żabinka 
na długości projektowanego zbiornika 
zostanie umocnione poprzez wykonanie 
palisad drewnianych z dębowych palików. 
Należy wspomnieć, że zabiegi Miasta o po-
zyskanie środków wspierał często bywają-

cy w Luboniu poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej – Bartłomiej Wróblewski (PiS), który 
powiedział: „Zgodnie z art. 74 Konstytucji 
władze publiczne prowadzą politykę za-
pewniającą bezpieczeństwo ekologiczne 
współczesnym i  przyszłym pokoleniom. 
Brak wody to jeden z największych i wciąż 
rosnących problemów Wielkopolski. Cie-
szę się, że z  Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych udało się pozyskać ponad 
700 000 zł na budowę zbiornika retencyj-
nego na Żabince w Luboniu”. (PAW)

Wraca jak bumerang sprawa znaków informujących o początku 
i końcu parkingu dla klientów przy ul. Armii Poznań 32, o których 
pisaliśmy w  ubiegłym roku (czytaj „GL”: 08-2020, s.13). Otóż je-
den z  nich (ten bezpieczny, jeżeli chodzi o  wysokość) usunięto, 
natomiast drugi, który należało podwyższyć, stoi i nadal zagraża 
bezpieczeństwu przechodniów i  przejeżdżających rowerzystów. 
Konia z rzędem temu, kto wyjaśni, o co tu chodzi? Mamy nadzie-
ję, że problemem zgłoszonym przez naszego czytelnika zajmą się 
odpowiednie służby. (PAW)

Właściciele posesji położonych po wschod-
niej stronie Armii Poznań, naprzeciw „Żab-
ki”, na wysokości ul. Dożynkowej (nieopo-
dal funkcjonuje druga „Żabka”), narzekają 
na zachowanie niektórych klientów tych 
sklepów, którzy zaopatrują się w alkohol – 
tzw. „Małpki” i coś na przekąskę. Są to stale 
ci sami mężczyźni, którzy po krzakach nie 
siedzą, ale jedzą, piją, lulki palą, natomiast 
śmieci po prostu podrzucają, niestety, 
w pobliżu domostw mieszkających tam lu-
dzi. Niewątpliwie przydałby się tu uliczny 
kosz, do którego trafiałaby przynajmniej 
część śmieci. (PAW)

Przejście z jednej na drugą stronę ul. Dożynkowej, u zbiegu z ul. 
Armii Poznań jest nieoznakowane, przez to niebezpieczne. Otóż 
miejsce to jest często uczęszczane przez pieszych i rowerzystów, 
przemieszczających się wzdłuż drogi wojewódzkiej 430. Ostatnio 
otrzymaliśmy kilka sygnałów od osób, które cudem uniknęły koli-
zji z wjeżdżającymi z ul. Armii Poznań w ul. Dożynkową lub z niej 
wyjeżdzającymi samochodami. Problem zgłosiliśmy w lubońskim 
magistracie. (PAW)

zbiornik na Żabince

niebezpieczny znak cd.

złe nawyki

niebezpiecznie

Luboński magistrat pozyskał dofinansowanie na budowę jakże potrzebnego zbiornika retencyjnego na 
Żabince. wynosi ono 730 000 zł.

Na Żabince zostanie zbudowany jakże potrzebny zbior-
nik retencyjny   fot. Paweł Wolniewicz

Po sprzątnięciu śmieci, natychmiast pojawiają się nowe   fot. Paweł Wolniewicz

Znak znajdujący się na chodniku powinien być umieszczony na wysokości 2,20 - 2,50 m, 
tymczasem nie trzeba mieć wzrostu koszykarza, żeby przechodząc trotuarem wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 430 „przydzwonić” w niego głową i nabawić kontuzji   fot. Paweł Wolniewicz

Wjeżdżający z impetem z ul. Armii Poznań w ul. Dożynkową kierowcy, często nie zauwa-
żają przechodzących tu pieszych lub przejeżdżających rowerzystów. Przydałaby się zebra    
fot. Paweł Wolniewicz
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geneza

Z  golfem pierwszy kontakt miałem podczas mojego kilkuletniego po-
bytu w  Anglii. Tam jest to sport narodowy i  nie miałem pojęcia, co ci 
„flegmatycy” widzą w chodzeniu po trawie z torbą ciężkich kijów. Po co 
ten cały sprzęt taszczyć przez ok. 10 km? No i ta sławna piłeczka golfowa: 
ciężka, mała i ze śmiesznymi wgłębieniami na wierzchu. Anglicy kocha-
ją sporty. Szczególnie te, które sami wymyślili. Piłka nożna, rugby, tenis, 
krykiet, hokej na trawie, tenis stołowy, badminton, wyścigi konne, golf 
i wiele innych. To zamiłowanie do przebywania na świeżym powietrzu 
dzielę z nimi. Tak jak ja, strasznie lubią rywalizację połączoną z rozrywką 
na świeżym powietrzu.

Pierwszy kontakt z golfem

W samym Londynie znajduje się mnóstwo parków. Niektóre z nich służą 
jako małe pola do gry w golfa, nie mylić z mini golfem. To są tereny tra-
wiaste, gdzie zamiast chodzić po alejkach dostajesz kij i piłkę. Staje się na 
wyznaczonym miejscu i zaczyna machać kijem tak długo, aż trafi się w pił-
kę. Niektórzy potrafią trafić w piłkę za pierwszym razem. Najlepszym udaje 
się wbić piłkę do dołka za trzecim razem, rzadko za drugim, a według ra-
chunku prawdopodobieństwa 1:12 000 udaje się to przy pierwszym ude-
rzeniu. To nazywa się AS i jest niespełnionym marzeniem wielu golfistów. 
Jedynie raz byłem tego świadkiem. Kolega, z którym grałem, wbił piłkę do 
dołka za pierwszym razem. Potem nigdy już nie udało mu się powtórzyć 
tego wyczynu. Ale ten mały incydent zaważył na dużym fragmencie moje-
go życia. Miałem kilku znajomych w Londynie, od razu wszyscy kupiliśmy 
cały zestaw najtańszych kijów i postanowiliśmy dowiedzieć się, o co w tym 
wszystkim chodzi. Uprawianie golfa w Anglii jest dziecinnie łatwe i niedro-
gie. W obrębie Londynu jest ok. 30 pól golfowych, w tym blisko połowa 
jest zarządzana przez miasto. Publiczne pola nie są nastawione na zysk 
i  dlatego są dostępne dla każdego. Dla porównania, w Wielkopolsce nie 
ma żadnego pola golfowego, a w całej Polsce jest ich 38. Mamy ponad 6 
200 golfistów zrzeszonych w Polskim Związku Golfa oraz 72 kluby golfowe.

kontynuacja na ojczystej ziemi

Po powrocie do kraju w 2000 roku, postanowiłem zacząć nowe millenium 
z przytupem i zatrudniłem się na mini polu golfowym w Poznaniu przy ul. 
Wichrowej. Pracowałem tam w roli menadżera przez jakiś czas.

„Pod latarnią najciemniej”. To przysłowie w moim przypadku sprawdziło 
się w stu procentach. Pracując na polu nie miałem czasu na grę i właści-
wie wybijałem bezmyślnie piłki na strzelnicy golfowej bez większej satys-
fakcji. Brakowało mi rywalizacji i gry na dużych polach. Zrezygnowałem 
z nielimitowanego czasu pracy na rzecz znacznie „spokojniejszego” zaję-
cia tj. pracy w szkole. Wreszcie mogłem wykorzystać moje wykształcenie 
i  szerzyć kulturę fizyczną wśród lubońskiej młodzieży, co też czynię do 
dzisiaj. Angażowałem się w życie kulturalno-sportowe miasta. Założyłem 
Luboński Klub Tenisa Stołowego i Zespół muzyczny „Formoza” i tu reali-
zowałem swoją pasję społecznika. Z uwagi na wir pracy i brak golfowego 
towarzystwa zarzuciłem ten sport i dopiero po 15 latach przerwy, za na-
mową kolegi Macieja, wróciłem do gry.

Reaktywacja

Maciej jako nowy adept trudnej sztuki machania kijem, ja z doświadcze-
niem, ale bez większych sukcesów sportowych zaczęliśmy na nowo przy-
godę z białą piłeczką. To dzięki Maciejowi wróciłem do gry i bardzo mu 
za to dziękuję. Po krótkim rozeznaniu w sytuacji okazało się, że najlepszą 
opcją będzie zapisanie się do Gorzowskiego Klubu Golfowego. Startowa-
liśmy w wielu turniejach, często z sukcesami. Zachęcony postępami po-
stanowiłem bardziej zaangażować się w grę.

sukcesy sportowe

Od 2017 roku zagrałem 27 oficjalnych turniejów różnej rangi do Mi-
strzostw Polski włącznie. W  mojej karierze sportowej piąłem się dość 

szybko, a zwieńczeniem było zdobycie I miejsca w Klubowych Mistrzo-
stwach Polski grupy kwalifikacyjnej w 2020 roku. Szybko jednak zauważy-
łem, że golf jest dla mnie znacznie więcej niż sportem. Odkryłem, jak 150 
milionów ludzi na świecie, że golf to nie tylko świetna gra, ale też wielkie 
odkrywanie samego siebie.

z czym to się je?

Pole golfowe składa się z 18 dołków z flagą, do których musimy dojść 
wyznaczoną trasą. Wygrywa ten, kto pokona wszystkie dołki z jak naj-
mniejszą ilością uderzeń. Po drodze mamy do wyboru iść bezpieczną 
trasą lub na skróty. Jest też wybudowane kilka pułapek dla ryzykujących. 
Wokół flagi jest trawa, krótka jak dywan, i tam już wbijamy piłkę specjal-
nym kijem w kształcie młotka. Nie ma chyba sportu na świecie, w którym 
dwóch zawodników o różnym poziomie umiejętności i zaawansowania 
może ze sobą rywalizować. Istnieje międzynarodowy system klasyfikacji 
graczy, który pozwala ludziom o różnym poziomie umiejętności rywali-
zować jak równy z równym i daje realne szanse amatorowi na pokonanie 
zawodowca. Golfista o  niższych umiejętnościach dostaje dodatkowe 
uderzenia. Np ktoś ma ich -13 jak ja, a inny +5 jak Tiger Woods! O tyle róż-
nię się od Mistrza! Na rundzie, która ma ok. 72 uderzenia, ja mogę odjąć 
13, a Tiger musi dodać 5 do wyniku, jaki uzyskaliśmy.

Mity golfowe

Tutaj chciałem obalić kilka mitów krążących wokół golfa, ale poległem, 
bo wiele z tego, co się mówi o tej grze jest prawdą. golf to sport dla bo-
gatych? Tak, to prawda. Bogaci potrafią liczyć i gospodarować pieniędz-
mi. Roczny koszt nielimitowanej gry na polu w Gorzowie to ok. 1 400 zł 
i  to wraz ze sportową licencją PZG. Tyle co karnet na siłownię. etykieta. 
Tak jest. Aby wejść na pole golfowe trzeba się stosownie ubrać. Tak jak to 
robimy w teatrze, kościele czy na dyskotece. to trudna gra. Oczywiście. 
Wszystko jest trudne, czego nie znamy. Gra na gitarze, czy mówienie w ję-
zyku obcym na początku wydają się niemożliwe. sport niszowy i  mało 
popularny. Tak jest. W krajach, gdzie panuje tzw. opiekuńcza rola państwa, 
a obywatele preferują bezpieczeństwo. Ale w krajach, gdzie ceni się wol-
ność, jest to jeden z najpopularniejszych sportów. W USA gra w golfa ok. 
10% społeczeństwa. Jest to sport masowy, często też narodowy. Na świecie 
gra ok. 150 milionów zarejestrowanych golfistów. Dla porównania w piłkę 
nożną dwa razy więcej. jest dużo zasad gry. Tak, zasady gry mieszczą się 
w opasłej księdze. Ale o dziwo, wystarczy kilka razy zagrać rundę i pozna-
my większość z nich. golf wymaga dużo czasu. Jasne, że trzeba poświęcić 
cały dzień, ale co może być lepszego, niż czas spędzony na świeżym po-
wietrzu ze znajomymi? Żeby grać, trzeba mieć dużo drogiego sprzętu. 
Torba z kijami, to jak rower. Na początku polecam kupić używany. W miarę 
wzrostu umiejętności można przesiąść się na drogiego górala. Proporcja 
cen jest taka sama. Żeby dobrze grać, trzeba dużo trenować. Bez pracy 
nie ma kołaczy. Trzeba również dobrze się odżywiać, wysypiać, pić wodę 
rano, myć zęby i brać odpowiedzialność za siebie i innych.

Łukasz Budzyński w momencie koncentracji przed kolejnym uderzeniem   
fot. Zb. Łukasza Budzyńskiego

Magia białej piłeczki
oto historia mojego, popularnego obecnie, „rozwoju osobistego”, ale po kolei. ten artykuł opowie jak rekre-
acja, potem sport przekształcił się w coś, co na zawsze zmienia mnie jako człowieka. wielkie słowa, ale tak 
naprawdę jest.
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za co najbardziej cenię golfa?

Gra uczy mnie panowania nad emocjami, kon-
sekwencji, umiejętności podejmowania ryzyka, 
odpowiedzialności za własne czyny, cierpliwo-
ści, dostosowania się do zmieniających warun-
ków, pokory, walki do końca, przezwyciężania 
własnych słabości, jak cieszyć się z małych rze-
czy i jak znosić gorycz porażki. Kształtuje w pe-
wien sposób moje podejście do życia, do rodzi-
ny, do innych ludzi. Żyjemy w czasach wyścigu 
szczurów, pędu, kariery, zdobywania pieniędzy. 
Nie wszyscy, ale w  większym czy mniejszym 
stopniu, duża część z nas. Trzeba się umieć cza-
sami oderwać od tego. Powinniśmy znaleźć 
swego rodzaju dystans do otaczającego nas 
świata i jego problemów, przestrzegając prawa, 
zasad, norm i reguł. Golf tego uczy.

summa summarum

To piękna gra. W wymiarze towarzyskim, sporto-
wym i rekreacyjnym. Zdrowa, dająca wyzwanie, 
adrenalinę, ucząca cierpliwości i  dająca dużo 
przyjemności i  zadowolenia. Miła towarzysko 
i ucząca zasad, umiejętności koncentracji, a jed-
nocześnie stawiająca wyzwania i  pozwalająca 
mierzyć się z  innymi. Na zakończenie. Od cza-
sów pandemii przybyło 20% graczy ze wzglę-
du na to, że pola golfowe stanowią bezpieczne 
miejsce rekreacji. Do zobaczenia na zielonej tra-
wie i połamania kijów. Pozdrawiam.

 Łukasz Budzyński

Tradycją jest, że w okolicy harcerskiego święta, jakim jest Dzień Myśli Bra-
terskiej, Szczep ZHP Żabikowo organizuje biwak. Nosi on nazwę Jambo-
ree i jest skierowany do wszystkich harcerzy należących do Hufca Poznań 
Rejon. Tego roku nie mogło być inaczej. Mimo że nie było nam dane spo-
tkać się na żywo, to w dniach 26-28 marca odbyła się XI edycja Jamboree. 
Co prawda w zupełnie innej formie niż dotychczas, czyli jako zdalna gra 
terenowa. Każdy patrol mógł ją odbyć samodzielnie, w swojej miejsco-
wości. W wydarzeniu wzięło udział 9 jednostek z Lubonia, Swarzędza, Do-
piewa i Nekli. Tematyka poruszała wspomnienia z poprzednich edycji, tak 

więc harcerze odpowiadali m.in. na pytanie czym dla nich jest przyjaźń 
oraz czy jest ważna, przygotowali profesjonalny pokaz musztry oraz od-
szyfrowali znane i cenione cytaty Roberta Baden-Powella. Dodatkowo na 
Facebooku na stronie „Szczep ZHP Żabikowo im. hm. Kazimierza Grendy” 
zamieszczony został film, w którym harcerze opowiadają o swoich przy-
godach oraz wspomnieniach z minionych Jamboree. Zachęcamy wszyst-
kich do obejrzenia materiału. Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

 Patrycja Piechota

Jestem związany emocjonalnie i społecznie z lubońskim westerno-
wym miasteczkiem, dlatego kultywuję tradycję oraz przekazuję innym 
nabytą wiedzę dotyczącą chociażby historii Dzikiego Zachodu, która 
nawiasem ujmując jest bardzo interesująca. Istnieje spora grupa osób 
chcących poznać tamten okres dziejów. Spotykamy się w weekendy na 
małym, przytulnym rancho, gdzie panuje kameralna atmosfera wśród 
przybyłych gości, przynoszących warzywa, a także owoce dla kucyków. 
Rodzice i dziadkowie wraz ze swoimi pociechami dokarmiają miesz-
kańców tego nietypowego miejsca marchewkami, burakami, jabłkami, 
aby przeżyć coś niecodziennego, przynoszącego im radość i wyciszenie 
w obecności zwierząt kopytnych i nie tylko. Obecnie staramy się, aby 
rodzice wraz z dziećmi zapomnieli o nudzie i wszelkich monotonnych 
domowych czynnościach. Uświadamiamy im, że można czas wolny 
spędzić w proponowany przez nas sposób. 

Zauważamy, że bliski kontakt z czworonożnymi przyjaciółmi przynosi 
uśmiech na twarzach osób odwiedzających farmerską zagrodę. Jako 
organizatorzy umożliwiamy zwiedzającym wykonywanie pamiątko-
wych zdjęć i filmików przy kucykach oraz na grzbiecie konika w obec-
ności kowboja. Bezpośrednia styczność z kopytnymi, jak wołanie ich po 
imieniu, drapanie, szczotkowanie, klepanie, a także rozmowa z nimi są 
formą terapii. 

Niektórzy goście przed opuszczeniem rancha dzielili się swoimi spostrze-
żeniami i kontrowersjami dotyczącymi niedzielnego wydarzenia. Pozdra-
wiam wszystkich przybyłych i zapraszam ponownie Sheriff Cordell.

 „Sheriff Cordell Zbigniew Henciel”
Dzieci chętnie słuchają opowieści o kucach i ich zwyczajach   fot. Zbigniew Henciel

Złoty medalista Klubowych Mistrzostw Polski – Łukasz Bu-
dzyński z cennym, mistrzowskim pucharem   
fot. Arvind Juneja

sheriff cordell działa

jedenasty biwak jamboree

jako sheriff kowbojskiego Miasteczka w Luboniu relacjonuję kolejne spektakularne wydarzenia, które odby-
wają się na „Rancho” w każdą niedzielę. Przedstawione obecnie wydarzenie miało miejsce 25 kwietnia br. na 
poznańskim os. kwiatowym przy ul. szarotkowej. 



12 GAZETA LUBOŃSKA 05/2021DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

Po raz kolejny pojawiły się wątpliwości co 
do pierwszeństwa przejazdu na skrzyżo-
waniu Żabikowska / Poznańska / Buczka 
/ Targowa. A konkretnie – kto ma pierw-
szeństwo skręcając w  Poznańską – po-
jazd z Buczka czy Targowej? Ponad mie-
siąc temu na FB wywiązała się ożywiona 
dyskusja (ponad 200 komentarzy), w któ-
rej 24 osoby (3 kobiety, 21 mężczyzn) 
twierdziły, że pierwszeństwo ma pojazd 
wykonujący prawoskręt z  Buczka a  19 
osób (11 kobiet, 8 mężczyzn) – że jednak 
pojazd wykonujący lewoskręt z Targowej. 
Padały argumenty, że pierwszeństwo za-
leży od tego, czy światła działają, że wy-
sepka dzieli obszar na 2 skrzyżowania, że 
pojazd już znajdujący się na Poznańskiej 
nabiera pierwszeństwa…

Temat pierwszeństwa w  tym miejscu 
poruszałem już w  grudniu 2012 roku 
(WL 12-2012), zaraz po tym jak ukoń-
czono budowę tego skrzyżowania 
a pierwszeństwo przejazdu uzyskał kie-
runek Żabikowska - Poznańska. W roku 
2018, w celu poprawy bezpieczeństwa, 
na skrzyżowaniu wprowadzono sy-
gnalizację świetlną. Skoro mija 8 lat od 
wybudowania skrzyżowania, a  nadal 
doświadczamy tak dużej różnicy po-
glądów na temat pierwszeństwa prze-
jazdu, to myślę że warto zająć się tym 
tematem ponownie i go rozwinąć.

Przyjrzyjmy się bliżej relacji pierwszeń-
stwa w  odniesieniu do kierunku Buczka 
- Targowa. Na razie wyłączmy sygnaliza-
cję świetlną na skrzyżowaniu. Zajmijmy 
się wyłącznie lewo i  prawoskrętami. Jak 
wiemy, pojazd wykonujący prawoskręt 
ma pierwszeństwo w  stosunku do nad-
jeżdżającego z naprzeciwka pojazdu wy-
konującego lewoskręt (w tę samą drogę 
poprzeczną) (art. 25, Prawo o ruchu dro-
gowym). Skrzyżowanie niestety nie jest 
symetryczne (co myli kierowców), bo od 
strony Poznańskiej zawiera wysepkę, któ-
ra wydziela pas ruchu dla pojazdów wy-
konujących prawoskręt z Buczka. Jednak 
w żaden sposób nie wpływa ona na rela-
cje pierwszeństwa opisane przed chwilą, 
ani nie dzieli obszaru na dwa oddzielne 
skrzyżowania (art. 2, pkt 10, Pord). Wy-
spy umieszczane na skrzyżowaniach 
mają różnorakie zastosowanie: fizyczna 
separacja pasów ruchu, ustalenie kąta 
podjazdu do drogi poprzecznej, ochrona 
pojazdów oczekujących na wjazd przed 
kolizją z pojazdami zjeżdżającymi z drogi 
poprzecznej, ułatwienie pieszym i rowe-
rzystom przekraczania szerokich jezdni…

Należy również mieć świadomość, że 
pojazd wjeżdżający z  drogi podpo-
rządkowanej i  wykonujący lewoskręt 
na drogę z  pierwszeństwem (Targowa 
- Poznańska) wcale nie uzyskuje auto-
matycznie pierwszeństwa. Znajdując 
się już na Poznańskiej na wysokości wy-
sepki, nadal jest zobowiązany ustąpić 
pierwszeństwa prawoskrętowi z  Bucz-
ka. Relacje pierwszeństwa pomiędzy 
pojazdami zostają określone przed 
skrzyżowaniem i  są aktualne aż do 
momentu opuszczenia skrzyżowania. 
Zamieszczone oznakowanie pionowe 
i  poziome „ustąp pierwszeństwa” (A-7 
i P-13) wcale nie podważa relacji pierw-
szeństwa pomiędzy prawo i  lewoskrę-
tami, jedynie uświadamia kierowców, 
który kierunek ruchu (droga) na skrzy-
żowaniu ma pierwszeństwo, a który jest 
podporządkowany. 

Aby uniknąć nieporozumień na skrzyżo-
waniu, kierowca wykonujący lewoskręt 
z Targowej, będąc już na wysokości wy-
sepki, powinien poczuwać się do ustą-
pienia pierwszeństwa pojazdowi nadjeż-
dżającemu z Buczka. Natomiast kierowca 
wykonujący prawoskręt z  Buczka powi-
nien obserwować, czy zbliżający się do 
niego (wzdłuż wysepki) pojazd nadje-
chał z  Targowej czy Żabikowskiej. Jeśli 
nie zwrócił na to uwagi, to zawsze lepiej 
ustąpić pierwszeństwa (nawet niesłusz-
nie) niż je wymuszać. 

Przy działającej sygnalizacji świetlnej 
kierowca nie musi zastanawiać się nad 
pochodzeniem zbliżającego się z  le-
wej strony pojazdu – zawsze będzie to 
nadjeżdżający z  Targowej. Sygnalizacja 

świetlna nigdy nie otwiera dwóch po-
przecznych kierunków ruchu. W  hie-
rarchii znaków i  sygnałów drogowych 
stoi wyżej niż oznakowanie pionowe 
i  poziome (art. 5, Pord), dlatego prze-
staje obowiązywać oznakowanie okre-
ślające drogę z  pierwszeństwem czy 
drogę podporządkowaną (D-1, A-7, P-13 
i  inne). Zachowanie pojazdów sprowa-
dza się więc do przepisów ogólnych – 
przy przecinaniu się kierunków jazdy, 
prawoskręt ma pierwszeństwo przed 
lewoskrętem. Natomiast kierowca otrzy-
mujący zieloną strzałkę do skrętu wa-
runkowego ma obowiązek zatrzymać 
się przed sygnalizatorem (albo linią za-
trzymania jeśli występuje). Może przeje-
chać przez skrzyżowanie dopiero wtedy, 
gdy ustąpi pierwszeństwa pozostałym 
uczestnikom ruchu drogowego (§ 96 
i 99, Rozporządzenie w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych).

Ruch na podobnych skrzyżowaniach zo-
stał omówiony w  programie telewizyj-
nym „Jedź bezpiecznie” (odc. 643, dostęp-
ny na YouTube: youtu.be/pYxxqLLKLhM ).

 Rafał Wojtyniak

Po ośmiu latach – nadal wątpliwości

Problematyczne skrzyżowanie – czarnymi kropkami oznaczono miejsca w których powinny zatrzymać się pojazdy wyko-
nujące lewoskręt, aby ustąpić pierwszeństwa przejazdu    rys. Rafał Wojtyniak 
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największa w europie

Jest to największa w Europie akcja oczysz-
czania środowiska wodnego z pozostawio-
nych przez ludzi szkodliwych dla naszego 
zdrowia odpadów. Warta ma ponad 800 km 
długości i co roku w wyniku sprzątania jej 
brzegów udaje się ją oczyścić z  kilkudzie-
sięciu ton śmieci, zagrażających środowi-
sku, zdrowiu ryb i naszemu. W Polsce wzię-
ło udział w akcji 100 sztabów, w tym po raz 
drugi lubońska Młodzieżowa Rada Miasta 
(MRM), która koordynowała przebieg tego 
jakże potrzebnego i  pożytecznego przed-
sięwzięcia.

wielkie sprzątanie w Luboniu

Jaki świat zostawimy następnym pokole-
niom? Przed południem, w ostatnią sobotę 
kwietnia, na plaży miejskiej nad Wartą spo-
tkało się około siedemdziesięcioro wolon-
tariuszy – ludzi, którym nie jest obojętne 
w  jakim środowisku żyją. Byli wśród nich: 

dzieci, młodzież i  dorośli. Koordynowaną 
przez MRM akcję wsparli uczestnictwem: 
licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta, 
uczniowie szkół, lubońscy burmistrzowie, 
Ekopatrol, Żegluga Retro, Ochotnicza Straż 
Pożarna (OSP) Kwiatowe z  Poznania, OSP 
Luboń, strażnicy miejscy oraz radni Forum 
Obywatelskiego Luboń. Najpierw przewod-
niczący MRM – Kacper Matłoka powitał go-
towych do akcji uczestników. Towarzyszyła 
mu radna MRM – Oktawia Sałata. Kacper 
poinformował, że biorąc udział w  ogólno-
polskiej akcji, upamiętniamy związanego 
z naszym regionem, zmarłego przed dwo-
ma miesiącami Aleksandra Dobę, któremu 
idea czystości wód zawsze była bliska. Ten 
wielki kajakarz zmarł śmiercią podróżnika, 
zdobywając najwyższy szczyt Afryki – Ki-
limandżaro, spełniając swoje marzenia. 
Oddając mu pamięć, na plaży zapalono 
okolicznościową świecę, po czym nastąpiła 
minuta ciszy… Następnie w  doborowym 
towarzystwie i przy sprzyjającej aurze roz-
poczęto wielkie sprzątanie lubońskiego 
brzegu Warty. Wolontariuszom towarzy-
szyła świadomość, że na innych odcinkach 
rzeki również sprzątają ludzie o  wielkich 
sercach, kochający przyrodę. Podzieleni 
na kilka grup sprzątali walające się wzdłuż 
brzegu: puszki, rozbite butelki, powiewają-
ce na wietrze reklamówki oraz śmieci róż-
nego rodzaju i o różnych gabarytach. Dzięki 
życzliwości państwa Dominiki i  Jacka oraz 
strażaków, w  akcji wykorzystano również 
pontony, łódź i  kajaki (pływając jednym 
z nich uprzątali rzekę burmistrz Małgorzata 
Machalska z mężem), co pozwoliło zbierać 
śmieci również pływając po Warcie. Gwoź-
dziem programu okazało się udrożnienie 
zatoru na ujściu Strumienia Junikowskie-

go do rzeki. Właśnie tam skoncentrowano 
główne siły. Ujście udrażniali, pływając 
pontonem państwo Dominika i Jacek oraz 
Komendant Straży Miejskiej – Łukasz Kołcz. 
Z brzegów, za pomocą bosaków, sieci, czer-
paków i  grabi pomagało im kilkanaścioro 
wolontariuszy. Po dwugodzinnej, mozolnej 
pracy ujście udrożniono, a  strumień po-
nownie, bez przeszkód wpada do Warty. 
Wszystkie zebrane wzdłuż brzegu i na rzece 
śmieci zostały zgromadzone na wale, w są-
siedztwie plaży. W sumie zebrano 114 wor-
ków oraz tzw. duże gabaryty (około trzech 
ton), które następnie wywieźli pracownicy 
firmy KOM-LUB. Na koniec wszyscy uraczyli 
się drożdżówkami, kawą i wodą mineralną. 
Pomimo że tegoroczna akcja przebiegała 
w  reżimie sanitarnym, frekwencja uczest-
ników była rekordowo duża. Na koniec 
przewodniczący i  radna MRM oraz burmi-
strzowie podziękowali wszystkim, którzy 
przyczynili się do jej zorganizowania. Nie 
mówiono do widzenia, lecz do zobaczenia 
na następnej akcji sprzątania. Przed zbliża-
jącymi się majówkami nad Wartą jest czy-
ściej. Na jak długo? Czas pokaże. (PAW)

Rzeka wielkich serc
w sobotę, 24 kwietnia, kolejny raz w ramach Międzynarodowego dnia ziemi, odbyła się akcja „Vii 
sprzątanie brzegów warty, od źródeł do ujścia 2021”, przygotowana przez organizację „Ratuj Ryby”, 
zajmującą się edukacją ekologiczną i propagowaniem zdrowego trybu życia oraz świadomego, zrów-
noważonego korzystania z zasobów naturalnych. Pod patronatem instytutu Rybactwa Śródlądowego 
organizacja stawia główny nacisk na kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z za-
kresu ichtiologii oraz ekologii ekosystemów wodnych, motywując do działania i życia w zgodzie z sa-
mym sobą oraz naturą.

Pływając kajakiem, z rzeki wyławiali śmieci burmistrz 
Małgorzata Machalska z mężem   fot. Paweł Wolniewicz

Oktawia i  Kacper nie ukrywali zadowolenia i  satysfakcji 
z przeprowadzonej akcji   fot. Paweł Wolniewicz

Uczestnicy akcji po jej zakończeniu   fot. Paweł Wolniewicz
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Cykliczne szkolenie tym razem miało miej-
sce w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w 
Krzesinach oraz 32. Bazie Lotnictwa Taktycz-
nego w Łasku w pobliżu Łodzi. Będące jed-
nostkami Sił Powietrznych podlegają one 
dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktyczne-
go, przeznaczonego do zwalczania obiek-
tów powietrznych, naziemnych i nawod-
nych przeciwnika. Kolejnym zadaniem jest 
szkolenie personelu latającego i technicz-
nego, a także zabezpieczenie logistyczne.

Na czas ćwiczeń w obu bazach znalazły się 
również samoloty amerykańskie. Było to 
po dziesięć McDonnell Douglas F-15C/D/E 

Eagle/Strike Eagle z 492. Eskadry 48. Skrzy-
dła Myśliwskiego USAF z brytyjskiej bazy 
RAF Lakenheath. Do nich dołączyły po dwa 
Lockheed Martin F-16CM Block50 Fighting 
Falcon z 480. Eskadry 52. Skrzydła Myśliw-
skiego USAF z niemieckiego Spangdahlem. 
Były one wspierane przez samolot wcze-
snego ostrzegania i dowodzenia obroną 
powietrzną Boeing E-3A Sentry AWACS. 
Tankowanie w powietrzu zapewniła lata-
jąca cysterna KC-135R Stratotanker. Z kolei 
personel oraz sprzęt przetransportowały 
samoloty C-17A Globemaster III oraz C-130J 
Super Hercules z 37. Eskadry 86. Skrzydła 
Transportowego USAF.

Nasi piloci uczestniczyli w realizacji zadań 
na samolotach Lockheed Martin F-16C/D 
Block52+ Jastrząb oraz Mikojan i Guriewicz 
MiG-29 Fulcrum. Ich głównym celem było 
doskonalenie interoperacyjności w ramach 
NATO, wspólnych procedur oraz taktyki w 
trakcie misji powietrznych.

 Tekst oraz fotografie

 Przemysław Maćkowiak

amerykańskie orły nad Luboniem
w dniach od 9 do 30 kwietnia 2021 roku między innymi w 31. bazie Lotnictwa taktycznego w podpoznańskich 
krzesinach odbyły się wspólne polsko-amerykańskie ćwiczenia lotnicze aviation detachment Rotation 21-2. 
samoloty uczestniczące w zmaganiach można było obserwować również na lubońskim niebie.

McDonnell Douglas F-15 Eagle o numerach AF84-019 na drodze kołowania przed wieżą kontroli ruchu lotniczego 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Na kadłubie pod 
owiewką kabiny pilota ma on wymalowane dwie gwiazdy, oznaczające potwierdzone zestrzelenia w dniu 6 lutego 1991 roku dwóch irackich Suchoj Su-25 Frogfoot, podczas operacji 
wojskowej Pustynna Burza.

Wielozadaniowy myśliwiec Lockheed Martin F-16D Block52+ Jastrząb w wariancie dwumiejscowym lądujący z użyciem spadochronu. Po wygraniu przetargu tego typu samoloty 
służą od 2006 roku w Siłach Powietrznych RP.
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Niebo nad Luboniem w trakcie ćwiczeń. Para polskich Lockheed Martin F-16 Jastrząb (od strony prawej) oraz para amerykańskich McDonnell Douglas F-15 Eagle wracających na 
lotnisko w Krzesinach z porannej zintegrowanej misji.

Amerykański dwusilnikowy myśliwiec przewagi powietrznej McDonnell Douglas F-15 
Eagle zaczęto produkować w 1973 roku. Jest przeznaczony do walki w każdych warun-
kach atmosferycznych.

Podchodzący do lądowania w ulewie na lotnisku w Krzesinach szkolno-bojowy Mikojan 
i Guriewicz MiG-29 UB Fulcrum o numerze 4105. Ten dwusilnikowy frontowy myśliwiec 
wszedł do służby w Związku Radzieckim w 1984 roku. Do Polski pierwsze egzemplarze 
trafiły w  latach 1989-1990, potem były to zakupy używanych samolotów w Czechach 
oraz Niemczech. Myśliwiec na zdjęciu na co dzień stacjonuje w 22. Bazie Lotnictwa Tak-
tycznego w Królewie Malborskim podporządkowanej 1. Skrzydłu Lotnictwa Taktycznego 
ze Świdwina. Na stateczniku pionowym widoczna jest postać patrona jednostki, generała 
brygady, pilota Stanisława Skalskiego (1915-2004) w drugowojennym mundurze brytyj-
skim. Umieszczono ją w 2015 roku dla upamiętnienia setnych urodzin tego najlepszego 
polskiego asa lotnictwa. Baza bowiem kontynuuje tradycje 142. Eskadry Myśliwskiej z 4. 
Pułku Lotniczego z Torunia, w której podczas Kampanii Wrześniowej 1939 roku dowódcą 
klucza był legendarny pilot. W sumie Skalski zestrzelił podczas wojny 18 i 11/12 samolo-
tów oraz dwa prawdopodobnie, co daje mu pierwsze miejsce wśród naszych lotników.

Kołujące po lądowaniu amerykańskie F-15 z 492. Eskadry 48. Skrzydła Myśliwskiego z brytyjskiego Lakenheath. Samoloty tego typu po raz pierwszy wzięły udział 
w ćwiczeniach w Polsce.
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od listopada ubiegłego roku trwają pra-
ce budowlane przy ul. armii Poznań 33 
(w pobliżu zs im. kryptologów Poznań-
skich), gdzie powstaje obiekt o charakte-
rze usługowym. 

W budynku o  łącznej powierzchni 340 m2, 
na wynajem przeznaczono łącznie trzy lo-
kale, z których wolny pozostał już tylko je-
den (o wielkości 50 m2, dużym przeszkleniu, 
zlokalizowany na parterze). Mieścić będą 
się tutaj: biuro rachunkowe Edu-Rach-
mistrz Marzena Adamowicz (parter), biuro 
wykonawcy i  inwestora przedsięwzięcia 
– firmy Domo Paweł Marciniak wraz z wy-
pożyczalnią kamperów (I  piętro), Instytut 
Kosmetologii Estetycznej Zelen Anna Niec-
karz (II piętro). Budynek został w  części 
podpiwniczony, a  powstałe dzięki temu 
pomieszczenie będzie funkcjonowało jako 
sala konferencyjna z  możliwością wynaj-
mu na godziny. Budynek stanie na działce 
o powierzchni 770 m2, która będzie w pełni 

zagospodarowana. Projekt przewiduje na-
sadzenia drzew i  krzewów oraz powstanie 
parkingu dla klientów. Prace potrwają do 
końca sierpnia.

Inwestycja przy ul. Armii Poznań jest już szó-
stą inwestycją realizowaną w Luboniu przez 
firmę Domo. Pierwsza zrealizowana została 
przy ul. Warzywnej, a  kolejne przy ulicach 
Juranda, Okrzei, Warzywnej (ponownie) 
i  3 Maja. W  najbliższym czasie rozpocząć 
mają się kolejne m.in. przy ul. Pułaskiego 
(zaplanowana na maj), Sobieskiego (zapla-
nowana na lipiec), Górnej (zaplanowana na 
pierwszy kwartał 2022 roku).

Firma Domo na rynku istnieje 11 lat i  od 
niedawna rozwija się również w  branży 
fotowoltaicznej. Oferuje klientom lokale 
pod klucz, z  możliwością całkowitego wy-
kończenia ich wnętrza. Deweloper reali-
zuje swoje inwestycje na terenie: Lubonia, 
Puszczykowa, Mosiny, Poznania, Kamionek 

(Osiedle Błękitne – 52 lokale), Komornik 
i Plewisk (już wkrótce prace mają rozpocząć 
się przy ul. Fabianowskiej, gdzie powstać 
mają nowoczesne budynki wyposażone 
w panele fotowoltaiczne i pompy ciepła). 

 Paulina Korytowska

nowy na wynajem
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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

tęsknią za domem
W  schronisku dla zwierząt w  Poznaniu, przy 
ul. Bukowskiej 266 (tel. 61 868 10 86, 61 868 10 
87) można zaadoptować przebywające tam 
psy. Czworonogi z nadzieją czekają na odszu-
kanie ich przez właścicieli lub adoptowanie 
przez nowego pana. Szczegółowe informacje 
i dane kontaktowe schroniska znajdują się na 
stronie internetowej pod adresem: 
http://schronisko.com/o-schronisku/kontakt/, 
natomiast informacje o zasadach adopcji: 
https://schronisko.com/komunikat-specjalny-2/

Adopcje zwierząt
poniedziałek – piątek: 10 – 17
sobota – niedziela: 10 – 15
święta: nieczynne

zanim znalezione na terenie naszego mia-
sta zwierzę trafi do schroniska, 24 godziny 
przebywa w firmie kom-Lub (tel. 61 813 05 
51). apelujemy do mieszkańców o  zawia-
damianie właścicieli czworonogów o  ich 
wałęsających się psach lub poinformowa-
nie kom-Lubu. (PAW)

Znaleziona na ulicach Lubonia, ponad roczna Łajka, to suczka zainteresowana całym światem. Jej wielką mi-
łością są szarpaki. To dzięki nim, chociaż trochę, można okiełznać jej szaleństwo. To pies potrzebujący świado-
mego opiekuna, który będzie chętny do pracy z nim. Jest skoczna i bardzo rezolutna. Wolontariusze starają się 
wprowadzić ją w wielki świat. Uczą przydatnych komend oraz opanowywania emocji. Łajka przebywa w schro-
nisku od czterech miesięcy, jest zaszczepiona, zaczipowana (616096700072130) oraz wysterylizowana.
Szuka domu: z konsekwentnym opiekunem, bez innych zwierząt domowych i bez małych dzieci.  
 fot. Archiwum schroniska.

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

Nowy budynek przy ul. Armii Poznań o charakterze usługowym   fot. Paulina Korytowska
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od 17 marca do 16 kwietnia lubońska osP odnotowała 25 zdarzeń: 12 
pożarów, 10 miejscowych zagrożeń i 3 fałszywe alarmy. interweniowa-
no w Luboniu, Poznaniu, szreniawie, komornikach, łęczycy i wirach.

17 marca – Luboń, wypadek przy ul. Armii Poznań.
19 marca – Luboń, ulatniający się gaz przy al. Jana Pawła II.
21 marca – Luboń, kolizja dwóch samochodów przy ul. Wojska Polskiego.
22 marca – Szreniawa, fałszywy alarm przy ul. Dworcowej.
22 marca – Komorniki, pożar nieużytków przy ul. Brzozowej.
23 marca – Luboń, pożar budynku przy ul. Rejtana.
24 marca – Luboń, usuwanie plamy oleju przy ul. Sikorskiego.
25 marca – Luboń, pożar drzew przy ul. Drzymały.
28 marca – Luboń, paląca się trawa przy ul. Dębieckiej.
29 marca – Szreniawa, fałszywy alarm przy ul. Dworcowej.
30 marca – Łęczyca, paląca się trawa przy ul. Łęczyckiej.
30 marca – Luboń, wypadek drogowy na autostradzie A-2.
31 marca – Komorniki, fałszywy alarm przy ul. Żabikowskiej.

2 kwietnia – Luboń, pożar pustostanu przy ul. Polnej.
4 kwietnia – Luboń, udzielenie pomocy Zespołowi Ratownictwa Me-
dycznego przy ul. Wierzbowej.
5 kwietnia – Łęczyca, powalone drzewo przy ul. Poznańskiej.
6 kwietnia – Luboń, pożar sadzy w kominie przy ul. Powstańców Wielko-
polskich.
9 kwietnia – Komorniki, pożar samochodu przy ul. Poznańskiej.
11 kwietnia – Luboń, rozszczelniona butla gazowa przy ul. Sikorskiego.
12 kwietnia – Luboń, pożar kontenera na śmieci przy ul. Fiołkowej.
15 kwietnia – Luboń, pożar trzciny przy ul. Armii Poznań.
15 kwietnia – Komorniki, fałszywy alarm przy ul. Żabikowskiej.
15 kwietnia – Komorniki, wypadek przy ul. Poznańskiej.
15 kwietnia – Luboń, kolizja przy ul. Puszkina.
16 kwietnia – Poznań, pożar instalacji elektrycznej przy ul. Sulechowskiej.

 Na podstawie danych OSP Luboń (PAW)

kronika ochotniczej straży Pożarnej 61 813 09 98

Pożar na ul. Rejtana Pożar na ul. buczka

od 16 marca 2021 do 15 kwietnia 2021 straż Miejska podjęła 584 
różnego rodzaju działań i  interwencji na terenie miasta, w  tym 
związane z reżimem sanitarnym – 30.

działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – 21
• Kontrola placów zabaw – 194
• Patrole piesze i pieszo-rowerowe – 19
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 49
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Prze-

ciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 48
• Patrole szkolne – 8
• Patrole łączone z pracownikami MOPS i Urzędu Miasta – 1

działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 29
• Interwencje drogowe – 61
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 49
• Interwencje związane z  przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem 

ładu i porządku publicznego – 9

Warto wspomnieć, że na przełomie marca i kwietnia 8 osób ukarano man-
datami, natomiast 7 pouczono. Od początku roku prowadzone są 42 sprawy 
o wykroczenie.
 Na podstawie danych SM (PAW)

kronika straży Miejskiej 61 813 19 86

We wtorek, 23 marca wybuchł pożar w domu jednorodzinnym, przy 
ul. Rejtana. Niezwłocznie zadysponowano tam sześć zastępów straży 
pożarnej, w  tym dwa OSP Luboń. Z  budynku ewakuowano wszyst-
kich mieszkańców. W jednym z pomieszczeń, gaszący pożar strażacy, 
znaleźli kota. Udzielali mu pomocy do czasu przyjazdu weterynarza. 
Na miejscu działały także ekipy pogotowia energetycznego i  gazo-
wego. Pożar ugaszono. Prawdopodobnie jego przyczyną było zwar-
cie instalacji elektrycznej w  kuchni. Wielkie brawa dla weterynarzy 
z gabinetu Michała Beyera przy ul. Wojska Polskiego, którzy uratowali 
przestraszonego kota. (PAW)

W niedzielę, 25 kwietnia o godzinie 21.30, lubońscy strażacy interwe-
niowali na ulicy Buczka. Doszło tam do pożaru budynku mieszkalne-
go. Na miejsce udały się dwa lubońskie zastępy oraz dwa JRG-2, które 
ugasiły pożar i pomogły mieszkającym tam osobom. Dwie z nich zo-
stały przewiezione do szpitala na obserwację.

 Magdalena Wende

Pożar wybuchł na piętrze budynku   fot Zb. OSP Luboń Pożar na ul. Buczka   fot. Luboni
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od 15 marca do 15 kwietnia w Luboniu skradziono 3 samochody, za-
trzymano 3 mężczyzn posiadających narkotyki i 2 nietrzeźwych kie-
rowców. Policja zatrzymała na gorącym uczynku lub w bezpośrednim 
pościgu 17 sprawców oraz wylegitymowała 453 osoby. ujawniono 
również 7 oszustw internetowych (tzw. przestępstwa w sieci).

17 marca – uszkodzono forda zaparkowanego przy ul. Niepodległości.

18 marca – skradziono mercedesa zaparkowanego przy al. Jana Pawła II 
(straty: 120 000 zł).

22 marca – przy ul. Lipowej zatrzymano sprawcę kradzieży urządzeń akwary-
stycznych, część zrabowanego mienia odzyskano (straty: 7 000 zł).

22 marca – skradziono forda zaparkowanego przy ul. Sikorskiego (straty: 
23 000 zł).

22 marca – przy al. Jana Pawła II zatrzymano kierującego pojazdem bez sto-
sownych ku temu uprawnień.

23 marca – w  supermarkecie Intermarché przy ul. Żabikowskiej, obywatel 
Gruzji skradł alkohol i inne artykuły spożywcze (straty: 625 zł).

23 marca – z piwnicy jednego z bloków przy ul. Żabikowskiej skradziono ro-
wer o napędzie elektrycznym (straty: 2 500 zł).

23 marca – przy ul. Kochanowskiego zatrzymano kierującą pojazdem bez 
stosownych ku temu uprawnień.

26/27 marca – skradziono nissana zaparkowanego przy ul. Jachtowej (straty: 
100 000 zł).

27 marca – z terenu budowy przy ul. Nagietkowej skradziono: butlę gazową, 
pręty i listwy (straty: 1 750 zł).

27 marca – włamano się na teren jednej z posesji przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich i skradziono: 10 akumulatorów, 100 l paliwa i narzędzia budowla-
ne (straty: 5 000 zł).

27/28 marca – włamano się do fiata zaparkowanego przy al. Jana Pawła II 
i skradziono znajdujące się w nim wędki (straty: 1 300 zł).

28 marca – przy ul. Cichej zatrzymano nietrzeźwego (2,6 promila) kierowcę.

28 marca – przy ul. Dworcowej zatrzymano nietrzeźwego (2,2 promila) oby-
watela Ukrainy, który kierując samochodem, uderzył w  przyuliczny ekran 
akustyczny. Jadący z nim rodak w wyniku odniesionych obrażeń, został prze-
wieziony do poznańskiego szpitala.

29 marca – z terenu budowy przy ul. Kujawskiej skradziono metalowe sza-
lunki do schodów (straty: 4 500 zł).

30 marca – przy ul. Kościuszki kierowca, cofając pojazdem, uderzył w poli-
cyjny radiowóz. Jak się okazało, sprawca kolizji był pod wpływem środków 
odurzających.

31 marca – uszkodzono renaulta zaparkowanego przy al. Jana Pawła II.

kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
4 kwietnia – przy ul. Ks. Streicha zatrzymano mężczyznę, który w piw-
nicy domu jednorodzinnego uprawiał konopię indyjską. Na miejscu 
technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady m.in. rośliny konopi 
i susz.

7 kwietnia – przy ul. Reymonta zatrzymano na gorącym uczynku męż-
czyznę, który nie zapewniał właściwej opieki swojemu zagłodzonemu 
psu, trzymając go w złych warunkach sanitarnych. Pies został mu ode-
brany i przewieziony do schroniska dla zwierząt w Poznaniu.

9 kwietnia – przy ul. Dębieckiej zatrzymano mężczyznę kierującego 
samochodem pod wpływem środków odurzających. Ponadto jadący 
z nim pasażer posiadał przy sobie amfetaminę.

11 kwietnia – przy ul. Armii Poznań, zawiniętą w szmatę cegłą wybito 
szybę w witrynie sklepu „Żabka”.

12 kwietnia – z niezamkniętego samochodu zaparkowanego przy ul. 
Żabikowskiej skradziono gotówkę w kwocie 7 500 zł.

14 kwietnia – przy ul. Niepodległości zatrzymano kierującego pojaz-
dem bez stosownych ku temu uprawnień.

 Na podstawie danych policji (PAW)

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl.

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 dyżurują-
cy 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.

uwaga!
Policjanci zwracają się do lubonian z prośbą o obserwowanie i  infor-
mowanie policji, nawet anonimowo, o podejrzanie zachowujących się 
osobach bądź samochodach z obcymi numerami rejestracyjnymi. Je-
żeli zauważysz coś niepokojącego, jeśli widzisz 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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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
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zespół szkół im. kryptologów Poznańskich
wyłącznie dobre wiadomości

Prace Zuzanny Legenzy z  klasy 6d, Larysy Ję-
drzejak z klasy 6a i Miłosza Góralskiego z klasy 
4b, a także Mai Knapik z 7a oraz Małgosi Gawęc-
kiej z 7b przeszły do etapu wojewódzkiego Kon-
kursu Ekologicznego „Cztery Pory Roku z OZE”. 
Trzymamy kciuki!

amelia w drugim etapie konkursu 

Cieszy nas fakt, że uczennica klasy 8a, Amelia Jó-
zefczak, wzięła udział w finałowym etapie kon-
kursu organizowanego przez Fundację Edukacji 
Społecznej EKOS w Swarzędzu. Test z j. polskie-
go i literatury napisało 78 uczestników. Nad ich 
bezpieczeństwem i  przestrzeganiem zasad re-
gulaminowych czuwała komisja oraz wolonta-
riusze. Czy zadania były trudne? Każdy może to 
ocenić – są udostępnione na stronie konkursu 
w zakładce Archiwum/Zadania/2020/21.

Rozwijamy kompetencje emocjonalno
-społeczne 

W czasie zajęć z wychowawcą swoje kompeten-
cje emocjonalno-społeczne rozwijała klasa 2a. 
Podczas warsztatów skupiliśmy się na złości oraz 
na sposobach jej wyrażania. Pracując w grupach, 
szukaliśmy rozwiązań dla sytuacji konfliktowych 
oraz sposobów, w jaki możemy rozładować swo-
je napięcie, nie krzywdząc innych.

olimpiada olimpus z j. ang. – sesja wiosenna

24 marca uczniowie klas 4-8 oraz liceum przy-
stąpili do wiosennej edycji konkursu z  j. ang. 
Olimpus. Dla wszystkich uczestników było to 
nowe doświadczenie, ponieważ należało test 
rozwiązać online. Składał się on z  30 pytań. 
Olimpiada z j. ang. sprawdza wiedzę uczniów 
w  zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu 
pisanego, komunikacji, słownictwa, gramaty-
ki i  wiadomości związanych z  wiedzą o  kra-
jach anglojęzycznych. Pozwala również uroz-
maicić lekcje oraz stanowi zewnętrzne źródło 
oceny poziomu wiedzy uczniów. Za wszyst-
kich uczestników trzymamy kciuki!

chemia online

Na lekcji chemii w  klasie 7d uczniowie otrzy-
mywali dwutlenek węgla. Wszyscy uczniowie 
przed kamerkami wykonywali doświadczenie.

Uśmiechy na ich twarzach i  satysfakcja z  uda-
nych prób – bezcenne.

chemia i kompetencje kluczowe

23 marca br. uczniowie kl. 7a (objętej patro-
natem Wydziału Chemii UAM) prezentowali 
swoje projekty online przed gronem profe-
sorskim Wydziału Chemii UAM. Nadzór nad 
Wojewódzkim Konkursem Chemicznym 
– Akademią Projektów sprawowały panie 
profesor: Anna Gąsowska oraz Krystyna No-
wińska. Uczniowie przygotowywali się do 
konkursu przez cały semestr, poświęcili temu 
wiele tygodni badań i nauki. Wyniki konkursu 
poznamy w najbliższym czasie. Efekty ich pra-
cy można podziwiać na wykonanych przez 
nich posterach.

Grupa I  w  składzie: Lila Skórska, Xavery Bu-
chert, Lena Szyłańska i Olga Wiercińska przy-
gotowała projekt „Oczyszczanie powietrza 
w  domu. Samodzielne zbudowanie oczysz-
czacza powietrza i sprawdzenie jego skutecz-
ności”. Z  kolei Łucja Łobejko, Łukasz Cieślak 
i  Jerzy Androsiuk pracowali nad projektem 
„Czy powietrze, którym oddychamy w Lubo-
niu, jest czyste?”. Uczniom gratulujemy kre-
atywności i wspaniałych efektów pracy. 

warsztaty w bibliotece

Okazuje się, że nawet miniwarsztaty czytel-
nicze można przeprowadzić podczas nauki 
zdalnej. Dzięki nim klasa 3a przeniosła się na 
chwilę do Szwecji. Za sprawą bohaterów lek-
tury „Dzieci z Bullerbyn” mogliśmy porównać 
zwyczaje wielkanocne w  Polsce i  w  Szwecji. 
Uczniowie, podobnie jak Lisa, jej rodzeństwo 
i przyjaciele, układali wierszyki, które wypisu-
je się na świątecznych jajkach. Wymyślali żar-
ty primaaprilisowe. Sprawdzili także, czy mają 
tak dobrą pamięć jak Lisa i Anna, kiedy musia-
ły zapamiętać długą listę zakupów.

uczniowie mat-geo na wykładach

29 marca w  ramach lekcji geografii klasa 2Lb 
gościła pracownika naukowego Wydziału Nauk 
Geograficznych i Geologicznych UAM w Pozna-
niu, pana dra Leszka Sobkowiaka. Gość popro-
wadził wykład połączony z prezentacją na temat 
„Wielkie kłopoty wielkiego kraju, czyli o proble-
mach z  gospodarowaniem wodą w  Chinach”. 
Spotkanie doskonale wpisało się w realizowane 
treści przedmiotowe, poprzez odniesienie do 
globalnych i lokalnych problemów z deficytem 
czy nadmiarem wody, stale rosnącego zapo-
trzebowania na energię, co skutkuje coraz sil-
niejszą antropopresją. Interesujące informacje 
okraszone były fotografiami z licznych podróży 
naszego gościa m.in. do Chin.

Po raz kolejny Oddział Poznański Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego zorganizował 
8 kwietnia interesujące spotkanie online na 
platformie MS Teams dla ciekawych świata. 
Wykład połączony z  prezentacją na temat 
„Morze Południowochińskie – warunki śro-
dowiskowe, rozwój podczas czwartorzędu” 
poprowadził profesor Ryszard Borówka. 
Prelegent jest pracownikiem Instytutu Nauk 
o  Morzu i  Środowisku Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Pan profesor w  niezwykle intere-
sujący sposób zaprezentował wyniki badań 
oraz najnowsze teorie opisujące ewolucję 
akwenu Morza Południowochińskiego. Mie-
liśmy okazję powtórzyć wiadomości z zakre-
su m.in. budowy geologicznej, hydrologii, 
metod datowania czy procesów egzoge-
nicznych zachodzących na omawianym ob-
szarze. Wydarzenie zgromadziło ponad 160 
uczestników z Wielkopolski, w tym wielu pra-
cowników Wydziału Nauk Geograficznych 
i  Geologicznych UAM w  Poznaniu. Grupa 
uczniów z  klasy 2Lb (mat-geo, klasa objęta 
patronatem tego wydziału) reprezentowała 
nasze liceum na spotkaniu.

czy irlandia jest kobietą?

Klasa 1La spotkała się z panią Justyną Mazurek
-Shramm podczas zajęć zatytułowanych „Czy 
Irlandia jest kobietą? Śladami inspirujących ko-
biet rodem z  Zielonej Wyspy”. To pierwsze, ale 
nie ostatnie nasze spotkanie z Fundacją Kultury 
Irlandzkiej. 

sukces artura

Miło nam powiadomić, że Artur Lemieszka 
z klasy 2 LO zdobył II miejsce w Indywidualnych 
Mistrzostwach Wielkopolski Seniorów w tenisie 
stołowym oraz II miejsce w Mistrzostwach Wiel-
kopolski w Grze Mieszanej Seniorów. 

drzwi otwarte w Lo

13 i  29 kwietnia dla zainteresowanych nauką 
w  Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym 
w  Luboniu odbyły się Drzwi Otwarte – online 
i spacer po szkole w małych grupach. 

(ZS)

fot. Zb. ZS

Artur Lemieszka dwukrotnie stanął na podium   fot. Zb. ZS
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szkoła Podstawowa nr 2

szkoła Podstawowa nr 1

spotkanie z Marią skłodowską-curie

W  marcu w  naszej szkole zorganizowany został dla uczniów klas siód-
mych wewnątrzszkolny Konkurs „Spotkanie z  Marią Skłodowską-Curie”. 
Celem przedsięwzięcia było pozyskanie wiedzy o naszej słynnej rodaczce. 
W  tym roku konkurs odbywał się w  formie zdalnej. Przedsięwzięcie było 
dwuetapowe. Do 19 marca uczestnicy konkursu musieli przesłać zdjęcie 
wykonanej przez siebie pracy plastycznej pt.: „Życie, praca i  dzieło Marii 
Skłodowskiej-Curie”. W  dniu 24 marca zorganizowany został test wiedzy 
o słynnej chemiczce i fizyczce. Laureatkami konkursu zostały: I miejsce – 
Anna Schmidtke kl. 7d, II – Weronika Krawczyk, kl. 7d, III – Marta Kwiatkow-
ska, kl. 7d. Gratulujemy!

witamy wiosnę i wspominamy patrona szkoły

Początek wiosny zawsze kojarzy nam się ze świętem naszego patrona. 
Uczniowie i  nauczyciele spotkali się na zajęciach online, aby uczcić jego 
pamięć. Z tej okazji uczniowie rozwiązywali quizy, tworzyli krzyżówki oraz 
mapy myśli dotyczące Augusta hr. Cieszkowskiego i śpiewali hymn szkolny. 
Ponadto, ciesząc się z nadejścia wiosny, przygotowywali kolorowe śniada-
nia i różnego rodzaju prace plastyczne o tematyce wiosennej. 

Mistrzowie szkoły 2020/2021

22 marca przed Wielką Kapitułą zaprezentowało się dziewięcioro uczniów, 
którzy ubiegali się o tytuł Mistrza Słowa, Mistrza Wiedzy, Mistrza Sportu 
oraz Mistrza Sztuki. Nominowani przedstawili swoje dokonania w  po-
szczególnych dziedzinach oraz zainteresowania, które rozwijali przez 
osiem lat spędzonych w murach Cieszkowianki. Wyróżniono następujące 
osoby: Mistrz Słowa – Lena Łagoda kl. 8a, Mistrz Wiedzy – Zuzanna Majew-
ska kl. 8a, Mistrz Sztuki – Oktawia Socha kl. 8a, Mistrz Sportu – Aleksandra 
Wasinkiewicz kl. 8a. Dodatkowo Wielka Kapituła, biorąc pod uwagę niewąt-
pliwy talent, konsekwencję w działaniu oraz zaangażowanie w życie szko-
ły, postanowiła przyznać tytuł honorowy Mistrza Kreatywności Dawidowi 
Zielińskiemu z kl. 8b.

wiosna w pięknym kapeluszu

Ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Kapelusz Wiosny”. 
Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, wy-
łoniła 4 laureatów oraz przyznała 5 wyróżnień. Ocenie podlegała pomy-
słowość, technika, estetyka, ale przede wszystkim wkład pracy uczestnika. 

Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu nauczania zdalnego dla 
klas I-III. Miejsce I – Zofia Grelak, kl. 1b, miejsce II – Wit Kupski, kl. 1b, miejsce 
III – Julia Bogucka, klasa 3c oraz Maja Kijanowska-Pietz, klasa 1c. Wyróżnie-
nia: Szymon Pełszyński, Yesieniia Yavorska, Aleksander Kowalski, Antoni 
Łabiński i Szymon Gadziński.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a  autorom nagrodzonych 
prac gratulujemy!

Pamiętamy!

13 kwietnia obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ciesz-
kowianka jest opiekunem Dębu Pamięci przy kościele św. Jana Pawła II. 
Upamiętnia on aspiranta Policji Państwowej Adama Malinowskiego, który 
został zamordowany w Twerze. Uczeń Paweł Pielin z klasą 8e wraz z wy-
chowawcą w imieniu całej społeczności szkolnej zapalili znicz jako symbol 
naszej pamięci.

(SP2)

kolejny sukces

Miło mi poinformować, iż Przemysław Kołtek z  klasy 8a, 
uczestniczący już od trzech lat w kuratoryjnych konkursach, 
odniósł kolejny sukces. Jako szóstoklasista został finalistą 
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, w  klasie siód-
mej sięgnął po tytuł laureata. W roku szkolnym 2020/2021 
ponownie został finalistą tegoż konkursu, osiągając bardzo 
wysokie wyniki. Cieszmy się razem tym wielkim sukcesem, 
który jest efektem współpracy rodziców, nauczycieli i same-
go ucznia, który włożył wiele pracy w przygotowanie się do 
konkursów. Jak twierdzi Przemek, historia jest jego wielką 
pasją i zgłębia jej tajemnice z wielką przyjemnością. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów, już w szkole średniej!

 Aleksandra Flagmańska

klasa 4b przygotowywała się do Świąt wielkanocnych

Wiosna już przybyła, przed świętami był czas na ozdoby 
i kartki świąteczne. Uczniowie naszej klasy zadbali o nastrój 
świąteczny i wykonali przepiękne kartki świąteczne. Podaro-
wali je najbliższym, robiąc miłą niespodziankę. Zachęcamy 
innych do tworzenia własnych, niepowtarzalnych kartek 
świątecznych wraz z życzeniami.

 Ewa Rubisz

Przepięknie prezentujące się na głowach dzieci wiosenne kapelusze fot. Zb. SP2

Przemysław Kołtek  fot. Zb. SP1 Przykładowa kartka świąteczna wykonana przez 
ucznia SP1   fot. Zb. SP1



22 GAZETA LUBOŃSKA 05/2021DZIEJE SIĘ W SZKOŁACH

szkoła Podstawowa nr 4

szkoła Podstawowa nr 5

talent matematyczny

Jakub Czekalski, uczeń klasy 8c, zakwalifi-
kował się do II etapu konkursu „Złota Żaba” 
w  dziedzinie matematyki, który odbył 
się 13 marca w  Swarzędzu. Jakub musiał 
zmierzyć się z zadaniami, które wymagają 
logicznego i  niestereotypowego myśle-
nia, wykazać się intelektualną odwagą, 
wyobraźnią oraz umiejętnością szukania 
niebanalnych rozwiązań problemów. Gra-
tulujemy Jakubowi, dziękujemy mu za re-
prezentowanie naszej szkoły oraz życzymy 
sukcesów w kolejnych latach nauki. 

 Maria Nowaczyk

Lekcja: enter

W  roku szkolnym 2020/21 nauczycie-
le naszej szkoły biorą udział w  projekcie 
MEiN „Lekcja: Enter”, to projekt edukacji 
cyfrowej skierowany do nauczycieli oraz 
kadry kierowniczej szkół podstawowych 
i  ponadpodstawowych, w  ramach które-
go prowadzone są szkolenia z  doskona-

lenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej, a jego realizacja przewidziana jest 
na lata 2019-2023. Podczas bezpłatnych 
szkoleń uczestnicy poszerzają wiedzę 
i  umiejętności w  zakresie: wzmacniania 
kompetencji cyfrowych swoich i  swoich 
uczniów, odpowiedzialności, kreatywno-
ści i bezpieczeństwa korzystania z nowych 
technologii, korzystania z  aktywizujących 
metod nauczania, urozmaicania swoich 
lekcji i  na stałe zmieniania sposobów ich 
prowadzenia, tworzenia własnych treści 
cyfrowych. Gratuluję nauczycielom reali-
zującym projekt. Jestem przekonana, że 
metody i narzędzia TIK trwale będą wyko-
rzystywane w pracy naszej szkoły. Projekt 
jest współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w  ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompeten-
cji cyfrowych”).

 Agnieszka Antczak dyrektor szkoły

Pomoc dla domu dziecka w bninie

W  marcu w  naszej szkole odbyła się zbiórka 
darów na rzecz Domu Dziecka w Bninie. Wie-
lu rodziców i  uczniów wsparło naszą akcję. 
Udało się zebrać mnóstwo artykułów spożyw-
czych. W  imieniu SP5 dary przekazała pani 
Agata Monkiewicz-Obrzut, mama Laury z 4a. 
Dziękujemy wszystkim za okazane serce! 

 Paulina Hącia

Światowy dzień wody, czyli wszyscy pije-
my wodę

W  dniach 22-26 marca przeprowadziliśmy 
w naszej szkole tydzień w ramach obchodów 
Światowego Dnia Wody. Pogłębialiśmy na-
szą wiedzę na temat właściwości tej cieczy. 
Zastanawialiśmy się, jakie działania powinni-
śmy podejmować w związku z ochroną śro-
dowiska wodnego, a  także jakie zagrożenia 
wynikają ze spadku jej zasobów. Uczniowie 

podczas lekcji geografii, przyrody, biologii, 
plastyki, lekcji wychowawczych omawiali 
ww. zagadnienia oraz wykonywali zadania. 
Eksperymenty, prace plastyczne, prace foto-
graficzne, rozwiązywanie quizów tematycz-
nych pozwoliły połączyć walory dydaktyczne 
z  dobrą zabawą. Dzieci mogły wziąć udział 
w  tygodniowym wyzwaniu „Piję wodę”. Na-
sza inicjatywa miała na celu uświadomie-
nie wszystkim, jak ważnym elementem jest 
woda. Nie tylko w  naszym środowisku, ale 
także jako składnik budulcowy każdego or-
ganizmu. W  tym dniu wszyscy uczniowie 
ubrali się w strój symbolizujący wodę. 

 Katarzyna Pilarska

dzień kolorowej skarpetki

Jak co roku w SP5 obchodziliśmy 21 marca 
Światowy Dzień Zespołu Downa, czyli Dzień 
Kolorowej Skarpetki. Dla naszej społeczno-
ści szkolnej jest to wyjątkowy czas, kiedy so-
lidaryzujemy się ze wszystkimi dziećmi, nie 
tylko z  zespołem Downa, ale również z  ze-
społem Aspergera. Zachęcaliśmy wszystkich 
uczniów, rodziców oraz nauczycieli do ubra-
nia w tym dniu skarpetek „nie do pary”. Tym 
drobnym gestem okazujemy nasze wsparcie 
osobom bardzo wyjątkowym. 

 Aleksandra Sołecka, Paulina Zieliń-
ska, Anna Fedejko

sukces karoliny

Karolina Pawlicka z klasy 7b, została laureat-
ką Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-

wego z Wychowania Fizycznego. Na każdym 
etapie uczestnicy mierzyli się z  zadaniami 
teoretycznymi i  praktycznymi. Wśród te-
matów pojawiły się między innymi zagad-
nienia dotyczące historii kultury fizycznej, 
olimpizmu i  wielu dyscyplin sportowych. 
W części praktycznej uczniowie musieli wy-
kazać się sprawnością fizyczną m.in. jazdą na 
rolkach tyłem slalomem na czas, przerzutem 
bokiem i podporem łukiem leżąc tyłem. Ka-
rolina przygotowywała się do konkursu wraz 
z nauczycielką wychowania fizycznego We-
roniką Idzikowską. Dzięki temu zwycięstwu 
Karolina w przyszłym roku szkolnym będzie 
przyjęta do wybranej przez siebie szkoły. 
Gratulujemy sukcesu!

 Weronika Idzikowska

Laura Monkiewicz pomagała w zbiórce artykułów  
 fot. Zb. SP5

Karolina Pawlicka laureatka Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Wychowania Fizycznego  
fot. Zb. SP5

Jakub Czekalski uzdolniony matematycznie   fot. Zb. SP4
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konkurs

W  marcu ogłosiliśmy konkurs plastyczny pt. „Wielkanocna ozdoba”. 
Prace można było wykonać dowolną techniką, a ozdoby udekorowały 
plac przed Ośrodkiem Kultury. W kategorii I (dzieci od 6 do 12 lat) zwy-
ciężyła Natasza Konarczyk, w II (młodzież od 12 do 18 lat) – Anna Gra-
bowska,  natomiast w III (dorośli ) – pani Czesława Wawrzyniak. Pięknie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, składamy wyrazy uzna-
nia za pomysłowość i zdolności manualne, a zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy po odbiór upominków.

Świąteczne dekoracje

Zanim nadeszły Święta Wielkanocne przed Ośrodkiem Kultury pojawiły 
się wyjątkowe dekoracje. Malowane jaja zostały przygotowane w pra-
cowni plastycznej OK przez uczestników zajęć plastycznych.

V koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu

Już piąty rok z  rzędu Fundacja Akademia Muzyki Dawnej zorganizo-
wała Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu. W minionych latach lubonia-
nie mogli usłyszeć wybitne interpretacje dzieł takich mistrzów jak: J. 
Haydn, L. Boccherini, J.M. Kraus, natomiast w tym roku przedstawiono 
utwory Antonio Vivaldiego. Tytułowe Stabat Mater zabrzmiało w inter-
pretacji Bartosza Rajpolda i zespołu Consortium Sedinum, koncert po-
prowadził Paweł Osuchowski.

Fundacja Akademia Muzyki Dawnej jest od lat inicjatorem wielu wy-
darzeń kulturalnych na terenie powiatu poznańskiego. Pomysłodawcą 

Koncertów Pasyjnych w Luboniu jest Łukasz Nazarczuk – muzyk, peda-
gog, animator kultury. Tegoroczny koncert odbył się dzięki wsparciu ze 
strony Starostwa Powiatowego oraz Ośrodka Kultury w  Luboniu. Ten 
wyjątkowy projekt honorowym patronatem objął Starosta Poznański 
Jan Grabkowski oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Pani Regina Górniaczyk.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami w działalności instytucji 
kultury koncert odbył się 26 marca, bez udziału publiczności. Można go 
zobaczyć on-line pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=P5CUCRWyfvU

 Magdalena Baranowska

Udekorowany pracami plac przed OK   fot. Zb. OK

fot. Zb.OK

Na Koncercie Muzyki Pasyjnej w tym roku mogliśmy usłyszeć utwory Antonio Vival-
diego    fot. Zb. OK
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setki tytułów za darmo w twoim domu!

Co zrobić, gdy nie wiemy co czytać, biblioteka jest nieczynna lub nie 
chcemy czekać na zarezerwowane tytuły? Mamy dla Ciebie bezpłatny 
dostęp do platformy Legimi, na której znajdziesz setki książek całkowi-
cie za darmo, o każdej porze dnia i nocy! Bezpłatne kody aktywacyjne 
czekają na Was w czytelni, dostęp jest ważny przez miesiąc, a po utracie 
ważności można pobrać kolejny kod na nowy okres.

bezpłatne lektury i audiobooki online

Pilnie potrzebujesz lektury, a w bibliotece nie ma już żadnego egzem-
plarza? Dostęp do biblioteki szkolnej jest ograniczony? Na stronie 
www.wolnelektury.pl znajdziecie setki tytułów wpisanych w  kanon 
lektur całkowicie za darmo! Od teraz dzięki współpracy Biblioteki Na-
rodowej oraz Biblioteki Cyfrowej POLONA ponad 100 tytułów zostało 
udostępnionych w formie audiobooków. Na naszej stronie w zakładce 
aktualności znajduje się bezpośredni odsyłacz do czytanych wersji ta-
kich utworów jak „Mały Książę”, „Lalka” czy „Nasza mama czarodziejka”, 
a wszystko to bez konieczności logowania. (BM)

z życia biblioteki Miejskiej

Życie w ośrodku kultury
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Trwająca już ponad rok pandemia, jej 
trzecia fala i związane z nią obostrzenia – 
to nasza obecna rzeczywistość. W marcu 
trafiło do Polski 6 milionów szczepionek 
antycovidowych, w kwietniu – 10 milio-
nów, natomiast w maju ma dotrzeć ko-
lejne 15 milionów. Do tej pory w Polsce 
zaszczepiono około 10 milionów osób, 
w tym około 2,5 miliona szczepionkami 
Johnson & Johnson lub dwiema dawkami 
innych firm. Ciekawi byliśmy, jak do kwe-
stii szczepień odnoszą się lubonianie?

większość respondentów, ponad poło-
wa – 52% – odpowiedziała twierdząco. Ko-
mentarze, które zanotowaliśmy to: „Ja już 
jestem zaszczepiona”, „Jestem ozdrowień-
cem, więc dopiero za 3 miesiące, ale jak naj-
bardziej się zaszczepię”, „Tak, ale tylko jeżeli 
będzie to potrzebne żebym mogła jeździć 

na festiwale”, „Zaszczepiłem się już w stycz-
niu, dlatego że jestem medykiem”, „Za-
szczepiłem się, ponieważ ryzyko, że umrę 
na covid jest nieporównywalnie większe od 
tego, że umrę przez szczepionkę”.

niemała grupa respondentów – 28% – 
odpowiedziała przecząco, argumentując 
swoje wypowiedzi m.in. tak: „Szczepion-
ka była badana za krótko. To się powinno 
robić latami, nie jesteśmy pewni, co w 
niej jest”, „Wszyscy moi zaszczepieni zna-
jomi okropnie to przeszli, więc się boję”, 
„Powinni to lepiej przebadać, a nie testo-
wać na ludziach”.

najmniejsza grupa respondentów – 20% 
nie miała zdania. Niektórzy dodawali: „Nie 
myślałam o tym jeszcze”, „Zastanowię się 
nad tym, jak szczepić się będzie moja gru-

pa wiekowa”, „Nie wiem jeszcze, zależy od 
szczepionki, jaką mi zaproponują”, „Zobaczy 
się jeszcze. Nie mówię tak i nie mówię nie”.

Sondaż przeprowadziła Magdalena Wende.
Oprac. Paweł Wolniewicz

czy podda się Pan/Pani szczepieniu przeciwko coVid-19?

trochę statystyki

Od początku epidemii w  Polsce koronawirusem zakaziło się ponad 
2 760 000 osób, zmarło w sumie ponad 65 000 zainfekowanych pa-
cjentów, natomiast dotąd wyzdrowiało ok. 2 500 000 zakażonych. 
Zaszczepiono ponad 10 000 000  Polaków, z czego ponad 2 600 000 
w  pełni. Obecnie proces szczepienia przyspiesza. Ruszyły pierwsze 
pilotażowe Punkty Szczepień Powszechnych. Łącznie w całym kraju 
będzie ich ponad 600. Oprócz tego rząd uruchomił także pierwsze 
punkty drive-thru, które zaszczepią Polaków bez wychodzenia z auta. 
Warto wspomnieć, że do 10 maja tego roku wszyscy Polacy powyżej 
18. roku życia będą mieli wystawione e-skierowania w celu umożli-
wienia im zarejestrowania się na konkretny termin szczepienia prze-
ciw COVID-19.

na naszym podwórku

W  naszym mieście funkcjonują dwa punkty szczepień przeciw Co-
vid-19: w  Przychodni Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo, miesz-
czącej się przy ul. Poniatowskiego 20 (tel. 61 810 48 31) oraz w Cen-
trum Medycznym Med-Lux przy ul. Żeromskiego 1 (tel. 61 813 92 23). 
W pierwszym dotychczas (stan na 30 kwietnia) zaszczepiono 1 080 
osób w tym 310 dwiema dawkami. W drugim do 26 marca zaszcze-
piono 850 osób. Ze względu na kłopoty z linią telefoniczną na ulicy 
Fabrycznej, lepiej rejestrować się osobiście lub mailowo: lubon@med
-lux.pl podając PESEL i numer telefonu komórkowego. 

Dowiedzieliśmy się, że wkrótce zostanie uruchomiony trzeci punkt 
szczepień w naszym mieście, w Domu Dziennym „Senior-Wigor” przy 
ul. Romana Maya 1B. Zgodnie z procedurą Sanepid i NFZ wyraziły sto-
sowne zgody, a jego otwarcie planuje się jeszcze w maju.

Realizacja harmonogramu szczepień trwa

Przed zaszczepieniem trzeba się zarejestrować. Można to zrobić 
na kilka sposobów: zadzwonić na całodobową i bezpłatną infoli-
nię – 989, zarejestrować się elektronicznie poprzez e-rejestrację 
na pacjent.gov.pl, skontaktować się z wybranym punktem szcze-
pień, wysłać SMS o treści SzczepimySie na numery 664 908 556 
lub 880 333 333.

Należy pamiętać, że szczepionki są częścią rozwiązania, ale same nie 
zakończą pandemii. Dlatego też zachowajmy: stosowny dystans fi-
zyczny, unikajmy tłumów, wietrzmy pomieszczenia. Po prostu zacho-
wajmy ostrożność i dbajmy o siebie, aby zmniejszyć ryzyko. (PAW)

TAK
52%

NIE 
WIEM
20%

NIE
28%

walka z pandemią
trzecia fala koronawirusa stopniowo opada. jak podaje Ministerstwo zdrowia, jej apogeum mamy już za sobą, 
jednak bierze się pod uwagę możliwość nadejścia czwartej fali. od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu woje-
wództwach powrócono do hybrydowego nauczania w szkolnych klasach 1-3. otwarto także m.in. salony urody, 
zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Rząd podjął decyzję o zachowaniu obowiązujących obostrzeń w pięciu wo-
jewództwach, w których sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza. sytuacja nie zmieniła się w województwach: 
śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim, gdzie obostrzenia są utrzymane. Planuje się stopnio-
we, ostrożne odmrażanie gospodarki. na maj zaplanowano otwarcie instytucji kultury.

OPIEKA ZDROWOTNA
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ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

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

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

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
00

1
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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.

GALERIA FAMILIJNA, 62-050 KROSNO, UL. NEKTAROWA 1 tel. 513 485 613 biuro@artis-�ower.pl

ZAPRASZAMY:
Pon.-Pt. 9-20, Sobota 9-19, 

Niedziela 9-17 (Handlowa)

KĄCIK ROZRYWKOWY

Miejsce na Twoją reklamę.
Zadzwoń i zamów!

513 064 503
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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 zwyrodnieniową 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

LK
08

9
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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

TERMIN

R
EALIZACJI

14
 DNI G

W
AR A NCJI

5
LAT

BEZ 

Ż

YRA NTÓ W

RATY
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

Z PCV I ALUMINIUM

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

tel. 61 810-66-28
fax. 61 810-66-14

biuro@chemo-plast-plus.pl
www.chemoplast.com.pl

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis

LD
00

1

tel. 692 515 643

HDS
TRANSPORT 
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1 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. 
W Kościele katolickim wspomina się w tym dniu świętego Józefa, męża 
Marii z Nazaretu, uznawanego za patrona rodzin, małżeństw i ludzi pra-
cy, gdyż, jak mówi Ewangelia, był cieślą. Nie jest to jednak święto ko-
ścielne. Tradycja dnia wolnego w pierwszym dniu maja ma zgoła inne, 
nie religijne korzenie. Sięga roku 1886, w którym to robotnicy z Chica-
go włączyli się w ogólnoamerykańską kampanię na rzecz 8-godzinne-
go dnia pracy. Był to początek walki klasy robotniczej o godne warunki 
pracy i godną płacę. 

Warto wspomnieć, że jednym z  inicjatorów pierwszych demonstracji 
1-majowych na ziemiach polskich był Marcin Kasprzak, patron jednej 
z lubońskich ulic. Pochodzący z wielkopolskiego Czołowa koło Kórnika, 
z rodziny robotników rolnych, wcześnie włączył się w działalność ruchu 
robotniczego 

w zaborze pruskim i rosyjskim. Zaangażowany był także w sprawę straj-
ku dzieci wrzesińskich w 1901 r. oraz w walkę z Hakatą. Wielokrotnie 
więziony przez władze pruskie i rosyjskie, ostatecznie w 1905 roku po 
głośnym procesie został powieszony na stokach Cytadeli Warszawskiej. 
Podczas procesu w jego obronie stanął inny działacz robotniczy – Ste-
fan Okrzeja, także patron ulicy w naszym mieście. W tzw. „sprawę Ka-
sprzaka” był zaangażowany sam Józef Piłsudski. 

Starsi lubonianie pamiętają zapewne pomnik Marcina Kasprzaka przy 
wejściu do dzisiejszego Parku Wilsona od strony ulicy Głogowskiej 
w  Poznaniu. Fala dekomunizacji w  Polsce po 1989 r. zmiotła pomnik 
Kasprzaka. Przeniesiono go do rodzinnego Czołowa. Tam stoi do dziś. 
Co ciekawe, na mocy opinii IPN, Marcin Kasprzak nie podlega pod tzw. 
ustawę dekomunizacyjną z 2016 r. 

Niestety ciąży na 1 Maja PRL-owska tradycja wymuszonych przez 
władzę, hucznych obchodów, które stanowiły propagandowy rytuał 
legitymujący system. Jednak sama idea uczczenia ludzi pracy, bez ide-
ologicznego kontekstu, jest szlachetna. Współczesny człowiek bardzo 
często identyfikuje się 

z  wykonywaną pracą, zabiega o  nią, nie tylko ze względów ekono-
micznych. To oświeceniowa tradycja, hasła Wielkiej Encyklopedii 
Francuskiej rozpoczęły postrzeganie pracy nie jako przykrego obo-
wiązku (jak to było w  strukturze feudalnej społeczeństwa), ale jako 
wartość wiele wnoszącą do naszego życia – zarobek, satysfakcję, 
poczucie sprawczości, sukces, prestiż. Dobrze więc, że nie zniknęła 
z mapy Lubonia ulica 1 Maja.

 Aleksandra Radziszewska

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej usta-
nowiony został przez Sejm na mocy ustawy 
z  lutego 2004 roku. Data nie jest przypadko-
wa. Jest to dzień, pomiędzy dwoma Świętami 
Państwowymi, w którym Polakom towarzyszą 
refleksje patriotyczne. Wybór daty podkreśla 
także obchodzony w  tym samym terminie 
Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Już od szesnastu lat 2 maja to dzień, w  któ-
rym szczególnie skupiamy się nad pochodze-

niem i znaczeniem Polskiej Flagi Państwowej 
oraz barw i symboli narodowych. Data ta ma 
swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia 
żołnierze polscy z 1. Dywizji Kościuszkowskiej 
zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie 
zwycięstwa w  Tiergarten w  Berlinie, zdoby-
wając miasto przyczynili się do zakończenia 
działań wojennych w Europie w czasie II woj-
ny światowej. Jeden z zapisów ustawy normu-
jącej nasze barwy narodowe z 7 lutego 1831 
roku mówi, że pod tym znakiem „winni łączyć 

się Polacy”. Dlatego też 2 maja każdego roku 
nasza flaga nie tylko w  Polsce, ale wszędzie 
tam gdzie są Polacy, jest symbolem łączącym 
i  jednoczącym naszych rodaków, stanowiąc 
widoczny obraz naszej przynależności naro-
dowej. Święto ma wyrażać szacunek do flagi 
i  propagować wiedzę o  polskiej tożsamości 
oraz symbolach narodowych. Pamiętajmy 
o tym i wywieśmy flagi. Niechaj Polska będzie 
Polską. (PAW)

wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! 

Takie słowa wybrzmiewają w koncercie Jankiela, Żyda-patrioty, w Mickie-
wiczowskim poemacie „Pan Tadeusz”. To ważny tekst utrwalający naszą 
narodową pamięć o  Konstytucji 3 Maja. W  malarskiej wersji dokonuje 
tego samego sześćdziesiąt lat później Jan Matejko, szaman naszej histo-
rycznej wyobraźni, na swym wielkoformatowym obrazie „Konstytucja 3 
maja 1791 roku”. Widzimy na nim triumfalny pochód posłów z Zamku Kró-
lewskiego, gdzie uchwalono Konstytucję do znajdującej się nieopodal ka-
tedry św. Jana. Dla pokoleń Mickiewicza i Matejki pamięć tego wydarze-
nia dodawała nadziei na odzyskanie niepodległego bytu państwowego.

a jak dzisiaj odnosimy się do wydarzeń sprzed 230 lat? 

Uchwalenie Konstytucji miało dość dramatyczny przebieg, nie było po-
wszechnej zgody wśród obradującej szlachty. Dochodziło do mocnych ge-
stów sprzeciwu, jak choćby posła kaliskiego Jana Suchorzewskiego, który 
wskazując na swego kilkuletniego syna, wyrażał swoje zdecydowane veto 
(można go zobaczyć na wspomnianym obrazie Matejki). Ostatecznie doku-
ment powstał jako kompromis między królem Stanisławem Augustem a re-
formatorskim środowiskiem posłów z  Hugonem Kołłątajem, Stanisławem 
Staszicem, Stanisławem Małachowskim czy Ignacym Potockim  na czele. 

Konstytucja zgodnie z  duchem oświecenia wprowadziła Monteskiu-
szowski trójpodział władzy, dzieląc ją na ustawodawczą, wykonawczą 

i  sądowniczą. Taka formuła obowiązuje do dziś. Zniosła liberum veto 
i wolną elekcję, uznawane powszechnie za główne przyczyny słabości 
i upadku państwa. Był to czas już po pierwszym rozbiorze z 1772 roku 
i Konstytucja miała wzmocnić polską państwowość i uniezależnić od 
obcych wpływów, głównie Rosji.

Tak się nie stało, przeciwnicy reform zawiązali konfederację targowic-
ką i  zdelegalizowali Ustawę Rządową. Wojna w  jej obronie w  1792 r. 
zakończyła się klęską Rzeczypospolitej i drugim rozbiorem. Słowo Tar-
gowica do dziś w naszej rodzimej frazeologii oznacza zdradę narodo-
wą. Natomiast Konstytucja 3 Maja to synonim dążeń patriotycznych 
Polaków i  jednocześnie jedno z najważniejszych polskich świąt naro-
dowych. Przez lata zaborów, ale także po odzyskaniu niepodległości 
data ta stała się symbolem walki Polaków o odzyskanie suwerenności 
i niezawisłości państwa. I dziś jesteśmy dumni z postępowości i nowo-
czesności uchwał z 1791 roku. 

A czy dzisiaj, żyjąc w suwerennym, wolnym państwie znamy treść obec-
nie obowiązującej Konstytucji? W  tym roku ze względu na pandemię 
nie świętowano hucznie rocznicy 3 Maja w przestrzeni publicznej. Może 
w takim razie w domowym zaciszu „My, Naród Polski” po prostu  prze-
czytajmy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. 

 Aleksandra Radziszewska

Święto Pracy

dzień flagi

230. rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja

MAJOWE ŚWIĘTA

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także 
w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.
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Podróż była daleka, wiodła okrężną drogą 
przez Konin, Rawę Mazowiecką, Piotrków, 
Sulejów, Kielce, Kraków.

- Bliżej byłoby przez Kalisz i  Częstochowę, 
ale do tych miast właśnie udawał się Oj-
ciec Święty. Do Zakopanego dojechaliśmy 
około godz. 18. Bagaże rozpakowaliśmy 
w Księżówce, szczęśliwi, że spędzimy tam aż 
trzy dni. Jan Paweł II przyleciał ok. godz. 20 
helikopterem razem ze swoim orszakiem. 
Z  lądowiska przyjechał samochodem do 
Księżówki. 

Przy powitaniu Ojciec Święty jak zwykle wy-
patrzył brata Mariana. 

- Wszyscy razem i każdy osobno serdecznie 
witaliśmy się z Ojcem Świętym. Przy powita-
niu dostało mi się od niego laską po ramie-
niu. Lekko mnie Ojciec Święty trącił, a póź-
niej powiedział: „Tak, to jest ten winowajca, 
to on mnie na Watykan zawiózł i zostawił”.

„W Wadowicach, w  rodzinnym mieście Pa-
pieża rozświetlono wszystkie ulice i  krzyże 
na kościołach. Helikopter z  Janem Paw-
łem II lecący z  Częstochowy zatoczył duże 
koło nad lasem ludzkich rąk wyciągniętych 
w  stronę Papieża i  odleciał dalej w  kierun-
ku Tatr. Na Podhalu górale rozpalili watry, 
ludzie wyczekiwali Papieża na stokach gór, 
przed domami i kościołami. Po przyjeździe 
Ojca Świętego do Zakopanego na zakoń-
czenie dnia górale śpiewali Ojcu Świętemu: 
„Szczęśliwa godzina Jan Paweł II jest z nami, 
w Ojczyźnie pod Tatrami”. 

W czwartek, 5 czerwca Papież nie miał wy-
stąpień publicznych i dla orszaku papieskie-
go przewidziano wycieczkę.

Ojciec Święty wypoczywał w górach, gdzie 
poleciał śmigłowcem, a po południu samo-
chodem pojechał nad Morskie Oko.

- Następnego dnia, w piątek przed godz. 9 
wyjechaliśmy z  kolumną papieską z  Księ-
żówki do kościoła Św. Krzyża, na spotkanie 
Ojca Świętego z  ludźmi chorymi. Potem 
w  kolumnie pojechaliśmy na Wielką Kro-
kiew. O  godz. 10 rozpoczęła się Msza św., 
podczas której Papież ogłosił błogosła-
wionymi matkę Bernardę Marię Jabłońską 
i  matkę Marię Karłowską. Wspaniały i  bar-
dzo wzruszający był hołd górali, kapele 
góralskie pięknie przygrywały. W tym dniu 
przypadało święto Najświętszego Serca Je-
zusowego, dlatego do Serca Jezusowego 
miało odbyć się nabożeństwo. W  pewnej 
chwili okazało się, że zapomniano o klęczni-
ku dla Ojca Świętego. Żeby ratować sytuację 

jeden z pracowników BOR polecił przywieźć 
klęcznik z  kościoła Świętego Krzyża. Klęcz-
nik ustawiono, a  proboszcz parafii tego 
kościoła popatrzył zdziwiony, nie mając po-
jęcia, że to z  jego kościoła i powiedział: „O, 
ktoś mnie podpatrzył i  zrobił taki sam, jak 
mój klęcznik”.

to my jesteśmy tymi żywymi kamieniami

W  sobotę rano Papież udał się do kościoła 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny na Krzeptówkach. Odprawił tam 
Mszę św. i konsekrował sanktuarium wybu-
dowane przez górali jako wotum wdzięcz-
ności Matce Bożej Fatimskiej za uratowanie 
życia Ojca Świętego w  zamachu 13 maja 
1981 roku.

„Kościół to nie tylko budynek sakralny, 
mówił Papież. – „Pan Jezus mówił do Pio-
tra, że zbuduje go na skale… Wy drodzy, 
jesteście cząstką tego Kościoła, zbudowa-
nego na skale, na Piotrze. Wasze sank-
tuarium na Krzeptówkach, które dzisiaj 
jest poświęcone Bogu ma służyć wspólno-
cie…To budowla z  kamieni, ale żywych, 
to my jesteśmy tymi żywymi kamieniami, 
a  jej kamieniem węgielnym jest Chrystus 
ukrzyżowany i zmartwychwstały...

Piękno tych wszystkich podhalańskich 
świątyń oddaje całe to piękno tatrzańskie-
go krajobrazu, o czym świadczą słowa Win-
centego Pola, wypisane na Krzyżu w Dolinie 
Kościeliskiej: Nic nad Boga.”.

„Cała Polska była zachwycona pięknem, ja-
kie nadali liturgii górale. Podhalanie złożyli 
Janowi Pawłowi II uroczysty hołd. - Na was 
zawsze można liczyć, skomentował papież. 
Kończąc Mszę św. Jan Paweł II mówił: – Trze-
ba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, 
patrząc w stronę Krzyża na Giewoncie, sły-
szała i powtarzała: Sursum corda – W górę 
serca!

Po południu Jan Paweł II odwiedził pustelnię 
brata Alberta na Kalatówkach, a także wje-
chał kolejką linową na Kasprowy Wierch”. 

- Papież nawiedził jeszcze kościół Św. Rodzi-
ny, gdzie czekały na niego dzieci pierwszo 
komunijne i katecheci. Proboszcz parafii po-
częstował Ojca Świętego i cały orszak obia-
dem, po którym wróciliśmy na Księżówkę.

Późnym popołudniem pojechaliśmy do 
Ludźmierza – najstarszej osady na Podhalu, 
nad Czarnym Dunajcem, gdzie Papież prze-
wodniczył modlitwie różańcowej i wygłosił 
przemówienie. 

Potem Ojciec Święty udał się na lotnisko, 
skąd helikopterem odleciał do Krakowa. 
Około godz. 19 helikopter wylądował na te-
renie byłych zakładów „Solvay”, gdzie Karol 
Wojtyła pracował w czasie II Wojny Świato-
wej jako robotnik. Stamtąd samochodem 
panoramicznym udał się do pobliskiego 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w  Ła-
giewnikach. Tam najpierw modlił się długo 
przy grobie błogosławionej siostry Fausty-
ny, a  następnie spotkał się z  siostrami ze 
zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-

dzia, do którego przez 13 lat należała s. Fau-
styna. Papież oglądał także makietę mającej 
powstać bazyliki Miłosierdzia Bożego i  po-
święcił kamień węgielny pod budowę tej 
świątyni. W czasie podróży z Łagiewnik do 
pałacu arcybiskupów przy Franciszkańskiej 
Papieża pozdrawiały tysiące ludzi, czekają-
cych na trasie przejazdu.

- Ósmego czerwca, w niedzielę Papież spo-
tkał się rano z premierem Polski, a o godz. 
10.30 udaliśmy się na Błonia Krakowskie, 
na Mszę św. kanonizacyjną błogosławionej 
Jadwigi. 

Była to data historyczna dla Kościoła pol-
skiego. Ojciec Święty ogłosił świętość Jadwi-
gi, królowej Polski, Rusi i Litwy. „Umiłowana 
przez naród cały, ty, która stoisz u początku 
czasów jagiellońskich (...) Gaude Mater Po-
lonia! - mówił papież. Dla Jana Pawła II była 
to uroczystość, która „dopełnia millenium 
chrztu Polski”.

- W  czasie Mszy św. kanonizacyjnej znowu 
dostąpiłem szczęścia przyjęcia Komunii św. 
z  rąk Papieża. Po Mszy razem z  moim bra-
tem Włodkiem i  siostrami karmelitankami 
z  Oświęcimia mogliśmy podejść do Jana 
Pawła II.

to my jesteśmy tymi żywymi kamieniami
część Viii książki „winowajca”, która powstała w wyniku rozmów przeprowadzonych z bratem Maria-
nem Markiewiczem ze zgromadzenia braci serca jezusowego w  Puszczykowie. brat Marian kilka lat 
służył w Rzymie, w czasie pontyfikatu papieża Polaka, św. jana Pawła ii.

KOŚCIÓŁ 

Fot. b. Mariana Markiewicza ze zbiorów własnych. 
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Obiad spożyto w  rezydencji arcybiskupiej 
i po krótkim odpoczynku Ojciec Święty udał 
się samochodem panoramicznym do ko-
ścioła św. Anny na spotkanie z okazji 600 – 
lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

uchwycił go bóg

W poniedziałek, 9 czerwca o godz. 8 Ojciec 
Święty udał się do Katedry Wawelskiej, gdzie 
celebrował Mszę św. z kardynałami A. Soda-
no i F. Macharskim w krypcie katedry. W tym 
samym miejscu, przed 50 laty ks. Karol Woj-
tyła odprawił swoją Mszę św. prymicyjną. Po 
śniadaniu w domu kanoników, (gdzie Papież 
mieszkał przez 9 lat jako biskup pomocniczy 
Krakowa), udał się na cmentarz Rakowicki, 
na grób swoich rodziców i brata. Z cmenta-
rza pojechał do Kliniki Kardiochirurgicznej, 
aby ją poświęcić i spotkać się z pacjentami 
i  dobroczyńcami szpitala. Potem nawiedził 
jeszcze kościół św. Jadwigi i  pozdrowił ze-
branych tam pielgrzymów. 

- My w  tym czasie spakowaliśmy bagaże 
i  udaliśmy się z  kolumną BOR do Dukli, 
aby przygotować bazę noclegową. Ojciec 
Święty zamieszkał w klasztorze Ojców Ber-
nardynów, orszak papieski w  klasztorze 
Ojców Michaelitów, w Miejscu Piastowym. 
Po przybyciu do Dukli Ojciec Święty po-
modlił się przy grobie błogosławionego 
Jana z Dukli, którego nazajutrz miał ogło-
sić świętym, po czym udał się na kolację 
i nocleg do klasztoru.

Niespodzianką było nawiedzenie przez Jana 
Pawła II Miejsca Piastowego i modlitwa przy 
grobie sługi bożego – ks. Bronisława Mar-
kiewicza, a także wspólna fotografia z jego 
duchowymi córkami i  synami. O  wizytę tą 
poprosił ks. biskup Jan Chrapek, pochodzą-
cy z tej rodziny zakonnej.

Ostatniego dnia pielgrzymki, 10 czerwca 
1997 roku Ojciec Święty udał się do Kro-
sna na Mszę św. kanonizacyjną, aby ogłosić 
świętym Jana z Dukli. 

„Jakże bliski wydaje się nam błogosławio-
ny Jan w  tej świątyni, w  której przecho-
wuje się jego relikwie! Bardzo chciałem tu 
przybyć, aby w  ciszy klasztoru wsłuchać 
się w  głos jego serca i  wspólnie z  wami 
wgłębić się w  tajemnicę jego życia i  świę-
tości. A  było to życie całkowicie oddane 
Bogu. Zaczęło się w pobliskiej pustelni. To 
właśnie tam, wśród ciszy i duchowej walki 
uchwycił go Bóg i tak już pozostali razem 
do końca”, mówił Papież.

W homilii przemawiał także do rolników:

„Twórzcie kulturę wsi, której obok nowych 
wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie 
jak u dobrego gospodarza, miejsce na rze-
czy dawne, uświęcone tradycją, potwier-
dzone przez prawdę wieków”.

Ze wzruszenia głos mu się łamał: „Moje 
lata pobytu w  Rzymie nie wygasiły we 
mnie miłości do tej ziemi. Z całego serca 
błogosławię”.

- My w  tym czasie pakowaliśmy bagaże 
i  prezenty, i  z  kolumną BOR pojechaliśmy 
na lotnisko w Balicach. Załadowaliśmy rze-
czy Ojca Świętego i orszaku, a te, które nie 
zmieściły się do samolotu zabezpieczyliśmy, 
miały być później wysłane do Watykanu 
drogą lądową, razem z papieskim samocho-
dem „papamoblie”. Z  Krosna ojciec Święty 
z  orszakiem przyleciał na lotnisko w  Bali-
cach helikopterem. 

Podczas ceremonii pożegnalnej przemawiał 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Alek-
sander Kwaśniewski i  prymas Polski Józef 
Glemp. Potem podchodzili pożegnać się 
biskupi, premier, członkowie rządu, a także 
grupa osób obsługujących pielgrzymkę, 
w której był także brat Marian. 

- O  godz. 18.30 Ojciec Święty jako ostatni 
wszedł do samolotu, błogosławiąc jeszcze 
raz zebranych i maszyna ruszyła na pas star-
towy, a  po chwili wystartowała do Rzymu. 
Staliśmy na lotnisku do czasu, aż samolot 
przekroczy granicę państwa. Kiedy to nastą-
piło, szef BOR z ulgą powiedział: „No, i  tym 
razem udało się”. Chodziło o to, że udało się 
zapewnić Ojcu Świętemu bezpieczeństwo.

Utrudzony, ale szczęśliwy wracałem przez 
Gniezno do Warszawy, razem z ceremonia-
rzem z  Gniezna, ks. Stefańskim i  siostrami 
z sekretariatu Episkopatu Polski.

 Elżbieta Bylczyńska

wielki czwartek (1 kwietnia) był zarazem 
Dniem Kapłańskim. Podczas Mszy św. w in-
tencji zmarłego w  tym roku ks. Krzysztofa 
Twardowskiego – byłego wikariusza parafii, 
koncelebrowanej o  godz. 19, nasi duszpa-
sterze – proboszcz, ks. prał. Roman Kubicki 
i  wikariusz Tomasz Rogoziński oraz diakon 
Maciej Szymczak podziękowali Panu Bogu 
za dar kapłaństwa, nie kryjąc jak ważną rolę 
w  ich posłudze odgrywa współdziałanie 
i bliskość z parafianami. Po zakończeniu na-
bożeństwa ministranci, młodzież z KSM oraz 

przedstawiciele stowarzyszeń działających 
przy parafii złożyli okolicznościowe życze-
nia swoim duszpasterzom, a ci im podzięko-
wali za ciepłe słowa i piękne kwiaty. 

W  wielki Piątek (2 kwietnia) o  godz. 15 
grupa parafian przeszła w Drodze Krzyżo-
wej. Później podczas wieczornej liturgii, 
która rozpoczęła się o godz. 19, jej uczest-
nicy zagłębili się w rozważaniu Męki Pań-
skiej. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
trwała do godz. 22. 

W wielką sobotę (3 kwietnia), na dziedziń-
cu kościoła święcono świąteczne potrawy. 
Wieczorne uroczystości Wielkiej Soboty roz-
poczęły się o godz. 21 poświęceniem ognia, 
po czym kapłani i wierni wzięli udział w  li-
turgii paschalnej. (PAW)

triduum sacrum w parafii św. jana bosko
w obliczu pandemii, tegoroczna trzydniowa Liturgia Paschalna odbyła się w obowiązującym reżimie 
sanitarnym. wszystkie nabożeństwa były transmitowane za pośrednictwem internetu.

KOŚCIÓŁ 

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

Fot. b. Mariana Markiewicza ze zbiorów własnych. 

W Wigilię Paschalną, po poświęceniu ognia na dzie-
dzińcu kościoła, wniesiono go do wnętrza świątyni   
fot. Paweł Wolniewicz Grób Pański w kościele św. Jana Bosko   fot. P. Wolniewicz

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
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Pogrom Luboń otwiera sekcję e-sportu

zapadła decyzja! 

o krótkie zrelacjonowanie i przedstawienie tych rozgrywek popro-
siliśmy Prezesa Pogromu szymona owsiannego oraz Menadżera 
sekcji e-sportowej krystiana zalewskiego. 

Pogrom Luboń występujący na co dzień na boiskach A klasy, wchodzi 
do świata e-Sportu. Klub otwiera sekcję w popularnej grze piłkarskiej 
FIFA, w której będą znajdować się dwie podsekcje, mianowicie 1v1 
oraz Pro Clubs. W tej pierwszej gracze rywalizować będą na arenie 
zarówno polskiej jak i międzynarodowej w trybie Ultimate Team czy 
w trybie Head2Head. Reprezentantami Pogromu będą Olivier „OzS” 

Zalewski oraz Michał „Vyder 88” Wydra. Menadżerem sekcji oraz za-
wodnikiem rezerwowym jest Krystian „xKryZySx” Zalewski. Krystian 
jest zawodnikiem Pogromu od wielu lat, a  także znanym graczem 
e-sportowym ze sporym doświadczeniem oraz licznymi sukcesami 
w tej dziedzinie. Warto nadmienić, że Krystian reprezentował Lecha 
Poznań w Ekstraklasie Games i ostatecznie wywalczył TOP8 tego tur-
nieju, a także reprezentował sekcję e-Sportu Wiary Lecha.

 Władysław Szczepaniak

wszystkie rozgrywki prowadzone przez wzPn zostały wznowione 
od 19 kwietnia.

Decyzja dotyczy zarówno rozgrywek seniorskich RED BOX V liga, RED 
BOX klasa okręgowa, Proton Klasa A oraz Proton klasa B. Pierwsze 
mecze po tym wznowieniu rozpoczną się 24-25 kwietnia.

Jak podaje Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej, dokonano zawieszenia dalszych rozgrywek z powodu obo-
strzeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną. Mianowicie wy-
dłużono okres zaostrzonych regulacji do 18 kwietnia. W ten sposób 
zostały odwołane dalsze dwie kolejki spotkań, które były zaplanowa-
ne na weekendy 10/11 i 17/18 kwietnia. 

oto zmiany terminów Red boX V liga gdzie występuje stella Luboń.
23 kolejka z 10/11 kwietnia na 26 maja (środa)
24 kolejka z 17/18 kwietnia na 9 czerwca (środa)
Proton a klasa, w której występują Luboński ks i Pogrom Luboń
16 kolejka z 10/11 kwietnia na 3 maja (poniedziałek)
17 kolejka z 17/18 kwietnia na 12 maja (środa)
Proton klasa b, gdzie w tej klasie występują rezerwy stelli Luboń 
13 kolejka z 10/11 kwietnia na 3 czerwca 
14 kolejka z 17/18 kwietnia na 26/27 czerwca
Wszelkie zmiany, które jeszcze mogą wystąpić w rozgrywkach, moż-
na śledzić w internecie.

 Władysław Szczepaniak

Reprezentanci Pogromu, od lewej: Krystian Zalewski, Olivier Zalewski i Michał Wydra   fot. Zb. Pogromu Luboń

- KSIĄŻKI
- MONETY
- PORCELANĘ
- MEDALE WOJSKOWE
- ZEGARKI ITD.

tel. 530 005 327
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WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY
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www.apartamenty-srem.pl
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duże zmiany w uks jedynka Luboń
– nowe drużyny, nowi trenerzy

Jesienią do klubu przyszedł nowy trener 
Przemysław Plewa i  powołana została dru-
żyna żaków. Na początku grupa liczyła 11 
chłopców, co pozwoliło na jej udział w tur-
niejach halowych, gdzie gra się po czte-
rech lub pięciu zawodników. Jeszcze przed 
końcem 2019 roku nowo powstała druży-
na wystąpiła w  turnieju Młodych Mistrzów 
w  Bydgoszczy oraz Turnieju Żaków w  Go-
styniu, a  w  grudniu tego samego roku na 
hali LOSIR w Luboniu zorganizowany został 
Mikołajkowy Turniej Żaków. Na początku 
nowego roku do drużyny dołączyło kilku 
nowych chłopców, a  cała drużyna podczas 
ferii wyjechała na zimowy obóz do Jani-
kowa. Tam oprócz meczów z  drużynami 
z  województwa kujawsko-pomorskiego ro-
zegrali również turniej OSIR CUP Janikowo. 
Na czerwiec zaplanowany został zagranicz-
ny wyjazd do Wiednia na Międzynarodowy 
Turniej, jednak pandemia, która przyszła do 
nas w marcu, pokrzyżowała wszystkie plany 
związane zarówno z tym wyjazdem, jak rów-
nież udziałem w  lidze WZPN. Dlatego całą 
wiosnę, jak tylko było to możliwe, drużyna 
trenowała i  rozgrywała mecze towarzyskie. 
Latem otworzyła się możliwość ponownego 
wyjazdu na letni obóz, z czego drużyna sko-
rzystała, jak również z kilku letnich turniejów 
w Janikowie, Mogilnie, Dopiewie czy Lubo-
niu w Memoriale Ksawerego Jankowskiego.

Jesienią 2020 roku pod okiem trenera Ple-
wy drużyna zgłoszona została do ligi WZPN 
Żaków, gdzie swoje mecze w  formie tur-
niejów rozegrała na boiskach w  Stęszewie, 
Plewiskach, Dopiewie, Poznaniu i  Luboniu. 
Po zakończeniu rozgrywek WZPN, wzięli oni 
udział jeszcze w turniejach halowych w Su-
chym Lesie, Czempiniu, Kórniku, Kościanie 
i kolejny raz jako gospodarz turnieju w Miko-
łajkowym Turnieju w Luboniu, ale tym razem 
nie na hali, lecz pod balonem. Zimą kolejny 

raz drużyna wyjechała na obóz, gdzie rów-
nież brała udział w  licznych grach kontrol-
nych oraz w  Halowym Turnieju FOOTBALL 
FACTORY AP/OSIR CUP JANIKOWO, gdzie ze 
względu na brak publiczności relację moż-
na było zobaczyć w TVP Bydgoszcz, a jeden 
z  zawodników UKS udzielił przed kamerą 
pierwszego swojego wywiadu, odpowiada-
jąc na kilka pytań zadanych przez reportera 
tej telewizji. 

Widać, że drużyna cały czas się rozwija 
i obecnie w zajęciach uczestniczy 17 chłop-
ców, grających w  kategorii wiekowej Żak 
F1. Wiosną tego roku zgłoszeni zostali do 
ligi Żaka WZPN, gdzie występować będą 
w grupie 21 i  rywalizować z zespołami Avii 
Kamionki, TPS Winogrady, LPFA Bułgarska, 
Red Box Poznań, Talent Poznań, Concordia 
Murowana Goślina oraz LPFA Skoki. 

UKS Jedynka Luboń to nie tylko jedna dru-
żyna żaków, ponieważ ze względu na duże 
zainteresowanie w szkole zajęciami sporto-
wymi, jesienią 2020 roku w  klubie powsta-
ła kolejna grupa chłopców i  dziewczynek 
w wieku 6-7 lat i młodsi. Było to dużym, ale 
miłym zaskoczeniem również dla zarządu, 
który musiał szybko znaleźć kolejnych tre-
nerów, bo nowa grupa szybko się rozrosła 
i w ciągu pół roku od powstania znalazło się 
w niej prawie 20 osób, w tym aż 8 dziewczy-
nek. Cieszy bardzo fakt, że tak wielu rodziców 
zaufało pracującym tu trenerom i powierza 
im pod opiekę swoje dzieci. Jak tylko będzie 
można wrócić do zajęć na boiskach, również 

ta młodsza grupa będzie brała udział w licz-
nych turniejach i meczach, a w wakacje obie 
grupy wyjadą na letni obóz. 

To nie koniec działań, jakie są w  planach 
tego uczniowskiego klubu, ponieważ już 
w  czerwcu wystartuje z  zajęciami kolejna 
grupa, tym razem „Bambini”, w ramach której 
na zajęcia będą mogły przychodzić maluchy 
już od 5. roku życia. Celem UKS-u  jest, aby 
dzieci już od najmłodszych lat miały możli-
wość uczestniczenia w zajęciach ruchowych 
na świeżym powietrzu i odciągnięcie ich od 
coraz większego wpływu multimediów. 

Przy okazji warto wspomnieć również o SP 1, 
przy której istnieje klub, ponieważ to dzięki 
obiektom szkolnym klub mógł przetrwać ten 
trudny czas,  firmie PROMAG, która wspiera 
klub przez zakup sprzętu sportowego oraz 
sponsoruje wyjazdy na turnieje i obozy. Po-
dziękowania należą się także firmom WEIL-
BURGER GRAFIK-POLSKA i VIOLETTA GRAFIK 
POLSKA, które chętnie wspierają i pomagają 
podczas organizowanych turniejów czy wy-
jazdów na obozy, za co uczniowski klub jest 
bardzo wdzięczny. 

Wszystkich chętnych i  zainteresowanych 
udziałem w zajęciach, ale również chcących 
wesprzeć Uczniowski Klub, zapraszamy do 
kontaktu. Więcej informacji i  zdjęć z  wyda-
rzeń w tym klubie można znaleźć na Facebo-
oku UKS Jedynka Luboń. 

 Władysław Szczepaniak

Zimowy obóz w Janikowie   fot. Zb. UKS Jedynka 

Mikołajkowy Turniej Żaków pod balonem w Luboniu   fot. Zb. UKS Jedynka Pierwszy obóz  letni w Janikowie   fot. Zb UKS Jedynka 

zanim w całej Polsce zaczęła się pandemia koronawirusa, w uks jedynka Luboń zaszły bardzo duże 
zmiany. w 2019 roku w klubie została tylko jedna drużyna, która ze względu na zbyt małą liczbę zawod-
ników nie wystartowała w lidze wzPn, co wróżyło zakończenie działalności klubowej na koniec roku. 

DZIEJE SIĘ W SPORCIE
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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

(L
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)
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CZĘŚCI ZAMIENNE

PLISY

NA RYNKU OD 1998 ROKU

• 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
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AUT
złomowanie 

organizowanie transportu 
na terenie gmin Mosina, 

Puszczykowo, Luboń

tel. 661-028-222
LK

09
2
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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
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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
LK

02
6

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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Rybieniec 7 
62-280 Rybieniec 

e-mail: kontakt@dwor-rybieniec.pl
tel. 884-300-307
lub 884-300-308

Organizujemy wesela 
i inne imprezy 

okolicznościowe 
w przepięknej scenerii
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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

+

LK
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7

 

czynne: pn-pt. 10:00-18:00, sobota. 10:00-14:00. 

 

NAROŻNIKI  

 

 
 

Gruszczyn 
ul.Swarzędzka 29

 

RATY 0%
 

KUCHNIE

JADALNIE

SYPIALNIE



38

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

GAZETA LUBOŃSKA 05/2021reklama

LW
00

3

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

!

FOTOWOLTAIKA
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Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565

Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565

PRODUCENT
GARNITURÓW MĘSKICH, 
KOMUNIJNYCH, DAMSKICH. 

MOŻLIWOŚĆ USZYCIA Z 
DOPASOWANIEM DO SYLWETKI.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
RÓWNIEŻ FIRMY.

PRODUCENT
GARNITURÓW MĘSKICH, 
KOMUNIJNYCH, DAMSKICH. 

MOŻLIWOŚĆ USZYCIA Z 
DOPASOWANIEM DO SYLWETKI.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
RÓWNIEŻ FIRMY.

W W W.GARNITURYSTEPNIAK .PLW W W.GARNITURYSTEPNIAK .PL

ul. Pułaskiego 30a/46 

MEGA ROLLO 50cm, 
pyszne sałatki, 

kebaby na talerzu 
(także w wersji wegetariańskiej) 

i wiele innych!

Przyjmujemy zamówienia na dowóz 

tel. 739 564 225
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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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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
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STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2

tel. 665 545 545e-mail: sklep@agkmeble.pl

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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SERWIS NARCIARSKI

ROWERY
SKLEP 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

LP
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znajdź nas na

Zapraszamy codziennie po wyśmienite chleby 
na naturalnym zakwasie.

Do tego pyszne drożdżówki i ciasta z blachy.

W naszej ofercie są domowe zupy, 
pierogi, gołąbki, domowe wędliny, pasztety 

i catering na wszystkie okazje. 

Serdecznie zapraszamy :) 

od poniedziałku do piątku: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 - 15:00

niedziela: 9:00 - 15:00

ul.Jana III Sobieskiego 79, Luboń, 62-030
piekarnialetarg@gmail.com

tel. 501 675 621
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Mała rata
dużo możliwości!

Pożyczka Zaratka
RRSO: 7,23% 

25 zł miesięcznie
za każdy 1000 zł

0 zł prowizji

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla cał-
kowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania 
umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1149,52 zł, w tym odsetki: 149,52 zł.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Klientów nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie 
co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Pożyczka Zaratka otrzymała pre-
stiżowe wyróżnienie Dobra Marka 2019. Przyjdź do Placówki Pośrednika Kredytowego: SOLID-CREDIT Konrad Soluch, umocowanego do dokonywania czynności 
faktycznych lub prawnych w imieniu i na rzecz SKOK Stefczyka związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umów o kredycie konsumenckim oraz 
do czynności niezbędnych do wykonywania zawartych umów.

Luboń, ul. Żabikowska 56A, tel. 61 669 82 38
kasastefczyka.pl 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)


