ISSN: 2719-4469

cena 2,50 zł

wejdź i sprawdź
nasz portal
Sierpień 2021

30-lecie
Translubu

fot. Zb. Translubu

s. 10

 Sukces lubonianina – s. 7
 Protest Przeciwko szczepieniu – s.8
 Rozbudowa Czwórki – s. 21

 Wypadł z II piętra – s. 25

 Wspominamy Stefana Krukowskiego – znanego lubońskiego fotografa – s. 29
 Zakończenie sezonu piłkarskiego – s. 30

www.gazeta-lubon.pl

reklama

2

GAZETA LUBOŃSKA 08/2021

Najważniejsze
to nie przegapić
startu

ul. Żabikowska 66
Luboń (CH Pajo)

Startujemy
1 sierpnia

LK138

Dla pierwszych
klientów, którzy
kupią smartfona
mamy prezent –
niespodziankę

LK133

Sieć numer 1 z największą liczbą Klientów usług mobilnych i stacjonarnych.
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Jubileuszowo
Przed 30 laty Przedsiębiorstwo Transportowe Translub jako
jednoosobowa spółka Miasta Luboń zaczęło realizować usługi
w ramach komunikacji miejskiej. Dokładnie 1 lipca obchodziło
swój okrągły jubileusz.
News’em w przestrzeni publicznej naszego miasta jest zorganizowany w czwartek, 15 lipca, przed Rodzinnym Centrum
Medycznym LubMed przy ul. Sobieskiego protest przeciwników szczepienia dzieci w wieku od 6 miesiąca do 12 roku życia
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 preparatami firmy Pfizer.
Ważnym wydarzeniem jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4.
Polecamy także zawarte w naszym periodyku m.in.: relację
z udziału lubonian w obchodach Poznańskiego Czerwca ’56,
artykuły poświęcone „Miejskim klimatom” oraz podsumowanie zakończonego sezonu lubońskich klubów piłkarskich.

W wakacyjnym rytmie zachęcamy również do zapoznania się
z naszą fotorelacją, przedstawiającą tętniącą życiem nadwarciańską plażę miejską.
Drodzy Czytelnicy, dziękujemy za wszelkie sygnały dotyczące
dobrych i złych aspektów życia w naszym mieście. Zapraszamy do goszczenia na naszych łamach wszystkie środowiska,
wszystkich lubonian, którym nie są obce sprawy naszej Małej Ojczyzny. Podzielcie się z innymi swoimi spostrzeżeniami,
uwagami, propozycjami, informacjami, ale również refleksjami
o charakterze krytycznym. Innymi słowy korzystajcie z możliwości wypowiedzenia się na naszych łamach.
Życzymy dalszego, dobrego, letniego wypoczynku.
Redakcja „Gazety Lubońskiej”

Nasze banery
W poprzednim jubileuszowym numerze „GL”
zapowiadaliśmy, że wkrótce w kilku nowych
lokalizacjach na terenie miasta powieszone
zostaną banery z naszym logo, hasłem przewodnim, adresem redakcji i numerami kontaktowymi. Udało nam się zrealizować nasze plany z początkiem lipca. Teraz stoją przed nami
poważniejsze wyzwania i mamy nadzieję, że
wkrótce uda nam się im sprostać. (red.)
Baner na boisku Orlik przy ul. Dojazdowej fot. Paweł Wolniewicz

Baner na boisku FC Stella przy ul. Szkolnej fot. Paweł Wolniewicz

Śladem naszych interwencji
Napisał do nas mieszkaniec ul. 11 Listopada, z prośbą o nagłośnienie sprawy: „Od pewnego czasu pod moim domem i kilku posesjami w okolicy (11 Listopada i Studzienna) ktoś podrzuca swoje śmieci. Z każdym tygodniem tego
przybywa i nie wygląda to ciekawie. Zgłosiłem sprawę na Straż Miejską. Przyjechali, ale do tej pory nic się z tym nie
dzieje, a śmieci przybywa. Śmieciarka tego nie zabiera, bo porzucone odpady nie są posegregowane. Czy nie da się
z tym nic zrobić?”.
Sprawę skierowaliśmy do Urzędu Miasta Luboń z prośbą o rozwiązanie problemu i otrzymaliśmy następującą odpowiedź:
„W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące odpadów podrzuconych przy ul. 11 Listopada uprzejmie informujemy, że
w wyniku działań prowadzonych przez Straż Miejską Miasta Luboń udało się ustalić sprawcę podrzucenia odpadów. Aktualnie
prowadzona jest sprawa o wykroczenie w stosunku do tej osoby.
Odpady zostaną usunięte po zakończeniu postępowania UML”.
Niech to będzie przestroga dla podrzucających śmieci w naszym
mieście i uzmysłowi im, że nie są i nie będą bezkarni. (PAW)

fot. Mieszkaniec
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Plaża miejska tętni życiem
Z różnych względów nie wszyscy lubonianie mogą spędzać letnią kanikułę poza miastem. Ci, którzy pozostali w Luboniu często zaglądają na
nadwarciańską plażę, która tętni życiem. W ramach jej funkcjonowania
odbywają się m.in.: „Zumba dla młodzieży i dorosłych”, zajęcia animacyjne dla dzieci, „Biblioteka w plenerze”, „Disco silent”, „Body Workout

dla młodzieży i dorosłych”, „Wolna scena”, „Pchli Targ” i joga. Wszystko to
z malowniczą wstęgą Warty i jej brzegów w tle, skąpanych w promieniach zachodzącego słońca (szczegółowy harmonogram tego, co się
dzieje i będzie się działo na plaży w sierpniu zamieściliśmy na naszym
portalu: www.gazeta-lubon.pl). (PAW)

W poniedziałki, nad Wartą o godz. 19 można wziąć udział w treningach zawierających elementy fitnessu – Zumbie, prowadzonych przez profesjonalną instruktorkę. Choreografia inspirowana jest głównie tańcami latynoskimi
fot. Paweł Wolniewicz
Zachód słońca na plaży miejskiej fot. Paweł Wolniewicz

Plażowa Zumba z Wartą w tle fot. Paweł Wolniewicz

Po zakończonych animacjach dzieci pod bacznym okiem dorosłych kontynuują
plażową zabawę fot. Paweł Wolniewicz

Zabawa w „Gąski” na plaży jest jedną z ulubionych rozrywek dzieci
fot. Paweł Wolniewicz

Dużą popularnością cieszą się animacje plastyczne dla dzieci
fot. Paweł Wolniewicz

Nadwarciański pejzaż jest niewątpliwie inspiracją dla malarzy
fot. Paweł Wolniewicz
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Festiwal smaków
W pierwszy weekend lipca w Luboniu, przy CH Factory odbył się III Festiwal Smaków Food Trucków.
Objęliśmy go patronatem medialnym.
Przez dwa dni lipca (sobotę, 3 w godz. 12-21 i niedzielę, 4 w godz. 1220) nad naszym miastem, przy sprzyjającej aurze, wiatr unosił zapach
kuchni food trucków, serwujących różnorodne potrawy. Na parkingu
przy CH Factory na ul. Dębieckiej zaparkowały mobilne restauracje.
Przyjechały z wielu miast, by ponownie zabrać gości w kulinarną podróż. Nie opuszczając Lubonia można było poznać smaki Belgii, Węgier,

Hiszpanii, Gruzji czy Chin m.in. gruzińskie pierogi, amerykańskie donuty, hiszpańskie churrosy czy soczyste burgery. Nie zabrakło burgerów
w coraz to nowszych propozycjach czy belgijskich frytek. Pragnienie
gasiła rowerowa lemoniada, a po posiłku można było uraczyć się deserem. Ze względu na pandemię, wystawcy byli zobligowani do przestrzegania aktualnych obostrzeń dotyczących gastronomii. Potrawy
przygotowywano z zachowaniem reżimu sanitarnego. (PAW)

fot. Rafał Wojtyniak

fot. Paweł Wolniewicz

Przez Luboń do pałacu
Dwie poznanianki, zapalone cyklistki, w czasie letniej kanikuły, korzystając z urlopów odwiedzają urokliwe miejsca w
Wielkopolsce. Bywa, że na trasie ich rowerowych wycieczek znajdzie się Luboń.
W środę, 21 lipca, przy sprzyjającej pogodzie Panie Michalina i Kasia wybrały się
rowerami do Strykowa i Sapowic. Rano,
przejeżdżając przez Luboń, na stacji roweru miejskiego przy Wzgórzu Papieskim dopompowały koła od swoich rowerów. Miło
było je spotkać, gdyż emanowały pozytywną energią. Ponieważ są w doskonałej formie, przed południem dotarły do Strykowa.
Jak przystało na młode damy odetchnęły
nieco w pięknym pałacu, zbudowanym na
początku XX w. w stylu neogotyckim dla
Hansa von Treskow (z niemieckiej rodziny
osiadłej w Wielkopolsce w końcu XVIII w.,
wywodzącej się od berlińskiego bankiera
– Zygmunta Ottona von Treskowa), gdzie
obecnie mieści się hotel i restauracja. Po
krótkim spacerze w parku, udały się do Sapowic. Przy sprzyjającej aurze, późnym popołudniem wróciły do stolicy Wielkopolski.
„Pięknie się kręciło cardio… liczyłyśmy na
słoneczko, w sceneriach pałacowo-zamkowych było iście bajecznie – w magicznych
i nostalgicznych miejscach” – powiedziała
Pani Michalina. Pełne wrażeń i zadowolone
z „wykręcenia” 67 km, planowały podjęcie
następnych rowerowych wyzwań i zwiedzanie kolejnych urokliwych, ciekawych
miejsc. Przemiłym Sąsiadkom z Poznania
gratulujemy wspaniałej kondycji, życząc
wielu udanych, kolejnych wypraw rowerowych i żeby nadal zarażały otoczenie pozytywną energią. (PAW)

Panie Michalina i Kasia (z prawej), jak przystało na wytrawne cyklistki, na stacji roweru miejskiego przy Wzgórzu
Papieskim, sprawdzały ciśnienie powietrza w oponach fot. Paweł Wolniewicz

Pani Michalina w chwili wytchnienia przed strykowskim pałacem z charakterystycznymi wieżyczkami
fot. Zb. Pań Michaliny i Kasi

Pani Kasia również uwielbia relaksować się w takich
pięknych i ciekawych miejscach
fot. Zb. Pań Michaliny i Kasi
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Luboń Track
W sobotę 17 lipca br. na Stadionie Miejskim w Luboniu odbył się drugi miting z cyklu Luboń Track.
W rywalizacji wzięło udział ponad 70 osób.
Dzieci rywalizowały na czterech dystansach: 200 m, 400 m, 800 m
oraz 1000 m. Zwycięzcami biegów zostali: 200 m (roczniki 2018-2016):
Lena Daniłowicz i Filip Sosnowski, 400 m (roczniki 2015-2014): Zuzanna Ignaczak i Piotr Goliński, 800 m (roczniki 2013-2012): Maja Karalus
i Krzysztof Goliński, 800 m (roczniki 2011-2009): Monika Daniłowicz
i Mateusz Bartkowiak, 1000 m (roczniki 2008-2006): Gabriela Golińska
i Adam Górczyński.
Dorośli mieli do wyboru dwa dystanse 2000 m oraz 5000 m. Na 2000
m rywalizację wśród panów wygrał Michał Leśniak (rezultat 6:51:9),
a wśród pań triumfowała Paulina Kaczmarek (rezultat 7:52:2). Na 5000
m z czasem 17:24:8 zwyciężył Radosław Piasecki, a najszybszą kobietą
była Oliwia Wilczyńska (czas 21:15:6).

fot. Anna Strojna

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli rywalizację otrzymali pamiątkowe medale oraz poczęstunek regeneracyjny po biegu. Najlepsi zostali
nagrodzeni na podium pucharami oraz medalami. Kolejny miting Luboń Track już 21 sierpnia. Dzieci rywalizować będą na takich samych
dystansach jak w lipcu, a dorośli mają do wyboru bieg na 1 milę (1609 m)
lub 5000 m. Wpisowe za udział w zawodach wynosi 20 zł dla dzieci oraz
30 zł dla dorosłych. Impreza, której organizatorem jest Ronin Running,
jest objęta Honorowym Patronatem Burmistrz Miasta Luboń.
Link do zapisów www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/lubon-track
Fanpage zawodów: www.facebook.com/lubontrack1
fot. Anna Strojna

Autostradowa Dolinka
w przebudowie
Trwają prace modernizacyjne na placu zabaw Autostradowa Dolinka
przy ul. Chopina. Wymieniono ogrodzenie na nowe, nawieziono świeży
piasek. Na nowe zostaną wymienione także niektóre urządzenia zabawowe m.in.: piaskownica, huśtawka i zestaw do ćwiczeń. Jak się dowiedzieliśmy w lubońskim magistracie plac ponownie zostanie udostępniony dzieciom w pierwszej dekadzie sierpnia. (PAW)

W ramach modernizacji zamontowano nowe ogrodzenie oraz nawieziono świeżego piasku. Teraz kolej na nowe urządzenia zabawowe fot. Paweł Wolniewicz

Adam Chudzicki

Mural przy boisku
Wkrótce będzie można podziwiać mural przy boisku, w sąsiedztwie placu
zabaw na ul. Kołłątaja, zaprojektowany przez lubonianina – dr hab. Tomasza Kalitko (jego sylwetkę szerzej przedstawiamy na stronie obok).
Dzień w Luboniu
Projekt muralu oparty jest na fabularnej narracji symbolicznie opisującej przemijanie, gdzie nasze miasto staje się cichym narratorem, którego przemijanie przedstawione jest poprzez kolorystykę sugerującą
mijający dzień. (PAW)

Projekt malowanego muralu fot. Zb. Tomasza Kalitko
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Niewidoczny

Remont ul. Pułaskiego

Do naszej redakcji zadzwonił Czytelnik z ul. Poniatowskiego. Poinformował nas, że dla kierowców jadących tą ulicą od strony ul. Kościuszki,
sygnalizator świetlny zamontowany nad jezdnią na wysokości Szkoły
Podstawowej nr 1 jest niewidoczny. Zasłaniają go gałęzie rosnącej przy
drodze lipy. Poproszeni o interwencję, sygnał Czytelnika zgłosiliśmy
w lubońskim magistracie. (PAW)

Trwają prace związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na odcinku
ul. Pułaskiego od ronda Poznańskiego Czerwca 1956 do ul. Żabikowskiej. Występują tu utrudnienia dla kierowców, którzy muszą się uzbroić
w cierpliwość, zachować ostrożność i dostosować się do tymczasowej
organizacji ruchu. (PAW)

Zasłonięty przez gałęzie lipy sygnalizator świetlny nad jezdnią ul. Poniatowskiego
fot. Paweł Wolniewicz

Ruch na tym odcinku ul. Pułaskiego jest utrudniony i trzeba zachować ostrożność
fot. Paweł Wolniewicz

Sukces lubonianina
Film „Na białym koniu” w reżyserii Cezarego Hładki, został doceniony podczas tegorocznej edycji Cannes International Cinema Festival. Otrzymał nagrodę Cannes International Indie Cinema Festival w dwóch kategoriach: dla
najlepszego reżysera i za najlepszy film krótkometrażowy. Znaczący udział w sukcesie ma mieszkaniec naszego
miasta – dr hab. Tomasz Kalitko, który współtworzył ścieżkę dźwiękową do filmu.
O festiwalu
Cannes International Indie Cinema Festival to wydarzenie organizacji
Cannes Cinema Awards. W jury zasiadają zasłużeni ludzie filmu z USA, Kanady, Hiszpanii, Niemiec i Francji. Celem festiwalu jest prezentacja niezależnych, rewolucyjnych projektów filmowych twórców z całego świata –
w formule online. Pozostaje w dialogu z odbywającym się w tym samym
czasie Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Cannes.
Tomasz Kalitko i jego zespół
Tomasz Kalitko jest prof. Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny
Abakanowicz w Poznaniu, Dziekanem Wydziału Malarstwa i Rysunku.

Tomasz Kalitko lider i gitarzysta zespołu „Panoptikum”
fot. Zb. „Panoptikum”

Przed pięciu laty z żoną – Agnieszką Krupieńczyk zainaugurowali działalność „Galerii Trakcji” przy ul. Słonecznej. Jest także liderem i gitarzystą
zespołu „Panoptikum”, będącego zbiorem bardzo różnych osobowości.
Ich temperamenty nadają muzyce niezwykłego kolorytu, natomiast wielość inspiracji przekracza proste zaszufladkowanie w styl, bo właśnie ten
wachlarz różnorodnych wpływów wyczuwalnych w ich muzyce można
nazwać znakiem rozpoznawczym zespołu. Do nagrodzonego filmu „Na
białym koniu” Tomasz Kalitko współtworzył ścieżkę dźwiękową komponując utwór „French song”, który wykonał z „Panoptikum” w składzie:
Ania Macuk, Krzysztof Kuśmierek, Michał Behnke Chmielewski, Dominik
Tucholka, Tomasz Kalitko. (PAW)

OPIEKA MEDYCZNA

8

GAZETA LUBOŃSKA 08/2021

Protest przeciwko szczepieniu najmłodszych
W czwartek, 15 lipca około godziny 17.30 przed Rodzinnym Centrum Medycznym LubMed przy ul. Sobieskiego
50 zebrało się kilkadziesiąt osób (m.in. z Lubonia, Poznania, Bydgoszczy) protestujących przeciwko szczepieniu
dzieci od 6 miesiąca do 12 roku życia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 preparatami firmy Pfizer. Na miejscu zdarzenia musiała interweniować policja, dwie osoby zostały ukarane grzywnami.
Lubońska placówka jest jedną z ośmiu na terenie Polski, które zgłosiły się do programu badań klinicznych dotyczącego szczepień dzieci
w tym przedziale wiekowym. Pozostałe siedem to: AppleTreeClinics Network Sp. z o.o. (Łódź), Centrum Badań Klinicznych JCI (Kraków), Gravita
Klinika Diagnozy i Leczenia Niepłodności (Łódź), In Vivo Sp. z o.o. (Bydgoszcz), Nasz Lekarz Ośrodek Badań Klinicznych (Toruń), NZLA (Siemianowice Śląskie), Provita Poliklinika (Warszawa). Warto wspomnieć, że
tego typu badania realizowane są w ponad 90 ośrodkach klinicznych,
w czterech krajach, w tym w Polsce, Hiszpanii, Finlandii i Stanach Zjednoczonych, a badaniem objętych zostanie do 4 500 dzieci. Lubońska
placówka musiała dopełnić wszelkich formalności, by móc uczestniczyć w opisanych badaniach, a w czerwcu zakończył się w niej pierwszy
etap szczepień.

iż pierwszy etap szczepień dzieci w grupie 6-12 lat zakończył się (w każdej klinice biorącej udział w programie zostało zaszczepionych ok. 2025 dzieci). Prawdopodobnie grupa dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia
ma wziąć udział w badaniach we wrześniu”. Do tematu niewątpliwie
powrócimy na naszych łamach. (red.)

Protestujący przeciwko szczepieniom najmłodszych, trzymając w rękach transparenty z hasłami „Łapy precz od dzieci”, „Jesteście jak dr
Mengele”, powoływali się na polskie prawo stanowiące o tym, że na
dzieciach nie można przeprowadzać eksperymentów medycznych (zainteresowani tematem, mogą zapoznać się z przepisami dotyczącymi
eksperymentu medycznego w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, rozdział 4 „Eksperyment medyczny”, art. 21-29a).
Poniżej publikujemy wypowiedź jednego z uczestników protestu:
„Głównym celem protestu było wezwanie kliniki LubMed do zaprzestania eksperymentów na dzieciach oraz pokazanie problemu opinii
publicznej. Nie jesteśmy szumnie nazywanymi przez media „antyszczepionkowcami”, lecz zatroskanymi o dobro dzieci obywatelami. Złożyliśmy więc w placówce petycję – wezwanie do zaprzestania tych zabiegów wraz z załączonymi wynikami badań na zawartość w organizmach
polskich dzieci przekroczonych norm rakotwórczego glifosatu, co z kolei wyklucza możliwość przeprowadzania na nich eksperymentalnych
szczepień. Wysłaliśmy również zapytanie do Ministerstwa Zdrowia czy
potwierdza ono udział polskich placówek w badaniach – do dziś nie
uzyskaliśmy odpowiedzi. Z pozyskanych przez nas informacji wynika,

Zdjęcia przedstawiają kadry z filmu zamieszczonego w serwisie internetowym YouTube
przez organizację non profit Kedyw Poznań

Nadal pełza i się tli
Rząd ostrzega przed IV falą pandemii i nie
wyklucza wprowadzenia związanych z nią
restrykcji. Niektóre państwa np. Francja
i Słowacja, w ramach reżimu sanitarnego
wprowadzają kolejne obostrzenia. Lekarze
twierdzą, że zaszczepionych jest zbyt mało.
Uaktywniają się ruchy antyszczepionkowe,
a ich działania są coraz bardziej agresywne.
Na naszym podwórku
W naszym mieście funkcjonują trzy punkty
szczepień przeciw Covid-19: w Przychodni
Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo, mieszczącej się przy ul. Poniatowskiego 20 (tel. 61
810 48 31), w Centrum Medycznym Med-Lux
przy ul. Żeromskiego 1 (tel. 61 813 92 23) oraz
Powszechny, w Dziennym Domu „Senior-Wigor” przy ul. Romana Maya 1B. Obowiązuje
w nim rejestracja, której można dokonać na
kilka sposobów: dzwoniąc na całodobową
i bezpłatną infolinię – tel. 989, rejestrując się
elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostęp-

ną na pacjent.gov.pl, wysyłając SMS o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333
lub kontaktując się bezpośrednio z punktem
szczepień – tel. 664 536 305.
Szczepimy się
W czwartek, 22 lipca w Centrum Organizacji
Pozarządowych przy ul. gen. Wł. Sikorskiego,
w ramach akcji szczepienia przeciw COVID-19
zaszczepiono kolejnych 140 osób.
Należy pamiętać, że szczepionki stanowią część
rozwiązania problemu pandemii, ale same jej
nie zakończą. Dlatego też zachowajmy: stosowny dystans fizyczny, unikajmy tłumów, wietrzmy
pomieszczenia. Po prostu zachowajmy ostrożność i dbajmy o siebie, aby zmniejszyć ryzyko.
Innymi słowy miejmy świadomość, że pełzająca
pandemia jeszcze się tli i nadal konieczne jest
zachowanie tych podstawowych zasad postępowania, aby się przed nią ustrzec. Zarażajmy
się wyłącznie pozytywną energią.

Poziom zaszczepienia lubonian (stan na
dzień 27 lipca)
Na 32 015 mieszkańców naszego miasta 19 228
(60%) jest zaszczepionych pierwszą dawką, natomiast 12 526 (39,1%) to w pełni zaszczepieni.
Daje to bardzo wysokie – 20 miejsce w rankingu ogólnopolskim (na 2 477 gmin), 5
miejsce w województwie wielkopolskim i 3
w powiecie poznańskim.
Liczba zaszczepionych minimum jedną dawką
z podziałem na grupy wiekowe:
12-19 lat

1 357

20-39 lat

5 076

40-59 lat

6 982

60-69 lat

2 815

70+

2 988

źródło: Ministerstwo Zdrowia
(PAW)
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Biznes lokalny
Poniżej prezentujemy nowo otwarte w naszym mieście punkty o charakterze handlowo – usługowym. Zachęcamy jednocześnie 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 62 na piętrze (wcześniej funkcjonował tu punkt pobrań krwi OPOL-MED) zaczął
funkcjonować Gabinet Kosmetyczny GK Efektywna Kosmetologia. Oferuje się tu: zabiegi dobrane
do indywidualnych potrzeb skóry, zabiegi z kwasami, mezoterapię igłową głowy, twarzy i ciała, makijaż permanentny, makijaże: ślubny, wieczorowy,
dzienny, lifting, botox i laminację rzęs, zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp oraz woskowania. Wizyty po
wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem tel. 604
135 126. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość dojazdu do klienta.

Funkcjonująca od 21 lat w CH Pajo przy ul. Żabikowskiej
kwiaciarnia Flower Market została przeniesiona na ul. Sobieskiego 88 (wcześniej mieścił się tu market budowlany).
Oferuje się tu m.in. świeże kwiaty, piękne bukiety i kompozycje – również z kwiatów sztucznych. Ponadto duży wybór
roślin pokojowych, kwiatów i roślin rabatowo-ogrodowych,
donice, osłonki, świece, ozdoby, upominki i telegramy na
różne okazje. Kwiaciarnia jest czynna od pn. do sob. w godz.
9-19, natomiast w niedziele 9-14 (tel. 61 899 41 85 i 889 845
261). Warto wspomnieć, że druga kwiaciarnia tej samej firmy
funkcjonuje od prawie 8 lat w supermarkecie Intermarché
przy ul. Żabikowskiej.

Na Wzgórzu Papieskim (od strony ronda) ustawiono charakterystyczną białą
budkę z lodami, a tuż obok niej kilka
leżaków dla osób chcących wypocząć.
Punkt pod nazwą Lody Naturalne z Cytadeli oferujący lody naturalne w wielu
smakach (również na wynos) czynny
jest codziennie w godzinach 11-20.

Już niebawem zapraszamy do nowego sport
pubu i punktu z zakładami bukmacherskimi
forBET, zlokalizowanego przy ul. Kościuszki
102. Czynne od niedzieli do czwartku 11-22,
piątek i sobota 11-23 (godziny funkcjonowania
lokalu mogą ulec wydłużeniu w zależności od
potrzeb). Istnieje również możliwość wynajęcia lokalu w celu zorganizowania urodzin/imienin, szczegóły pod numerem tel. 510 114 777

Sklep zielarsko-medyczny Melisa działający od
wielu lat w C.H. Pajo (ul. Żabikowska 66) został przeniesiony na piętro obiektu. Oferta punktu obejmuje
m.in.: zioła, herbaty, leki, suplementy diety, zdrową
żywność, kosmetyki naturalne. Czynne niezmiennie od pn. do sob. w godzinach 10-20. Telefon kontaktowy 61 899 41 53. Więcej szczegółów podano
na stronie internetowej www.melisazielarnia.pl.

Przy ul. Podgórnej 62 otwarto Gabinet Kosmetyczny Paula, oferujący
m.in. zabiegi na twarz, makijaż permanentny, wypełnianie ust i bruzd,
mikrodermabrazję,
mezoterapię
igłową i bezigłową. Wizyty można
umawiać telefonicznie 606 887 373.

Opracowanie i fotografie: Paweł Wolniewicz

30 lat „Grażyny”
Salon Kosmetyczny „Grażyna” funkcjonuje w naszym mieście od 30 lat. Poza szeroką gamą zabiegów oferowane
są tu m.in.: profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, muzyka relaksacyjna oraz miła atmosfera.
Trochę historii

Rozwój

Pani Grażyna Patz uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2, a po jej
ukończeniu do Liceum Ekonomicznego w Poznaniu. Później ukończyła
Policealne Studium Kosmetyczne. W lipcu 1991 r., za namową rodziców
– Danuty i Jerzego oraz ich wsparciu otworzyła w Luboniu Salon Kosmetyczny. „Wykształcenie ekonomiczne bardzo mi pomogło w otwarciu prywatnego gabinetu i jest pomocne do dziś. To były trudne czasy, nie było
branżowych szkoleń, miałam do dyspozycji wąski wachlarz kosmetyków”
– wspomina. W tamtym czasie wymieniała doświadczenia z koleżankami
po fachu i wyjeżdżała na kongresy kosmetyczne do Warszawy. Już wtedy
pojawiły się klientki, które korzystają z usług pani Grażyny do dziś.

Z roku na rok, przy wsparciu męża – Pawła, rodziców i teściów salon pani
Grażyny przy ul. Sikorskiego paw. 2 się rozwija. Kosmetyka stopniowo się
specjalizuje. Systematycznie poszerza się wachlarz usług m. in. o: mezoterapię mikroigłową, mikrodermabrazję, zabiegi z kwasami, makijaż permanentny, manikiur i pedikiur hybrydowy. W kręgu zainteresowań pani
Grażyny znajduje się nie tylko kosmetyka ogólna, ale też kosmetologia
oraz medycyna naturalna. Preferuje zdrowy tryb życia. Stawia na duchowość – źródło, które nieustannie pozwala żyć w pokoju. Przez 30 lat przez
prowadzony przez nią salon przewinęło się kilkanaście tysięcy klientów.
Należy także wspomnieć, że jej współpracownice nabrawszy doświadczenia pootwierały w różnych miejscowościach swoje gabinety i salony.
Pasja
Trudno nie zauważyć, że zawód wykonywany przez panią Grażynę jest
jednocześnie jej życiową pasją, w której nurcie nieustannie się zanurza.
W wolnym czasie pisze ikony, uprawia sport, skupia się na naturze, upiększając ogród. Nawet wyrywanie chwastów jest dla niej odpoczynkiem od
codziennych spraw. Uwielbia podróże z mężem i dziećmi, które czasami
łączy z rekolekcjami, podczas których umacnia się duchowo. Podróżuje
głównie po Polsce, ale zdarzają się również wypady za granicę.
Pani Grażynie gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy wszelkiej pomyślności na następne lata. (PAW)

Jak zawsze uśmiechnięta pani Grażyna przed swoim salonem fot. Paweł Wolniewicz
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Trzydziestolecie Translubu
Przedsiębiorstwo Transportowe Translub funkcjonuje od 30 lat jako jednoosobowa spółka Miasta Luboń, realizując usługi w ramach komunikacji miejskiej. Dokładnie 1 lipca obchodziło swój okrągły jubileusz.
Trochę historii

Translub dziś

PT Translub Sp. z o.o. powstało 1 lipca 1991 r. jako jednoosobowa spółka
Miasta Luboń. Początkowo świadczyła usługi komunikacyjne na liniach
L1, L2, L3, L4 i Lbis. Rok później powstały linie LA i LB. Rozpoczęcie działalności Spółki było oparte o przekazanie 13 autobusów Jelcz PR 110M
z MPK Poznań, które firma użytkowała na podstawie dzierżawy pomiędzy
Spółką a Miastem Luboń. Do 2010 r. Translub wykonywał wszystkie zadania związane z projektowaniem sieci komunikacyjnej Lubonia, rozkładów
jazdy oraz utrzymaniem przystanków, natomiast 1 lipca 2010 r. nastąpiła częściowa, a w roku 2011 całkowita integracja transportu lokalnego
naszego miasta z Poznaniem. Zadania organizacji komunikacji miejskiej
przejął Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM), a Translub został
operatorem-przewoźnikiem wykonującym przewozy głównie na terenie
Lubonia, Poznania oraz gmin Mosina, Puszczykowo i Komorniki. Pierwszym prezesem firmy był Czesław Lepiesza i pełnił tę funkcję do końca
2005 r. Początkowy kapitał wynosił po denominacji 6 000 zł, natomiast
firma dysponowała używanymi, uprzednio eksploatowanymi, żeby nie
użyć określenia wyeksploatowanymi autobusami (w pierwszych dniach
funkcjonowania firmy, w jednym z nich mieścił się sekretariat). Najpierw
firma zatrudniała 45 pracowników: 27 kierowców (dwóch z nich pracuje
nadal, są to: Jarosław Stanicki i Marek Ziemkowski), 5 pracowników administracji, 9 pracowników warsztatu (Sławomir Kubiak pracuje do dziś i jest
obecnie szefem warsztatu) i 4 dyspozytorów. Od 15 lat prezesem firmy
jest Zbigniew Bernat.

Translub zatrudnia obecnie 93 pracowników w tym 56 kierowców (pięć
z nich to panie, co stanowi prawie 10%). Kapitał firmy wynosi 6 852 000
zł. Na tabor składa się 31 autobusów – solarisy, many i jeden neoplan
oraz pięć busów do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Oprócz komunikacji miejskiej lubońska firma zajmuje się też dowozem dzieci niepełnosprawnych z terenu Lubonia do szkół w Poznaniu. Rocznie autobusy
Translubu przejeżdżają ok. 1 300 000 km, obsługując osiem linii: 602,
603, 610, 611, 614, 616, 651 i 690. W 2019 r. dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, tabor spółki został zmodernizowany poprzez zakup
nowoczesnych, ekologicznych autobusów: z napędem hybrydowym
oraz autobusów z silnikiem Diesel spełniającym restrykcyjne normy
emisji spalin EURO 6. Prezes Z. Bernat nie ukrywa zadowolenia, że od
ubiegłego roku w bazie firmy funkcjonuje ekologiczna, automatyczna
i nowoczesna na miarę XXI wieku myjnia autobusowa. Jest wyposażona m.in. w samojezdny, trzyszczotkowy (dwie boczne i dachową) portal
z silnikami jezdnymi, umożliwiający mycie zewnętrzne pojazdów o wysokości 3,5 – 4,20 m, szerokości do 2,90 m i długości 18 m oraz układ
mycia podwozia uruchamiany fotokomórką. Realizuje program całego
mycia autobusów miejskich w systemie pół przejazdowym, w ramach
którego pojazd zatrzymuje się tylko w celu umycia poprzecznego przodu i tyłu – razem dwoma szczotkami bocznymi, natomiast podczas mycia ścian bocznych i dachu, pojazd porusza się wzdłuż stojącego portalu
z prędkością 12 m/min. Szef Translubu marzy o zmodernizowaniu hali
warsztatowej firmy. Warto wspomnieć, że luboński przewoźnik boryka
się z problemami, do których należą: dewastacje wiat na przystankach
autobusowych. Dochodzi do nich tak często, że firmy ubezpieczeniowe nie chcą ich ubezpieczać. Niszczone są także wnętrza autobusów
i biletomaty, których naprawa pociąga za sobą duże koszty. Utrudniają utrzymanie punktualności przejazdów korki uliczne. Borykając się

Obecnie Translub dysponuje 31 autobusami. Flota jest systematycznie unowocześniana
i modernizowana fot. Paweł Wolniewicz

Takim taborem dysponował Translub przed 30 laty fot. Zb. Translubu

Translub zatrudnia obecnie 56 kierowców (pięć z nich to panie, co stanowi prawie 10%).
„Aniołki Translubu” od lewej: Małgorzata Szlachcińska, Katarzyna Śmidoda, Aurelia Wize,
Anna Zajączkowska i Magdalena Simon fot. Paweł Wolniewicz
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również z tymi aspektami funkcjonowania Translubu, Prezes Z. Bernat
stawia przede wszystkim na dalszy, systematyczny rozwój firmy, który
zapewni najwyższy standard świadczonych przez spółkę usług. „Trzydziestolecie Translubu stanowi znaczący moment nie tylko w historii samej firmy, ale także w życiu ludzi z nią związanych. To doskonały
czas do podsumowań, wspomnień początków prowadzonej działalności oraz wydarzeń i osiągnięć. Stanowi również doskonałą okazję, aby
podziękować pasażerom oraz pracownikom za obdarzenie nas przez
te wszystkie lata zaufaniem. Przez ostatnie 30 lat wymagania naszych
pasażerów zawsze były motywacją do coraz efektywniejszego działania,
a potrzeby inspirowały nas do ciągłego rozwoju. Jesteśmy wdzięczni za
życzliwość i wsparcie, które stały się fundamentem naszych sukcesów.
Dotychczasowe osiągnięcia stanowią dla firmy zobowiązanie na kolejne
lata, aby nieustannie podnosić standardy i jakość swoich usług” – powiedział Prezes Bernat. Z okazji jubileuszu prezes dziękuje pracownikom za
dotychczasową współpracę oraz władzom Lubonia za wspólne starania
o rozwój firmy. (PAW)

Kierowcy Jarosław Stanicki i Marek Ziemkowski (z lewej) pracują w Translubie od 30 lat
fot. Paweł Wolniewicz
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Przed trzema laty burmistrz Małgorzata Machalska uczestniczyła w podpisaniu umowy
na zakup trzech nowych autobusów hybrydowych marki Solaris. Umowę podpisali prezes Spółki Translub – Zbigniew Bernat i przedstawiciel firmy Solaris Bus & Coach – dyrektor sprzedaży Andrzej Sienkiewicz (z lewej) fot. Paweł Wolniewicz

Szef warsztatu – Sławomir Kubiak pamięta jak przed 30 laty przynoszono do pracy prywatne narzędzia, ponieważ ich w bazie brakowało, pamięta ręczne mycie autobusów,
dętkowe opony (przed laty wymieniano ich 5-8 każdego dnia) fot. Paweł Wolniewicz

Czy w Luboniu czuje się Pani/Pan bezpiecznie?
Sondaż nawiązuje do przedstawianych co miesiąc w naszym periodyku kronik służb mundurowych funkcjonujących w Luboniu: Policji,
Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Kroniki odzwierciedlają w pewnym wymiarze
stan bezpieczeństwa w naszym mieście, zawierając w swoich treściach informacje o zjawiskach niepożądanych przez lubońską społeczność, ale też przestrzegają przed pewnymi
zachowaniami i reakcjami. Niewątpliwie plagą
dzisiejszych czasów stały się tzw. przestępstwa
w sieci – przestępstwa internetowe. Byliśmy
ciekawi jak respondenci ocenią stan bezpieczeństwa w Luboniu?
Zdecydowana większość respondentów –
84% – odpowiedziała twierdząco. Komentarze, które zanotowaliśmy to: „Mieszkam tu od
urodzenia, więc znam każdy zakamarek”, „Nie
mam powodów, by się czegoś obawiać”, „Nigdy
nie wydarzyło się coś, co spowodowałoby, że
czułabym, że jest niebezpiecznie”, „Jest tu po
prostu bezpiecznie”, „Mieszkam tu od dawna
i wszystkie służby działają tak jak powinny”,
„Jest bardzo bezpiecznie. Policja i Straż Miejska stają na wysokości zadania, a najbardziej
to było widać, kiedy obostrzenia były największe. Bardzo się starali, żeby każdy przestrzegał
zasad”, „Nie mieszkam w Luboniu, ale jak tutaj
przyjeżdżam, to czuję się bezpiecznie”, „Zawsze
znajdzie się ktoś żeby pomógł. Jak nie sąsiedzi,
to władze miasta, czy Policja i Straż Miejska”,

„Mieszkam tu ponad 70 lat i zawsze czułam
się tutaj bezpiecznie”, „Nie jest to np. Poznań,
więc nie ma tutaj, jak na razie, ekstremalnych
przypadków niebezpieczeństwa, więc czuję się
bezpiecznie”, „Czuję się bezpiecznie, ponieważ
trenuję sporty walki”.
Dużo mniejsza grupa respondentów – 12%
– nie miała zdania, argumentując swoje wypowiedzi m.in. tak: „Nie mam zdania na ten temat,
z niektórych względów tak, a z niektórych nie”,
„Nie jestem w stanie stwierdzić jednoznacznie”,
„Nie potrafię określić jednoznacznie, ponieważ
pojęcie bezpieczeństwa jest bardzo szerokie,
więc wolę wstrzymać się od wyrażenia swojej
opinii”, „Czuję się bezpiecznie, póki nie wychodzę wieczorami, wtedy człowiek nie wie co
może się wydarzyć i czuje się niekomfortowo”.
Najmniejsza grupa respondentów – 4% –
odpowiedziała przecząco. Niektórzy dodawali:
„Nie czuję się bezpiecznie, w szczególności na
pasach dla pieszych. Kierowcy jeżdżą strasznie
nierozważnie”, „Niebezpiecznie jest na osiedlach, kierowcy jeżdżą stanowczo za szybko”,
„Tutaj gdzie jesteśmy (w pobliżu Ośrodka Kultury) jest jeszcze bezpiecznie, ale tam na osiedlach już nie. Cały czas jakieś awantury, Policja
jest wzywana”, „W dzień jest tu spokojnie, ale
wieczorem schodzą się wokół tego pomnika
(na placu Edmunda Bojanowskiego) i spożywają alkohol”, „Jako kierowca nie czuję się

NIE
WIEM
12%

NIE 4%

TAK 84%

bezpiecznie przez stan niektórych dróg w Luboniu”, „W wielu miejscach brakuje oświetlenia,
przez co spacery wieczorem są niebezpieczne”,
„Nie czuję się bezpiecznie, Straż Miejska nie reaguje wystarczająco szybko, a nawet zdarza się,
że wcale. Ostatnio zgłosiłam, że samochody są
zaparkowane w nieodpowiednich miejscach
i nic z tym nie zrobiono”, „Mój mąż jeździ na
wózku inwalidzkim, niektóre krawężniki są za
wysokie, przez co wjazd wózkiem jest utrudniony, a czasem, niemożliwy. Nie czujemy się
wtedy bezpiecznie”.
Sondaż przeprowadziła Magdalena Wende
Oprac. Paweł Wolniewicz
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Miejskie klimaty
Dziewięćdziesiąta rocznica to dobry powód do świętowania. Dokładnie 90 lat temu, w Poznaniu wydana została książka Floriana Znanieckiego pt. „Miasto w świadomości jego obywateli”. Była ona pokłosiem konkursu „Czym było i jest
dla Ciebie miasto Poznań?”, ogłoszonego w 1928 roku z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej. Jego twórca – Florian
Znaniecki był filozofem i socjologiem, którego międzynarodowa kariera rozwijała się w pierwszej połowie XX wieku.
Zamiarem Znanieckiego było zbadanie miasta, zanalizowanie jego zindywidualizowanego odbioru, postrzegania przez
mieszkańców. W tym roku, w Poznaniu, z okazji tej okrągłej rocznicy, ogłoszono kolejną edycję konkursu. A w Luboniu?
Wprawdzie nie było to miasto podlegające kiedykolwiek badaniom
Znanieckiego, jednak jego następcy, naukowcy i studenci z Wydziału Socjologii UAM, postanowili przyjrzeć się bliżej Luboniowi i jego
specyfice. W obszernej ankiecie udostępnianej w wersji elektronicznej i papierowej można zabrać głos w wielu sprawach dotyczących
Lubonia. W pewnej części, przygotowany kwestionariusz kontynuuje
badania prowadzone już dwukrotnie w mieście, na potrzeby opracowania strategii rozwoju. W dużej mierze jednak, jest autorskim
założeniem badaczy. Próbują oni odpowiedzieć na pytania – Jak się
żyje w Luboniu? Jak postrzegana jest przestrzeń miasta? oraz Jakie
relacje panują między jego mieszkańcami? Kwestionariusze dostępne były w siedzibach jednostek miejskich (Ośrodek Kultury, Biblioteka
Miejska, Dom Senior-Wigor, Centrum Organizacji Pozarządowych czy
Urząd Miasta), a także wciąż dostępne są w wersji elektronicznej (linki
na portalu „GL”, na stronach www i na Facebooku Miasta).
Dlaczego to badanie jest ważne? Stanowi niepowtarzalną szansę dowiedzenia się co mieszkańcy sądzą o mieście, jego przestrzeni, włodarzach, a także o swoich sąsiadach. Odpowiada na pytania jak bardzo
ich codzienność związana jest z Luboniem, czy traktują miasto jako
przystanek, zarówno w życiu codziennym jak i w perspektywie swojej przyszłości? Jak długo mieszkają w Luboniu i skąd czerpią wiedzę
na jego temat? Czy postrzegają to miasto jako bezpieczne, przyjazne, a może uważają, że wiele w nim brakuje i są w stanie określić,
w których obszarach te braki są najistotniejsze. Patrząc po wpisach
w mediach społecznościowych wielu jest malkontentów. Osób, które
mieszkają w mieście krótko i oceniają je bardzo krytycznie. Jednocze-

śnie rzadko wybrzmiewa głos rodowitych mieszkańców, często
osób starszych, mieszkających
tu od pokoleń, które nie są aktywne w przestrzeni Internetu.
Jak jest zatem naprawdę… Jak
widzimy to miasto i co ono nam
oferuje? Pokażą wyniki.
Pojawia się zatem pytanie co
Luboń będzie z tego miał? Właśnie wspomniane wyniki. Raport
z badań zostanie zaprezentowany zarówno władzom miasta jak Autorka tekstu, Radna w UML - Anna Beri jego mieszkańcom. W różnych naciak fot. Zb. A.B.
formach – od pełnego opracowania po skrótowe zestawienie kluczowych obserwacji, badacze
podzielą się zebranymi informacjami. Pokażą, jak rysuje się portret
miasta w oczach jego mieszkańców. Być może będzie to gorzka pigułka, a może kojąca niepokój, rzeczowa synteza. Trudno na tym etapie
wyrokować. Osoby, które jeszcze nie miały szansy wypowiedzieć się
na ten temat, zapraszamy do internetowej wersji ankiety, do której
adres zamieszczamy poniżej. Tym, którzy już dołożyli swoją cegiełkę,
w imieniu badaczy serdecznie dziękuję.
https://uamlubon.webankieta.pl
dr Anna Bernaciak

Miejsce na Twoją reklamę.
Zadzwoń i zamów!

513 064 503
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Specjalnie dla Państwa DELI Park udostępnia swoje tereny zielone oraz
scieżki spacerowe. O tej porze roku Park rozkwita i wygląda pięknie.
Jest to miejsce, które bez wątpienia nadaje się do odpoczynku w
ciepłe wakacyjne dni. Można tu usiąść wsród kolorowych kwiatów, na
trawie i rozkoszować się otaczającą przyrodą i śpiewem ptaków.
Spacer po DELI Parku to nie tylko możliwość podziwiania przyrody, ale
też dla każdej osoby ciekawej świata, która może wybrać się na
edukacyjny spacer dookoła swiata. Miniaturowe budowle czy
gigantyczne owady chronione w Wielkopolskim Parku Narodowym to
atrakcje, które nas wyróżniają. Ponadto, czas można spędzić aktywnie,
na przykład spacerując mostami podniebnej Eko-wioski zawieszonymi
w koronach drzew. Ta część Parku dostarcza zawsze dużo wrażen. Na
najmłodszych czekają nasze kochane zwierzaki: osiołki, lemury, alpaki
i owce. Dla każdego dziecka zewnętrzne place zabaw, dmuchane
zamki oraz mini park linowy, będą nie lada gratką! W sasiedztwie
znajduje się również miejsce z atrakcjami, a mianowicie papugarnia
ARA z kolorowymi ptakami.
Całodzienna zabawa może zmęczyć, dlatego na terenie działaja DELI
Cafe oraz DELI Bar, gdzie każdy łasuch znajdzie coś dla siebie spośród
bogatej oferty słodkości oraz dań obiadowych.
Całkiem dużo atrakcji, prawda? Dla tych, którzy chcieliby zostać z nami
trochę dłużej, przewidzieliśmy pakiety pobytowe z noclegiem w
Hotelu Delicjusz i nielimitowanym wejściem na nasz teren!
Deli Park co roku przyciąga dzieci i dorosłych z całej Polski, mamy więc
nadzieję, że w te wakacje również tak bedzie! Zachęcamy do tego,
żeby wybrać się na wyjątkowy spacer po Deli Parku! Gwarantujemy
niezapomniane wspomnienia i niezwykłe przeżycia.

ul. Poznańska 1, 62-060 Trzebaw,
telefon: 797 999 000, 61 819 52 62
www.delipark.pl

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

LK132

25 LAT DOŚWIADCZENIA

NISKIE CENY

604 345 047
Budowa domów
jednorodzinnych

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.
Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.
Wystawiamy faktury VAT.
Z nami materiały budowlane
nawet 20 % taniej.

tel. 723 606 826

LK143
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BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl
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Сучасна фабрика м’яких меблів шукає кандидатів на такі посади:

ОББИВАЛЬНИК МЕБЛІВ
КРАВЧИНЯ / КРАВЕЦЬ
ВИРОБНИЧИЙ ПРАЦІВНИК
місце роботи: с. Робаково біля м. Познань
двозмінна робота (8 год.)

Зателефонуйте (тел. 61/222 00 80) і дізнайтеся більше!
Прочитайте про нас на www.zaparoh.com
Зацікавлених осіб просимо надіслати своє резюме на електронну адресу: praca@zaparoh.com або подати його особисто за адресою:
Zaparoh Sp. z o.o., ul. Żernicka 22 (hala nr 6, Recepcja), 62-023 Robakowo
[ТОВ «Zaparoh», вул. Жерніцка, 22 (зал № 6, Рецепція), 62-023 с. Робаково].

LA014

БЕЗПОСЕРЕДНЄ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ / ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
ДОПОМОГА У ВИРІШЕННІ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
ПРИВАБЛИВА ЗАРОБІТНА ПЛАТА + ПРЕМІАЛЬНА СИСТЕМА
ДОФІНАНСУВАННЯ ДОЇЗДУ НА РОБОТУ / З РОБОТИ
БЕЗКОШТОВНИЙ СНІДАНОК
БЕЗКОШТОВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
ГРУПОВЕ СТРАХУВАННЯ

Подаючи заявку на роботу в ТОВ «Zaparoh» із місцезнаходженням у с. Робаково, вул. Жерніцка, 22 (Адміністратор даних), Ви даєте згоду на
те, щоб Адміністратор обробляв Ваші персональні дані, які містяться у заявці на роботу, з метою проведення процесу набору на посаду,
вказану в оголошенні. Повну інформацію про обробку Ваших персональних даних можна знайти на веб-сайті /praca/klauzula-informacyjna

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

OFERTA:

Organizujemy spływy kajakowe
w okolicach Mosiny rzeką Wartą
i Kanałem Mosińskim

KONTAKT:
kajaki2@kajaki2.pl

+48 790 819 888

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

KRÓTKIE DOŚWIADCZENI
FACHOWCY
TERMINY

E-JOYLOCK

E-MAIL:

LP001

Zapraszamy do korzystania z oferty
wypożyczalni kajaków kajaki2.pl.

• BLOKADY MECHANICZNE BEAR-LOCK
• BLOKADY ELEKTRONICZNE E-JOYLOCK
• BLOKADY UKŁADU KIEROWNICZEGO
• BLOKADY CARGO-LOCK
• ALARMY
• IMMOBILISERY
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE
• CENTRALNE ZAMKI
• CZUJNIKI COFANIA
NOWOŚĆ NA RY
• ELEKTRYKA
NKU
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
ELEKTRONICZN
A BLOKADA
• HAKI HOLOWNICZE
SKRZYNI BIEG
• AUTO GAZ
ÓW.
• AUTO KLIMA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW DNA

KONTAKT:

ADRES:

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

ul. Powstańców Wlkp. 4A serwis@niedzwiedz-lock.pl
62-030 Luboń
serwis1@niedzwiedz-lock.pl

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

LK131

KUCHNIA
WIETNAMSKA
I TAJLANDZKA

ZAPRASZAMY:
PN.- SOB. 10-21
NIEDZ. 12-21

UL. KOŚCIUSZKI 72

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

LK141

TEL. 739 407 858

• Kasujemy wszystkie pojazdy:
osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze,
autobusy, a nawet samoloty i czołgi
• Zaświadczenia do wydziału komunikacji
• Zwrot ważnego OC

Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2
62-060 Stęszew

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9
63-100 Śrem

tel. 602 468 329 e-mail: bartkowiak@bksc.pl
tel. 695 609 449 e-mail: kosewski@bksc.pl

www.bksc.pl

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

(LK137)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń

SAMORZĄD
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XXXIV Sesja Rady Miasta Luboń

– ceny benzyny i nowe święto państwowe
15 lipca odbyła się w trybie zdalnym XXXIV Sesja Rady Miasta Luboń. Na początku sesji radni uczcili chwilą ciszy
pamięć zmarłego 5 lipca br. ś.p. Stefana Krukowskiego, radnego IV i V kadencji.
Ceny benzyny

Nowe święto państwowe

Pierwszy punkt obrad dotyczył uchwały w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Luboń w roku szkolnym
2021/2022, używanej do wyliczania zwrotu kosztów przewozu
dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli
dowożenie zapewniają rodzice. Przyjęte stawki wynoszą: olej napędowy – 5,23 zł za 1 litr, benzyna Pb 95 – 5,29 zł za 1 litr, benzyna
Pb 98 – 5,59 zł za 1 litr, autogaz LPG – 2,23 zł za 1 litr.

Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym dla uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Pomysłodawcą
inicjatywy jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Fundacja Zakłady Kórnickie
i Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Korekty w budżecie
Radni przyjęli (przy głosach wstrzymujących się radnych z KWW
Koalicja Mieszkańców Lubonia) także zmiany w budżecie Miasta
na 2021 r. zakładające m.in. rezerwację środków na organizację
Festiwalu Polskiej Piosenki (mimo zagrożenia kolejną falą koronawirusa), realizację Programu „Czyste Powietrze”, czy zakup pomocy
dydaktycznych dla szkół podstawowych. Najwięcej kontrowersji
wzbudziła kwota 450 000 zł na modernizację budynku po dawnym
przedszkolu, na potrzeby świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.
Grunt dla Miasta
Radni zgodzili się na nieodpłatne przejęcie przez Miasto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej przy
ul. Nowiny (działka nr 7) z przeznaczeniem na drogę publiczną.

Jak czytamy w stanowisku: „Ustanowienie 27 grudnia świętem
państwowym nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu
rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii Polski,
a także pozwalałoby na jego uczczenie w należny mu sposób. Jednocześnie […] wyrażamy nadzieję na kontynuację realizowanych
działań w dotychczasowej formie, żywiąc głębokie przekonanie,
że zwycięski zryw niepodległościowy współtworzy w szczególny
sposób regionalną tożsamość i jest nieprzerwanie obecny w świadomości społeczności Wielkopolan. Pragniemy kontynuować
podejmowane przedsięwzięcia w podzięce Powstańcom Wielkopolskim za bezcenny dar stanowiący fundament naszego życia
i codzienności – dar Wolności, jednocześnie wskazując na jego
ogólnopolski wymiar i wartość.”
Jakub Jackowski

Punkt dla mieszkańców
Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program obejmuje termomodernizację budynków
jednorodzinnych oraz wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe.
Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca
2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/
Czyste Powietrze) oraz na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”:
1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze”
będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie
obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31
grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego
dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022
r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
2. Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej
części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 000 zł). Od lipca, w przypadku gospodarstw wieloosobowych
ten próg wynosi do 1 564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2 189 zł.
3. Począwszy od 1 lipca możliwe jest też ubieganie się o większe niż
dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 000 zł (nie więcej niż
45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie
dofinansowania oraz do 12 000 zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).

Punkt konsultacyjno-informacyjny mieści się w siedzibie COP przy ul. Sikorskiego
fot. Paweł Wolniewicz

Z początkiem lipca, w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Miasto Luboń uruchomiło punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców. Lubonianie mogą tu otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków
oraz zasięgnąć informacji o programie Czyste Powietrze i jego warunkach. Punkt mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) przy
ul. gen. Władysława Sikorskiego 3 (dawniejszej siedzibie PKO) i jest czynny w poniedziałki w godz. 14-17 oraz w czwartki 8-15.
Informacje można uzyskać również drogą e-mail:
czyste.powietrze@umlubon.pl. (PAW)

OŚWIATA i kultura

18

GAZETA LUBOŃSKA 08/2021

Z życia Biblioteki Miejskiej
Drodzy Czytelnicy, w związku z remontem, Biblioteka Główna przy
ulicy Żabikowskiej jest nieczynna od 29 lipca do połowy sierpnia. Termin oddania książek został przedłużony do końca sierpnia bieżącego
roku. W okresie zamknięcia Biblioteki obie Filie pozostają do Państwa
dyspozycji. Wyjątkowo w trakcie trwania remontu książki z Biblioteki
Głównej można zwracać we filiach. Po remoncie planujemy powrócić
do wolnego dostępu do półek, więc tym bardziej liczymy na Państwa
wyrozumiałość.
Kosmetyki wprost z natury
Na początku lipca w BM zapachniało świeżymi kwiatami oraz aromatycznymi olejkami różanymi. Wszystko za sprawą warsztatów z „HORTIstacją, na których uczestniczki wykonywały kosmetyki naturalne. Podczas
dwugodzinnych warsztatów panie poznały tajniki pielęgnacji naturalnej.
Dowiedziały się, które składniki wpływają zbawiennie na skórę ust oraz
dzięki jakim proporcjom stworzymy samodzielnie błyszczyk. Zajęcia miały ukazać zalety tworzenia kosmetyków z łatwo dostępnych składników.
Panie, oprócz ogromu wiedzy zabrały do domu wykonane pomadki.
W naszej Bibliotece na Żabikowskiej często odbywają się warsztaty, które
prowadzi HORTIstacja, warto więc śledzić naszego Facebooka.
Biblioteka na plaży
W okresie wakacji organizujemy animacje dla najmłodszych na plaży
miejskiej w Luboniu. Co tydzień są to inne warsztaty, o tematyce „książkowej”. Chcemy w ten kreatywny sposób rozkochać dzieci w słowie pisanym. Aby skorzystać z „biblioteki w plenerze’’ zapraszamy na plażę w każdy piątek sierpnia od godziny 11 do 13.

fot. Zb. BM

Warsztaty z Lego na Żabikowskiej
Od początku lipca nasza Biblioteka bierze udział w bardzo ciekawym
projekcie Ligii eSzkoła. Jego celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników Biblioteki, ale również, rozwijanie takich umiejętności
u dzieci. Posłużą do tego warsztaty, organizowane przez naszą Bibliotekę.
I to z marką LEGO. Podczas zajęć młodzież będzie miała okazję zbudować
robota firmy LEGO, który zostanie zaprezentowany na międzynarodowym konkursie. O naborze na warsztaty poinformujemy niebawem. (BM)

Życie w Ośrodku Kultury
Przegląd
W niedzielne popołudnie, 27 czerwca w Ośrodku Kultury, po prawie dwóch latach przerwy
spowodowanych pandemią, odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych Niezapominajka.
Do Lubonia przyjechały zaprzyjaźnione zespoły: Aspirynki z Komornik, Wesoła Gromada ze
Stęszewa, Zespół Olszyna ze Swarzędza oraz
Olki znad Szachty. Gospodarzami Przeglądu
był działający przy OK Zespół Szarotki.
Spotkanie i wspólne śpiewy sprawiły wszystkim uczestnikom dużo radości.

fot. Zb. OK

Teatr w Małym Mieście znów zawitał do Lubonia.
Podobnie jak w ubiegłym roku, 5 lipca na
placu zabaw przy Ośrodku Kultury odbyły się
dwa przedstawienia plenerowe z cyklu Teatr
w Małym Mieście. Pierwsze było dedykowane
najmłodszym widzom. Aktorzy z Teatru Łata
przygotowali dla dzieci spektakl pt. „Morskie
opowieści”.

dotykała problemu nakręcającej się spirali
nienawiści. Jednocześnie spektakl wskazywał możliwość rozwiązania konfliktów przez
oczyszczającą siłę przebaczenia. Reżyserem
spektaklu i osobą odpowiedzialną za oprawę
muzyczną była Wioletta Dadej, natomiast autorem scenariusza i scenografii był Sławomir
Dadej. Tak widowiskowe przedstawienie na
pewno na długo zapadnie w pamięci widzów.
fot. Zb. OK

Opowiadał on historię pary bohaterów, którzy nie mogąc zaciągnąć się na żaden okręt
postanowili wziąć los we własne ręce i zbudować statek, na którym wyruszyli w rejs. Na
morzu czekało na nich mnóstwo niebezpiecznych przygód, jak walka z żywiołem podczas
burzy czy spotkanie z ośmiornicą. Bohaterowie choć początkowo nie pałali do siebie sympatią, po wspólnym rejsie odkryli moc prawdziwej przyjaźni.
Przy okazji przedstawienia na najmłodszych
czekały też inne atrakcje: dmuchana zjeżdżalnia, balony, popcorn i wata cukrowa.
Drugie przedstawienie przeznaczone dla
widzów dorosłych odbyło się późnym wieczorem. Spektakl „Czas Wilka” w wykonaniu
artystów z Teatru Ewolucji Cienia był niezwykle widowiskowy. Uwagę przyciągały nie tylko niesamowite stroje, ale przede wszystkim
umiejętności szczudlarskie aktorów. Tematyka przedstawienia nie była łatwa, ponieważ

fot. Zb. OK

Zaproszenie
Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci
na przystanek HAPPY BUS w dniach od 2 do
4 sierpnia 2021 r. w godzinach od 10 do 17.
Wstęp bezpłatny! Na placu zabaw OK będą na
Was czekali animatorzy, którzy poprowadzą
zabawy sportowe, gry i konkursy.
Magda Baranowska OK
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Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
Karta rowerowa zdobyta
W poniedziałek, 21 czerwca nasi czwartoklasiści zdawali swój pierwszy
w życiu egzamin na prawo jazdy – póki co rowerowe. Cały rok zgłębiali
przepisy ruchu drogowego, nic więc dziwnego, że teoria wsparta umiejętnościami praktycznymi zaowocowała zdobyciem karty rowerowej przez
wszystkich zainteresowanych.

fot. Zb. ZS
fot. Zb. ZS

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Olimpusek
Laureatami sesji wiosennej Ogólnopolskiej Olimpiady J. Ang. Olimpusek
zostali Jan Woronik i Donata Mania z kl. 1a, Julia Matejuk z kl. 1c i Roksana
Zakrawacz z kl. 2b.
Ostatnie dni roku szkolnego
Wycieczki do parku linowego, zwiedzanie muzeów, rajdy rowerowe, wizyty w pokoju zagadek i wyjścia na lody oraz plażę miejską to atrakcje, które
cieszyły naszych uczniów w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Wspólnie
spędzony czas sprzyjał integracji klas i pozwalał zapomnieć o pandemicznych ograniczeniach.
Pożegnanie klas ósmych
W czwartek, 24 czerwca odbyło się pożegnanie klas ósmych. Zaszczytny
tytuł Absolwenta Roku zdobyła Klaudia Teska z klasy 8a. Klaudia jest przewodniczącą SU, uczestniczką konkursów przedmiotowych i rekonstrukcji
historycznych, inicjatorką wielu wydarzeń w naszej szkole, osobą odznaczającą się wysoką kulturą osobistą i wyróżnioną stypendium naukowym.
Stypendia za wyniki w nauce w klasach ósmych trafiły także do: Mai Biernaczyk, Alicji Godlewskiej, Oliwii Kaszkowiak, Henryka Przebitkowskiego,
Natalii Swiniarskiej, Kariny Wendy-Tanalskiej. Dziękujemy Pani Burmistrz
Małgorzacie Machalskiej oraz przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewelinie Klupczyńskiej za obecność na uroczystości pożegnania absolwentów,
którym życzymy powodzenia w szkołach średnich.

fot. Zb. ZS

Licealiści z koła teatralnego nagrodzeni
W dniu zakończenia roku szkolnego ogłoszono laureatów Festiwalu Młodego Teatru Wielkopolski „Dzień dobry, Sztuko 2021”. Miło nam poinformować, że grupa teatralna COKOLWiEK otrzymała wyróżnienie w kategorii
teatrów młodzieżowych. Spektakl „Wieszcze” jury nagrodziło za „odważne
odkopanie mumii narodowych oraz wciągający i hipnotyzujący humor”.
Przedstawienie naszego zespołu przypadło również do gustu internautom,
którzy w głosowaniu on-line przyznali „Wieszczom” Nagrodę Publiczności.
Taką samą nagrodę otrzymała także Angelika Tomkiewicz z 2LB w kategorii
monodramów. Gratulujemy!
Zakończenie roku szkolnego
W piątek, 25 czerwca zakończył się rok szkolny 2020/21, który przeszedł
do historii pod znakiem nauczania zdalnego. Tym razem udało się zorganizować uroczystości na sali gimnastycznej dla trzecio- i szóstoklasistów.
Pozostali uczniowie odbierali świadectwa z rąk wychowawców z towarzyszeniem dyrekcji szkoły. Dla ZS miniony rok był wyjątkowy, bowiem pierwszy rocznik licealistów ukończył lubońską dwujęzyczną szkołę średnią – jak
się okazało z satysfakcjonującymi wynikami. Maturzyści na egzaminie z j.
ang. (poziom podstawowy) uzyskali tak dobry wynik, że znaleźli się pośród
siedmiu najlepszych szkół w Poznaniu. Wyniki z pozostałych przedmiotów
zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym są wyższe niż
średnia kraju. Z efektów swojej pracy mogą być też zadowoleni ósmoklasiści i ich nauczyciele – wyniki są wyższe niż średnia kraju i gminy. Wynik
egzaminu z j. niem. to 96%. Pozostaje nam więc życzyć wszystkim bezpiecznych, udanych wakacji i wierzyć w to, że spotkamy się we wrześniu
w szkole. (ZS)

fot. Zb. ZS
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Szkoła Podstawowa nr 1
Lekcja przyrody w terenie
Piękna pogoda zachęca do zajęć na świeżym
powietrzu, dlatego klasa 4b spędziła dzień poza
murami szkoły i wybrała się na Szachty. Podczas
spaceru podziwialiśmy piękne widoki, zatrzymywaliśmy się przy tablicach informacyjnych,
by poznać gatunki ryb, ptaków, płazów i roślin
charakterystycznych dla tego terenu. Nie zabrakło słodkości, które zafundował całej klasie
Aleks. Pyszne pączki i babeczki dodały nam
energii, by wejść na wieżę widokową i z góry
obejrzeć okolicę. Takich lekcji przyrody na pewno chcielibyśmy więcej.
Ewa Rubisz i uczniowie klasy 4b

przewodnik opowiedziała nam historię tego
miejsca, a także nawiązała do tego, jak ciężkie
życie miały dzieci w naszym wieku, w czasie
drugiej wojny światowej. Dzieci od 12 roku życia musiały pracować i nie mogły już się uczyć.
Obejrzeliśmy najważniejsze miejsca obozu: ścianę, gdzie rozstrzeliwano więźniów (tam zapaliliśmy znicz), basen przeciwpożarowy, który służył
także do karania więźniów, pomnik „Nigdy wojny”. To była ciekawa i ważna lekcja historii.
Ewa Rubisz i uczniowie klasy 4b
Słodka wakacyjna przygoda
Dzieciaki kochają słodkości, jednak wiele z nich
niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Na
szczęście, możemy sami w domu przygotować
słodkie i zdrowe desery. Klasa 3c podjęła wyzwanie i przygotowała w domu wakacyjny deser. Proste składniki – galaretki w różnych smakach, mleko skondensowane, owoce sezonowe
dały wspaniały efekt. Jeśli coś wygląda pysznie,
kolorowo i smacznie sięgamy po to chętniej.
Karolina Lechniak
Góra Grosza

fot. Zb. SP1

Lekcja historii klasy 4b w Obozie Karno-Śledczym w Żabikowie
Tuż przed wakacjami postanowiliśmy wyjść ze
szkoły i pouczyć się w plenerze. Wybraliśmy się
do Obozu Karno-Śledczego w Żabikowie. Pani

Uczniowie SP1 stworzyli z monet o nominałach
1 gr, 2 gr oraz 5 gr prawdziwą górę grosza. Suma
zebranych monet przekroczyła 1 050 zł. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć dzieci, które są
w trudnej sytuacji i nie mieszkają z rodzinami.
Magdalena Kulińska

4a programuje na wesoło
21 czerwca poznaliśmy przyjaznego kosmitę
Scottiego, który podróżując swoim kosmicznym
pojazdem przeżywa wiele przygód. Nauczyliśmy się podstaw programowania z użyciem
tabletu i gry ScottieGo. Zabawa była przednia.
Mogliśmy być z sobą, współpracować, uczyć się
i bawić.
Małgorzata Celler
Pożegnanie klas ósmych
W piątek, 25 czerwca po raz ostatni uczniowie
klas ósmych spotkali się na sali gimnastycznej,
by podsumować ten jakże szczególny rok szkolny. Wśród zaproszonych gości była Burmistrz
Małgorzata Machalska, która podziękowała
uczniom za wytrwałość i sumienność podczas
nauki zdalnej oraz egzaminów, życzyła dalszych
sukcesów w nauce i życiu, a także udanych
wakacji. Dyrektor Grzegorz Anioła wraz z wychowawcami wręczył uczniom świadectwa.
Laureaci konkursów przeprowadzanych w roku
szkolnym otrzymali nagrody i wyróżnienia. Rodzicom, których dzieci osiągnęły najwyższe wyniki w nauce wręczono listy gratulacyjne.
Wśród nagród nie mogło zabraknąć statuetek
i medali dla sportowców, dzięki którym nasza szkoła zajęła w roku szkolnym 2019/20 I miejsce w rankingu Najbardziej Usportowionej Szkoły w Powiecie. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Hanna Idzikowska

Szkoła Podstawowa nr 4
Rozbudowa SP4 im. prof. A. Wodziczki w Luboniu rozpoczęła się 01.04.2021 r. Po długim
oczekiwaniu marzenia naszych uczniów,
rodziców i nauczycieli zaczęły się spełniać.
Z ogromnym zaangażowaniem kibicujemy
pracownikom budowy i obserwujemy jak rosną mury nowych sal dydaktycznych i sal gimnastycznych. W fundamentach pod powstający budynek 10 maja wbudowaliśmy „Kapsułę
czasu” z pamiątkami, pracami uczniów, zapisami elektronicznymi historii naszej szkoły
oraz Listem ku pamięci przyszłych pokoleń,

Dyrektor Czwórki Agnieszka Antczak nie ukrywa zadowolenia i satysfakcji z przebiegu inwestycji fot. P. Wolniewicz

złożonym przez Panią Burmistrz Małgorzatę
Machalską. „Kapsuła Czasu”, to sposób na powrót do przeszłości, utrwalenie tego co jest
ważne, a nie zawsze zachowuje się w naszej
pamięci. W połowie 2022 r. jest zaplanowane
oddanie do użytku nowoczesnego, przyjaznego środowisku oraz dzieciom budynku,
połączonego z dotychczasową częścią szkoły.
W nowym skrzydle powstaje sześć sal lekcyjnych, dwie sale gimnastyczno-korekcyjne, toalety z węzłem sanitarnym i szatniami
oraz hol. Wiemy już, że wnętrze budynku
będzie utrzymane w barwach naszej szkoły.
Jasne odcienie drewna łączone będą ze stalowymi elementami szarości i beżów, rozjaśniane akcentami pomarańczy i przyjaznej
nam zieleni. Nowa część szkoły dedykowana
będzie uczniom edukacji wczesnoszkolnej.
Sale dostosowane będą do realizacji edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej i społecznej.
Planujemy również utworzyć pracownię
komputerową dla kl. I-III z wykorzystaniem
sprzętu TIK uzyskanego z programów „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła +” oraz „Cyfrow@
wielkopolska2020”. W roku szkolnym 2022/23
naukę rozpoczną tam pierwszoklasiści oraz
przeniosą się do niej uczniowie klas II oraz
III. Cieszymy się na zmiany jakie są planowane w związku z powiększeniem bazy szkoły,
nie zapominamy jednak o dotychczasowym

budynku i dostosowaniu sal lekcyjnych do
potrzeb uczniów klas IV-VIII. Od dwóch lat
w głównym budynku szkoły systematycznie
tworzymy pracownie przedmiotowe m.in.:
historyczną, chemiczno-fizyczną, językową,
matematyczną, przyrodniczą. Przeniesienie
uczniów edukacji wczesnoszkolnej do nowej
części pozwoli nam zagospodarować kolejne pracownie. Uzyskanie środków z rezerwy
0,4% subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych: biologia,
geografia, chemia i fizyka w dużym stopniu
ułatwi nam realizację tego zadania. W trosce
o uczniów, kolejnym krokiem będzie powiększenie świetlicy szkolnej oraz przeniesienie
biblioteki do sali nr 31, gdzie na zapleczu powstanie czytelnia multimedialna. Ze względu
na stale poszerzające się grono pedagogiczne istnieje również potrzeba powiększenia
pokoju nauczycielskiego. W planach mamy
również zmodernizowanie skrzydła opiekuńczo-wychowawczego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz gabinetów specjalistycznych. Inwestycja oraz planowane
zmiany pozwolą dzieciom i młodzieży uczyć
się w systemie jednozmianowym i rozwijać
swoje mocne strony i talenty w innowacyjnym środowisku szkolnym.
Dyrektor SP4 Agnieszka Antczak
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Szkoła Podstawowa nr 5
Muzyczne talenty Piątki

Gala klasy 8a

Uczennice naszej szkoły – Gabrysia i Alicja Bartnik brały udział w przesłuchaniach w lubońskim
Ośrodku Kultury. Jury pod przewodnictwem Michała Kosińskiego – Dyrektora Festiwalu Polskiej
Piosenki im. Janusza Kondratowicza w Luboniu
postanowiło przyznać stypendium dla Gabrysi
Bartnik. Przyznano również wyróżnienie dla Alicji
Bartnik. Siostry Bartnik wystąpią podczas koncertu festiwalowego, który odbędzie się 2 października tego roku.

W czwartek, 24 czerwca odbyła się uroczysta gala
podsumowująca osiągnięcia uczniów klasy 8a.
Galę uświetniła obecność Burmistrz Małgorzaty
Machalskiej oraz skarbnika Rady Rodziców Magdaleny Tomaszkiewicz. Uroczystość rozpoczęła
się od przekazania przez klasę ósmą szkolnego
sztandaru klasie 7a, która uzyskała najwyższą
średnią ocen wśród klas siódmych. Następnie
przyszedł czas na gratulacje dla trojga uczniów
wpisanych do Złotej Księgi. Byli to Martyna Janiszewska, Joanna Krajnik i Wiktor Wolski. Uczniowie ci osiągnęli co najmniej średnią ocen 5,0
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wzorową ocenę zachowania przez trzyletni okres nauki w szkole podstawowej. W dalszym ciągu uroczystości zostało nagrodzonych siedemnaścioro
uczniów klasy 8a wyróżniających się w nauce,
siedmioro uczniów, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami sportowymi, dziesięcioro
pracujących w Samorządzie Uczniowskim oraz
najaktywniejsi uczniowie działający w szkolnym
wolontariacie na rzecz Hospicjum Palium. Uczniowie klasy 8a przekazali dyrekcji szkoły, nauczycielom i rodzicom słowa podziękowań. Obejrzeli
później Galę Złotych Piątek, podczas której ogłoszono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
uczniów i nauczycieli w pięciu kategoriach życia

Anna Wieloch

fot. Zb. SP5

fot. Zb. SP5

szkolnego uczniów klasy 8a: Nieprzeciętny Umysł,
Szkolny Społecznik, Niezawodna Kumpelka, Najlepszy Kumpel i Mistrz Sportu. Na zakończenie
uroczystości wszyscy uczniowie i zaproszeni goście obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez klasę 7a.
Małgorzata Szymankiewicz
Wakacje wierszem
Wakacje, wakacje, nareszcie jesteście.
Cały rok szkolny o was myślałem.
Góry, morze, jeziora na nas czekają.
Zosia na obóz pod namiot,
torbę ma już spakowaną.
Tomek i Kuba do babci w odwiedziny pojadą.
W wakacje moc przygód dzieci doświadczają.
Mateusz Podejma kl. 1a

Rozbudowa Czwórki
Przed siedmioma miesiącami (czytaj: „GL” 01-2021, s. 20) informowaliśmy, że w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Miasto Luboń pozyskało 2 500 000 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Lasku. W marcu burmistrz Małgorzata Machalska podpisała umowę z firmą Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. na rozbudowę̨
tej placówki oświatowej. Obecnie są prowadzone prace w ramach inwestycji, która pochłonie 6 265 550 zł.
Projekt przedsięwzięcia powstał w oparciu
o wcześniejsze uzgodnienia i konsultacje z dyrektor SP4 – Agnieszką Antczak i społecznością
szkolną. Przewiduje budowę nowego, dwupiętrowego skrzydła szkoły. Zaprojektowany budynek ma prostą – prostopadłościenną formę,
krytą płaskim stropodachem, podzielony jest
na część edukacyjną i sportową. Część edukacyjna jest niższa, część sportowa – wyższa.
Budynek będzie połączony z istniejącym łącznikiem szkoły poprzez strefę wejściową. W strefie sal lekcyjnych umieszczono łącznie sześć
oddziałów szkolnych o powierzchni ok. 61,47
m2 (w tym dwie sale z zapleczem) oraz zaplecza sanitarno-szatniowe. W części komunikacji
(holu rekreacyjnego) umieszczono platformę
śrubową (windę) przystosowaną do osób z niepełnosprawnościami. Strefa bloku sportowego
obejmuje dwie salki gimnastyczne oraz magazynki sal gimnastycznych. Zakres prac budowlanych obejmuje realizację m.in.: budynku
dwukondygnacyjnego (niepodpiwniczonego)
wraz z instalacjami i wyposażeniem, zagospodarowania terenu wraz z utwardzeniami: drogą,
chodnikami, wykonanie zewnętrznych instalacji: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, elektrycznych i odgromowej oraz fotowoltaicznej. Powierzchnia zabudowy istniejących budynków
szkoły wynosi 2 130 m2, natomiast zabudowy
projektowanego budynku – 659,6 m2.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że przy rozbudowie szkoły wykorzystane zostaną technologie
przyjazne środowisku m.in. wytwarzanie prądu
elektrycznego z promieniowania słonecznego

przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych.
Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na połowę przyszłego roku. (PAW)

Teren budowy widziany z lotu ptaka od strony północno-zachodniej fot. Rafał Wojtyniak
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Niezastąpione „gladiole”
Popularne gladiole, czyli mieczyki ogrodowe (łac. Gladiolus L.) wciąż należą do jednych z najbardziej lubianych
roślin ozdobnych. Ich popularność zdaje się nie przemijać, co w mojej ocenie jest całkowicie uzasadnione. Cenione są bowiem za długie, mieczowate liście i piękne kłosokształtne kwiatostany, dzięki którym rośliny wyglądają wyjątkowo dostojnie. Przyjrzyjmy się im zatem nieco bliżej.
Rodzaj Gladiolus L. (należący do rodziny kosaćcowatych – Iridaceae) obejmuje ponad 200 gatunków. W stanie naturalnym większość z nich rośnie
w Afryce, skąd pochodzą formy rodzicielskie mieczyków ogrodowych, cieszących się w naszym kraju największym uznaniem. W Polsce w środowiskach naturalnych występują mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus
L.) oraz mieczyk błotny (Gladiolus palustris Gaud.), oba gatunki są objęte
ścisłą ochroną.
Bogactwo odmian
Na rynku dostępnych jest mnóstwo odmian, które różnią się między sobą
wysokością, długością kwiatostanów, wielkością pojedynczych kwiatów, ich
kształtem oraz barwą. Ogromna różnorodność i bogata paleta barw powoduje, że rośliny są wykorzystywane na przeróżne okazje jako kwiaty cięte,
ale doskonale nadają się również na ogrodowe rabaty. W zależności od terminu kwitnienia, odmiany mieczyków dzielone są od bardzo wczesnych
– zakwitających przed upływem 70 dni od wysadzenia do bardzo późnych
– zakwitających po upływie 100 dni (wg Grabowskiej 1978).
UPRAWA W GRUNCIE
Przed wysadzeniem bulw (na głębokość około 10 cm, w przybliżeniu
ich 3-krotnej wysokości) gleba musi dostatecznie obeschnąć, a jej temperatura podnieść się do około 10°C (nie może być zbyt wilgotna i zimna, ponieważ zwiększa się wówczas ryzyko chorób i zagniwania). Rośliny
możemy uprawiać na większości starannie przygotowanych, głęboko
spulchnionych gleb o dobrej strukturze i przepuszczalności, o odczynie
zbliżonym do obojętnego (pH 6,5 – 7,0).
Termin i miejsce sadzenia
Bulwy mieczyków wysadzamy do gruntu zwykle od połowy kwietnia do
połowy maja, w zależności od pogody. Jak wykazały badania, nawet niezbyt staranne ułożenie ich podczas sadzenia (np. bokiem, a nawet piętką
do góry) nie wpływa istotnie na późniejszy wzrost. Wybieramy stanowiska
słoneczne i zaciszne (ze względu na możliwość skrzywień łodyg, kwiatostanów, a nawet łamania roślin przez wiatr). Duże znaczenie ma sąsiedztwo roślin, które są nosicielami chorób wirusowych porażających również
mieczyki. Powinniśmy unikać wysadzania ich w pobliżu lilii, narcyzów, tulipanów, ale także astrów, ostróżek, lwiej paszczy oraz cynii. Warto unikać
sąsiedztwa marchwi, ogórków, kukurydzy czy ziemniaków. Ze względu na
możliwość występowania w glebie patogenów większości chorób przez
wiele lat, powinno się stosować kilkuletni okres zmianowania.
Wymagania
Również podczas uprawy bardzo ważna jest wilgotność gleby, która w dużej mierze wpływa na jakość otrzymanych kwiatostanów. Mieczyki należą
do grupy roślin o dużym zapotrzebowaniu na wodę, zwłaszcza w fazie
tworzenia się kwiatostanu. Należy pamiętać, że lepiej rośliny podlewać rzadziej, ale obficie – tak, aby gleba była wilgotna w strefie wzrostu korzeni (do
głębokości około 25 cm).
Wymagania pokarmowe zależą od odmiany i wielkości bulw (rośliny

otrzymane z bulw mniejszych wymagają większych ilości składników pokarmowych w porównaniu z roślinami otrzymanymi z bulw większych,
ponieważ mają zgromadzone mniejsze ich zapasy w bulwach oraz płycej
sięgające korzenie).
Problemy ze szkodnikami i chorobami
Piękne, dostojne mieczyki będą cieszyły nasze oczy tylko wtedy, kiedy będą
zdrowe i zadbane. Porażone rośliny nie tylko nieestetycznie wyglądają, ale
słabiej rosną i dają mniejszy plon. Ze szkodników największym utrapieniem
są zwykle wciornastki, których obecność najprościej zweryfikować wykorzystując niebieskie bądź żółte tablice chwytne, umieszczając je tuż nad
roślinami. Zwykle jako pierwsze zauważalne są srebrzystobiałe plamki na
liściach biegnące najczęściej wzdłuż nerwów (z czasem brązowiejące), na
których widoczne są drobne odchody w postaci czarnych grudek. W następnej kolejności silnie uszkodzone pąki kwiatostanowe zasychają lub
rozwijają się z nich zniekształcone kwiaty. Problemem w uprawie mieczyków mogą być również przędziorki, które pojawiają się zwłaszcza podczas
suchej, ciepłej pogody. Larwy i osobniki dorosłe żerują na dolnej stronie liści
(wysysając z nich soki), czego efektem są żółte plamki na ich górnej stronie.
Z czasem plamki te mogą zlewać się w duże powierzchnie, doprowadzając
do całkowitego zżółknięcia i zaschnięcia liści.
Z chorób grzybowych powszechną jest fuzarioza mieczyka, której rozwój
następuje wkrótce po sadzeniu bulw. W czasie wegetacji obserwuje się żółknięcie (a następnie brązowienie) liści począwszy od wierzchołków. Rośliny
wydają kwiaty o małych, wąskich płatkach, a jak są silnie porażone – w ogóle nie zakwitają. Patogen przerasta z bulw matecznych na podstawy tworzących się bulw zastępczych, a po ich zbiorze podczas przechowywania na
bulwach tworzą się brunatne, zapadnięte plamy z koncentrycznymi pierścieniami. Przy silnym porażeniu może dojść nawet do całkowitej mumifikacji bulw. Ważnym w zapobieganiu jest kilkuletni okres zmianowania oraz
dokładna selekcja materiału do przechowywania. W uprawach amatorskich
warto pokusić się o zastosowanie środków biologicznych np. na bazie
ekstraktu z grejpfruta. W handlu dostępne są również środki na bazie naturalnych kwasów tłuszczowych, których skuteczność oparta jest na działaniu fizycznym, w pełni bezpieczne i skuteczne na wiele szkodników, w tym
przędziorków i wciornastków. Warto wypróbować również nowoczesne
preparaty na bazie olejków eterycznych, np. pomarańczowego o działaniu
antyseptycznym i owadobójczym.
Kluczowe przechowywanie bulw
Bulwy mieczyków nie zimują w naszym klimacie w gruncie, jesienią należy je więc wykopać (najczęściej około 2 tygodni po przekwitnięciu całych
kwiatostanów, gdy nadziemna część rośliny jest jeszcze zielona). Musimy
pamiętać, że bulwa mieczyków nie jest wieloletnia. Jest corocznie odtwarzaną, zgrubiałą częścią pędu, okrytą suchymi łuskami (to nasady zaschniętych liści), które w zależności od odmiany mogą być różnie zabarwione (od
barwy słomkowej do bordowej). Ta, którą wysadziliśmy (macierzysta) stopniowo kurczy się (zasycha), a nad nią powstają najczęściej 1–2 zastępcze
oraz małe przybyszowe i to je wysadzimy w roku kolejnym.

Odmiany mieczyków od lewej: „Halley”, „Morning Gold”, „Priscilla”, „Silversteak” fot. Zb. HORTIstacji

Bulwa macierzysta (zasychająca) z bulwami zastępczymi i przybyszowymi fot. Zb. HORTIstacji
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lUDZIE I ICH PASJE

Po dostatecznym przesuszeniu bulw czyścimy je i przygotowujemy do
prawidłowego przechowywania (np. w ażurowych skrzynkach), które jest
kluczowe dla obfitego kwitnienia w roku kolejnym. Czynności tych nie powinniśmy odkładać do zimy, ponieważ bulwy łatwiej są wówczas opanowywane przez patogeny, które mogą znajdować się na korzeniach czy resztkach ziemi.
Bardzo istotna podczas przechowywania jest temperatura, ponieważ
w głównej mierze to ona wpływa na późniejszy wzrost i rozwój mieczyków.
Badania naukowe dowiodły, że utrzymywanie przez cały okres przechowywania bulw temperatury 17°C pozwala uzyskać kwiaty dobrej jakości.
Można wówczas uzyskać rośliny o pędach podobnej długości, jak z bulw
przechowywanych w temperaturze 5°C (np. w chłodni czy piwnicy). Dodatkowo, temperatura 17°C dzięki lepszemu dosuszeniu bulw warunkuje
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mniejsze ryzyko porażenia chorobami grzybowymi (w porównaniu z przechowywaniem w niskich temperaturach). Trzeba jednak mocno zaznaczyć,
że warunkiem przechowywania bulw w temperaturze wyższej niż 10°C jest
wysoka zdrowotność, ponieważ wysoka temperatura i wilgotność względna powietrza są czynnikami sprzyjającymi rozwojowi fuzarioz. Jeśli jednak
materiał jest zdrowy - a tylko taki powinniśmy wysadzać – bulwy możemy
przechowywać w wyższej temperaturze, bez konieczności posiadania np.
zimnej piwnicy, czego dodatkowym efektem będzie przyspieszenie kwitnienia roślin.
Nie kupujmy więc bulw z niewiadomego źródła, ale od sprawdzonego hodowcy, przechowujmy je prawidłowo i cieszmy się pięknem mieczyków każdego lata!
dr inż. Małgorzata Antkowiak, HORTIstacja

Z pomocą dla schroniska dla bezdomnych zwierząt
W czasie pandemii uczennica szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu, Konstancja Maćkowiak, przeprowadziła z powodzeniem zbiórkę karmy dla psów i kotów oraz środków higieny dla schroniska w Gaju.
Międzygminne schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Gaju, w pobliżu Śremu, prowadzone
jest przez organizację pożytku publicznego na
podstawie porozumienia dziewięciu gmin z powiatów śremskiego, kościańskiego i gostyńskiego. Celem działalności Fundacji Schronisko dla
Zwierząt w Gaju jest zwalczanie złego traktowania i bezdomności zwierząt. Rocznie do schroniska trafia około sześćset psów i kotów, którym
w 95% udaje się znaleźć nowe domy u osób dokonujących adopcji.
Pomysłodawczynią zbiórki była uczennica szóstej (obecnie siódmej) klasy SP 3 w Luboniu
– Konstancja Maćkowiak. Inicjatywę szybko
podchwyciła nauczycielka historii Agata Matyjasek, stając się jednocześnie opiekunką przedsięwzięcia. Mimo trudnego czasu związanego
z pandemią koronawirusa, w zbiórce w lutym
wzięło udział 67 uczniów. Świadczy to o ich
dużej wrażliwości, tym bardziej, że zajęcia wówczas nie odbywały się w szkole, tylko zdalnie
on-line i trzeba było specjalnie przywieźć dary.

Czas ten był też trudny dla schroniska i osoby
postronne nie mogły wejść na jego teren z obawy o ewentualne zarażenie pracowników. Po
konsultacjach z opiekunką naszych ulubionych
kotów Magdaleną Pękalą, podjęliśmy decyzję
o przyjeździe po ustabilizowaniu się sytuacji
z koronawirusem i cofnięciu lockdownu. W podróż do schroniska wyruszyliśmy więc w czerwcu. Zebranej karmy dla psów i kotów oraz środków higieny było na tyle dużo, że trzeba było
użyć przyczepki. Wcześniej posegregowaliśmy
je oraz zmagazynowaliśmy na forcie VIIa na poznańskim Marcelinie, w którym rezyduje Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia.
Obecnie w schronisku znajduje się około siedemdziesiąt kotów oraz sto dziesięć psów. Zastanawiając się więc nad posiadaniem własnego pupila, może warto rozważyć wzięcie go ze
schroniska. Na pewno odwdzięczą się one w nowym domu ogromem miłości i wdzięczności…
Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Darów było na tyle dużo, że trzeba było załadować je na
przyczepkę. Nad wyraz miłe było to, że uczniowie szkoły
tak bardzo zaangażowali się w akcję pomimo pandemii
fot. © Przemysław Maćkowiak.

Lubonianie znów na Dniach Twierdzy
Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia serdecznie zaprasza w dniach 29-30 sierpnia na zwiedzanie fortu VIIa na
Marcelinie w ramach IX Dni Twierdzy Poznań koordynowanych przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną.
Fort pośredni VIIa (Strotha, Zielińskiego) został zbudowany w latach około 1887-1890 w drugim etapie modernizacji poznańskiej
twierdzy. Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku był to tajny obiekt,
gdyż funkcjonował w nim Zapasowy Węzeł Łączności Dowództwa Wojsk Lotniczych o kryptonimie „Koliber”. Obecnie planowana jest jego całkowita przebudowa na centrum kulturalne.
Okazja zobaczenia fortu będzie dość wyjątkowa, gdyż wcześniej
prywatny obiekt był pokazywany w swojej historii jedynie czterokrotnie w trakcie naszych Fortecznych Weekendów w roku
2009 i 2013 oraz na Dniach Twierdzy w roku 2019 i 2020. Zwiedzanie odbędzie się w limitowanych grupach, planowane są też
prelekcje oraz spotkania z autorami książek. Nie zabraknie też
rekonstruktorów w historycznych mundurach i strojach z okresu
świetności dzieła. Nasze przedsięwzięcie wspiera Urząd Miasta
Poznań. Szczegółowe informacje będzie można wkrótce znaleźć
na portalu „Gazety Lubońskiej”.
Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Rekonstruktorzy przed elewacją koszar szyjowych fortu VIIa na poznańskim Marcelinie
fot. 1 Invidia Me.
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Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86
Od 16 czerwca do 15 lipca Straż Miejska podjęła 571 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta, w tym związane
z reżimem sanitarnym – 4.
Działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – 20
• Kontrola placów zabaw – 176
• Patrole piesze i pieszo-rowerowe – 26
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 18
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 60
• Patrole szkolne – 10
• Patrole łączone z pracownikami MOPS i Urzędu Miasta – 9

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 35
• Interwencje drogowe – 65
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 49
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem
ładu i porządku publicznego – 25
Warto wspomnieć, że na przełomie czerwca i lipca 12 osób ukarano mandatami, natomiast 13 pouczono. Od początku roku prowadzone są 52 sprawy
o wykroczenie.
Na podstawie danych SM (PAW)

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98
Od 15 czerwca do 15 lipca lubońska OSP odnotowała 53 zdarzenia:
8 pożarów, 37 miejscowych zagrożeń (w tym 16 przewozów osób na
szczepienie przeciw Covid-19) i 8 fałszywych alarmów. Interweniowano w Luboniu, Poznaniu, Komornikach, Wirach, Łęczycy, Walerianowie
i Przeźmierowie.
17 czerwca – Luboń, usuwanie plamy oleju na ul. Dębieckiej.
19 czerwca – Luboń, dachowanie samochodu na ul. Armii Poznań.
21 czerwca – Luboń, interwencja przy napęczniałym zbiorniku z chemikaliami na ul. Przemysłowej.
22 czerwca – Luboń, zalana piwnica przy ul. Sienkiewicza.
22 czerwca – Luboń, zalana posesja przy ul. Kościuszki.
22 czerwca – Luboń, zalana posesja przy ul. Bursztynowej.
22 czerwca – Luboń, zalana piwnica przy ul. Granicznej.
24 czerwca – Luboń, pożar magazynu przy ul. Kasztelańskiej.
25 czerwca – Luboń, zagrożenie owadami przy ul. Harcerskiej.
25 czerwca – Luboń, usunięcie konara, niebezpiecznie zwisającego nad
placem zabaw przy ul. Romana Maya.
26 czerwca – Luboń, dwukrotny fałszywy alarm przy ul. Magazynowej.
27 czerwca – Luboń, trzykrotny fałszywy alarm przy ul. Magazynowej.
28 czerwca – Luboń, zagrożenie owadami przy ul. Dąbrowskiego.
29 czerwca – Walerianowo, zagrożenie owadami.
29 czerwca – Luboń, kolizja dwóch samochodów przy ul. Niezłomnych.
1 lipca – Luboń, usuwanie plamy oleju przy ul. Armii Poznań.

1 lipca – Przeźmierowo, palące się przewody w studzience elektrycznej
przy ul. Folwarcznej.
2 lipca – Autostrada A2, wypadek drogowy – zderzenie samochodów
ciężarowych i busa.
3 lipca – Poznań, usuwanie plamy oleju na ul. Kotowo.
3 lipca – Komorniki, fałszywy alarm przy ul. Młyńskiej.
5 lipca – Luboń, usuwanie drzewa, które spadło na budynek przy ul.
Szafirowej.
6 lipca – Luboń, interwencja w zadymionej kuchni jednego z mieszkań
przy ul. Kościuszki.
7 lipca – Komorniki, gaszenie płonącego samochodu przy ul. Poznańskiej.
7 lipca – Luboń, fałszywy alarm przy ul. Dębieckiej.
9 lipca – Luboń, fałszywy alarm przy ul. Magazynowej.
10 lipca – Luboń, wypadek drogowy przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
10 lipca – Wiry, pożar słupa oświetleniowego przy ul. Komornickiej.
11 lipca – Poznań, fałszywy alarm przy ul. Głogowskiej.
11 lipca – Luboń, gaszenie pożaru przy ul. Dąbrowskiego.
12 lipca – Luboń, zagrożenie owadami na placu zabaw przy ul. Kołłątaja.
12 lipca – Łęczyca, kolizja czterech samochodów osobowych na ul.
Poznańskiej.
13 lipca – Poznań, gaszenie płonącego samochodu przy ul. Opolskiej.
13 lipca – Luboń, dowóz środków dezynfekcyjnych na ul. Żeromskiego.
15 lipca – Luboń, zagrożenie owadami przy ul. Limbowej.
Na podstawie danych OSP Luboń (PAW)

Projekt

Referat ds. profilaktyki społecznej przy współpracy z Komisariatem Policji w Luboniu
zrealizował projekt „Bezpieczny spacer – bezpieczna droga do szkoły”, w ramach którego nasi strażnicy i policjanci przeprowadzili 29 prelekcji na temat bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży przy szkołach, w których uczestniczyło 1 000 dzieci z klas 0 i 1-3.
Zajęcia polegały na praktycznej nauce poruszania się w obrębie niebezpiecznych
przejść dla pieszych oraz w zakresie bezpieczeństwa przy szkole, także bezpiecznej
jazdy rowerem czy hulajnogą. Podczas prelekcji omawiane były również podstawowe
znaki drogowe oraz przykłady niebezpiecznych zdarzeń w obrębie szkół oraz miejsc
wypoczynku. W projekcie „Bezpieczna droga do szkoły” wzięło udział 48 klas z lubońskich szkół wraz ze swoimi wychowawcami. (SM Luboń)

Praktyczna nauka poruszania się w obrębie przejść dla pieszych fot. Zb. SM Luboń

Nieuwaga czy brawura?
W sobotę, 10 lipca, krótko przed północą u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich, Ks. Stanisława Streicha i Aleksandra Puszkina zderzyły się dwa samochody osobowe.
W wyniku wypadku jedna ranna osoba została przewieziona do szpitala. Oprócz lubońskich strażaków na miejscu interweniowali również: zastęp ze Szkoły Aspirantów
PSP z Poznania, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz
policjanci. (PAW)

Zdawałoby się, że w nocy, kiedy ruch samochodowy jest bez cienia wątpliwości mniejszy niż za dnia, w takim miejscu nie powinno dojść do
wypadku fot. Zb. OSP Luboń

GAZETA LUBOŃSKA 08/2021

KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

25

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
Od 16 czerwca do 12 lipca w Luboniu ujawniono jedno samobójstwo,
zdarzył się jeden śmiertelny wypadek samochodowy, zatrzymano
dwóch mężczyzn posiadających narkotyki i trzech nietrzeźwych kierowców. Policja zatrzymała na gorącym uczynku lub w bezpośrednim
pościgu dziewięciu sprawców oraz wylegitymowała 350 osób. Ujawniono również pięć oszustw internetowych (tzw. przestępstwa w sieci).
16 czerwca – właściciel opla, który tankował paliwo na stacji benzynowej
przy ul. Żabikowskiej uszkodził dystrybutor (straty: 2 000 zł).
18 czerwca – w sklepie Rossmann CH Pajo przy ul. Żabikowskiej dwóch
współdziałających mężczyzn skradło perfumy i szczoteczki elektryczne
(straty: 1 200 zł).
18 czerwca – luboniance, podczas jej nieobecności w domu, przy ul. Wysokiej
skradziono znajdujące się w skarbonce banknoty i monety (straty: 5 000 zł).
19 czerwca – przy ul. Armii Poznań zatrzymano nietrzeźwego (1,2 promila)
kierowcę.
20 czerwca – przy ul. Nowiny mieszkance naszego miasta skradziono telefon
komórkowy (straty: 1 000 zł).
21 czerwca – z audi zaparkowanego przy ul. Prusa skradziono cztery koła
(straty: 2 000 zł).
21 czerwca – przy ul. Źródlanej włamano się do blaszanego garażu i uszkodzono zaparkowanego tam renaulta (straty: 550 zł).
21/22 czerwca – uszkodzono peugeota zaparkowanego przy ul. Jachtowej
(straty: 6 000 zł).
22 czerwca – na ul. Sobieskiego, kierujący passatem mężczyzna zjechał na
przeciwległy pas ruchu i uderzył w peugeota, a następnie w ogrodzenie posesji i znak drogowy. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
23 czerwca – w jednym z domów przy ul. Westerplatte ujawniono zwłoki
mężczyzny. Przybyły na miejsce lekarz – biegły Zakładu Medycyny Sądowej,
na podstawie oględzin wykluczył udział osób trzecich w zdarzeniu. Było to
samobójstwo.
23 czerwca – przy ul. Armii Poznań zatrzymano mężczyznę kierującego volkswagenem. W pojeździe ujawniono cofnięty stan licznika.
27 czerwca – w sklepie Rossmann w CH Factory przy ul. Dębieckiej skradziono 14 szczoteczek elektrycznych do zębów (straty: 1 200 zł).
27 czerwca – zatrzymano mężczyznę, który na jednej z posesji przy ul. Buczka posiadał w doniczkach trzy krzaki konopi indyjskich.
30 czerwca – przy ul. Armii Poznań mieszkańcowi Lubonia skradziono telefon komórkowy (straty: 600 zł).
2 lipca – przy ul. Sikorskiego zatrzymano mężczyznę posiadającego narkotyki.
2/3 lipca – z boksu na rowery przy ul. Dworcowej skradziono rower górski
marki SCOOT (straty: 800 zł).

3 lipca – na ul. Dębieckiej kierujący mitsubishi mężczyzna potrącił, rowerzystę, który w konsekwencji znalazł się w szpitalu, gdzie zdiagnozowano u niego stłuczenie obojczyka i pęknięcie czaszki, na szczęście nie
wymagające interwencji chirurgicznej.
3 lipca – przy lubońskim węźle Autostrady A2 zatrzymano nietrzeźwego (0,7 promila) kierowcę.
6 lipca – z zaparkowanego przy ul. Jachtowej fiata skradziono katalizator (straty: 1 200 zł).
6 lipca – z okna mieszkania na II piętrze jednego z bloków osiedla „Lubonianka”, przy ul. Żabikowskiej wypadł dwuipółletni chłopiec (szerzej
czytaj poniżej).
7 lipca – nieznany sprawca przeciął dwie opony mercedesa zaparkowanego przy al. Jana Pawła II (straty: 750 zł).
8/9 lipca – skradziono kołpaki od zaparkowanego przy ul. Żabikowskiej
citroena (straty: 800 zł).
10 lipca – z zaparkowanej przy ul. Żabikowskiej hondy skradziono katalizator (straty: 7 100 zł).
10 lipca – przy ul. Sobieskiego zatrzymano nietrzeźwego (1,9 promila)
kierowcę.
12 lipca – uszkodzono renualta zaparkowanego przy al. Jana Pawła II.
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 Wielkopolski funkcjonuje bezpłatny „Policyjny telefon zaufania i 10 minut”:
800 130 334. Infolinia jest czynna przez całą dobę, natomiast dyżurujący policjanci przyjmują od zgłaszających sprawy dotyczące szczególnie: braku reakcji lub przewlekłego oczekiwania na policję w sprawie
zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia, na informacje o ich sprawcach, gdy zgłaszający nie chce osobiście zawiadomić o przestępstwie
i zachować anonimowość, ukrywających się osób podejrzanych, a także działań lub powiązań przestępczych policjantów.
Uwaga!
Policjanci zwracają się do lubonian z prośbą o obserwowanie i informowanie policji, nawet anonimowo, o podejrzanie zachowujących się
osobach bądź samochodach z obcymi numerami rejestracyjnymi. Jeżeli 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

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

Wypadł z II piętra
We wtorek, 6 lipca po południu z okna mieszkania na II piętrze, jednego z bloków osiedla
„Lubonianka”, wypadł dwuipółletni chłopiec. W miejscu zdarzenia interweniowały służby medyczne i policjanci. Dziecko zostało przewiezione do poznańskiego szpitala przy ul. Szpitalnej, gdzie po konsultacji z lekarzem dyżurnym ustalono, że malec nie odniósł żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych, a jego stan nie zagraża życiu ani zdrowiu. Szczęśliwie,
po upadku z drugiego piętra na trawnik, chłopiec wyszedł cało z opresji. W trakcie zdarzenia
w mieszkaniu przebywała jeszcze trójka małoletnich dzieci, natomiast ich opiekunka, w czasie gdy chłopiec wypadł z okna przebywała w łazience. Na miejscu technik kryminalistyki
i pracownik pionu kryminalnego KP Luboń wykonali stosowne czynności. (PAW)

Poszukujemy osoby do
prowadzenia sekretariatu
w szkole językowej w Luboniu
godz. 16.00 - 20.00

tel. 601 16 99 08

LK063

Dwuipółletni chłopiec miał dużo szczęścia nie odnosząc poważniejszych obrażeń po
wypadnięciu z okna jednego z bloków na osiedlu „Lubonianka”.

reklama
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tel. Adam: 792 656 383

APTHERM, ul. Serdeczna 8
Budynek E, Piętro drugie
62-081 Wysogotowo

ROBOTY
ZIEMNE

e-mail: info@aptherm.com
e-mail: serwis@aptherm.com

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

www.gazeta-lubon.pl

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.

SKUPUJĘ!
ANTYKI I STAROCIE
- KSIĄŻKI
- MONETY
- PORCELANĘ
- MEDALE WOJSKOWE
- ZEGARKI ITD.
LK123

tel. 501 099 327, 572 202 280

SPRAWDŹ NAS!

LK003

tel. 530 005 327

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

LK145

LA015

LP007

tel. 513 130 522

LK009

• budowa i wykańczanie
domów/mieszkań pod klucz
• ocieplanie budynków

ODZIEŻ

AKCESORIA

CZĘŚCI

CHEMIA

U L . C Z ECH O S ŁOWACK A 5 2
P OZ N A Ń DĘ B I EC

+ 4 8 7 9 4 593 7 7 7

LK120

W W W. S K L E PM O T O S FE R A . PL


   


     
  

  


    

     
 
  

   

BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl
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Produkujemy nawozy mineralne od ponad 100 lat ! Jesteśmy dużym Zakładem produkcyjnym. Obecnie zatrudniamy
ok.270 pracowników.
Inwestujemy w nowoczesne technologie, bezpieczeństwo i poprawę warunków pracy oraz rozwój zawodowy
naszych pracowników.

Zatrudnimy - Tokarza
Miejsce pracy - Luboń k/ Poznania

Opis stanowiska:
 Praca w środowisku produkcyjnym
 Praca w systemie jednozmianowym
 Wykonywanie prac ślusarskich oraz
toczenie, wiercenie na obrabiarkach
konwencjonalnych.

Od kandydatów oczekujemy:
 Wykształcenia kierunkowego
 Doświadczenia zawodowego na podobnym
stanowisku
 Umiejętności posługiwania się elektronarzędziami
 Dokładności, umiejętności pracy w zespole
Mile widziane:
 uprawnienia do obsługi wózków widłowych

Zainteresowanych prosimy o przesłanie ofert do Działu Personalnego LUVENY S.A.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
LUVENA S.A.
62-030 Luboń, ul. Romana Maya 1, tel. (061) 8900 100, fax (061) 8900 400
www.luvena.pl, e-mail: kadry@luvena.pl

Oferujemy:
 Zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę
 Wynagrodzenie podstawowe plus
premia
 Bezpieczne miejsce pracy
 Stabilizację - pracę w firmie posiadającej solidną pozycję na rynku
 Uczciwe rozliczanie godzin pracy i
przyjazną atmosferę
 Szkolenia
 Zakwaterowanie - w przypadku
osób spoza Wielkopolski i obywateli
innych państw.

Prosimy w dokumentach aplikacyjnych o załączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LUVENĘ S.A. z siedzibą w Luboniu ul. R. Maya 1, 62-030 Luboń
moich danych osobowych zawartych w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Jesteśmy producentem nawozów mineralnych obecnym na rynku od ponad 100 lat. Ponadto zajmujemy się budową i wynajmem
nowoczesnych powierzchni magazynowo-biurowych. Zatrudniamy ponad 270 pracowników. Inwestujemy w nowoczesne
technologie, bezpieczeństwo i poprawę warunków pracy oraz rozwój zawodowy naszych pracowników

Aktualnie poszukujemy

Pracowników Produkcji
Miejsce pracy - Luboń k/ Poznania
Do głównych obowiązków pracownika produkcji należy:
 Obsługa linii produkcyjnej, załadunek i rozładunek towarów
Od kandydatów oczekujemy:
 Gotowości do pracy w ruchu ciągłym, w systemie zmianowym
(zmiany ; 6-14,14-22, 22-6)
 Sprawnej obsługi komputera
 Mile widziane - uprawnienia do obsługi wózków widłowych

Proponujemy:
Umowę o pracę
Wynagrodzenie podstawowe + premia miesięczna
Bezpieczne miejsce pracy
Stabilizację - pracę w firmie posiadającej solidną pozycję na rynku
Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach i kursach
Zakwaterowanie - w przypadku osób spoza Wielkopolski i obywateli
innych państw
 Krótki proces rekrutacyjny







Zainteresowanych prosimy o przesłanie ofert do Działu Personalnego LUVENY S.A.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
LUVENA S.A.
62-030 Luboń, ul. Romana Maya 1, tel. (061) 8900 100, fax (061) 8900 400
www.luvena.pl, e-mail: kadry@luvena.pl
Prosimy w dokumentach aplikacyjnych o załączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LUVENĘ S.A. z siedzibą w Luboniu ul. R. Maya 1, 62-030 Luboń
moich danych osobowych zawartych w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.

BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl
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Stefan Krukowski (1961-2021)
W poniedziałek, 5 lipca, w wieku 59 lat zmarł śp. Stefan Krukowski – powszechnie lubiany i ceniony lubonianin,
społecznik, samorządowiec – Radny IV i V kadencji Rady Miasta Luboń, od wielu lat prowadził z żoną zakład fotograficzny, członek Rady Parafialnej przy parafii św. Barbary, miłośnik podróży, życzliwy, pogodnie nastawiony
do życia i uśmiechnięty, na którego zawsze można było liczyć.
Urodził się 9 sierpnia 1961 r. w Poznaniu. Ojciec
Ryszard, matka Krystyna z d. Dolata. Z wykształcenia był fotografem. Po okresie narzeczeństwa,
2 lipca 1985 r. poślubił rodowitą luboniankę –
Małgorzatę z d. Krysik (ślub cywilny w USC Luboń), natomiast 24 sierpnia tego samego roku
ślubowali, stając przed ołtarzem kościoła pw.
św. Barbary w Luboniu. Od tego czasu stał się
lubonianinem. Miał dwie córki – Agatę i Maję.
Doczekał się także dwóch wnuków – Mikołaja
i Aleksandra, którzy byli jego oczkiem w głowie.
Od 1987 r. prowadził z żoną zakład fotograficzny
przy ul. Poniatowskiego 26 a. Po 22 latach zakład
przeniesiono na ul. 11 Listopada 69, gdzie funkcjonuje do dziś. W latach 2002-2010 był radnym
Rady Miasta Luboń IV i V kadencji. W naszej
Małej Ojczyźnie znał wszystkich i wszyscy Go
znali, kochał ludzi i w miarę możliwości służył im
pomocą. Ten człowiek o wielkim sercu uwielbiał
zwierzęta i przyrodę. Zawsze emanował pozytywną energią oddając się z pasją temu, co robił.
Ciekawy świata, uśmiechnięty, był duszą towarzystwa. Jako członek Rady Parafialnej udzielał
się przy parafii św. Barbary. Był też Przewodni-

czącym Rad Rodziców najpierw Szkoły Podstawowej nr 1, później Gimnazjum nr 2. Przez całe
zawodowe życie zanurzał się w nurcie fotografii
i fotografowania – jego życiowej pasji, którą zawsze podzielali żona oraz córka Maja z zięciem –
Bartoszem. Najbliżsi będą kontynuowali działalność rodzinnego warsztatu. Stefan w wolnych
chwilach pogłębiał też swoją wiedzę historyczną. Spotykaliśmy się przy różnych okazjach na
sesjach fotograficznych podczas uroczystości
oraz imprez miejskich i kościelnych. Wymienialiśmy doświadczenia. Będzie mi tego brakowało.
W połowie kwietnia Stefan zachorował na COVID-19. Z dziesięciodniową przerwą przebywał
dziewięć tygodni w trzech różnych szpitalach.
Walczył do końca, niestety, powikłania po wirusie okazały się silniejsze. Stefan Krukowski został
pochowany 8 lipca na cmentarzu w Żabikowie
po Mszy św. żałobnej odprawionej w parafialnym kościele św. Barbary. W ostatniej drodze
towarzyszyli mu licznie zgromadzona rodzina,
przyjaciele, władze miasta, znajomi i sąsiedzi.
Zawsze pogodny i życzliwy pozostanie w pamięci lubonian i nie tylko. (PAW)

Przy rodzinnym stole: Stefan Krukowski, żona Małgorzata, córki - Agata i Maja oraz wnukowie - Aleksander i Mikołaj fot. Zb. rodziny

Stefan Krukowski z córką Agatą i wnukiem Mikołajem
fot. Zb. rodziny

(PAW)

Portret Stefana Krukowskiego fot. Zb. rodziny

Stefan Krukowski z żoną, córkami, zięciem – Bartoszem i wnukami w okresie Świąt Bożego Narodzenia fot. Zb. rodziny

Stefan Krukowski oddający się swojej pasji
fot. Zb. rodziny

Przed rodzinnym Zakładem Fotograficznym przy ul. 11
Listopada Małgorzata Krukowska z córką i zięciem. Będą
kontynuowali dzieło Stefana fot. Paweł Wolniewicz

DZIEJE SIĘ W SPORCIE
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V liga

A klasa Luboński KS

W ostatnim meczu w rundzie wiosennej 2020/21 Stella na własnym
boisku przegrała z Rawią Rawicz 1:3. Jedyną bramkę zdobył Alain
Ngamayama. Jak się okazało była to jego ostatnia bramka w barwach
tego klubu, ponieważ wspólnie z Marcinem Mroczyńskim postanowili zakończyć swoją karierę piłkarską.

W ostatnim meczu w sezonie 2020/21 drużyna seniorów Lubońskiego
KS-u przegrała u siebie z zespołem GKS-u Golęczewo 1:2. Bramkę dla
LKS-u zdobył Dawid Minge.

Podsumowanie sezonu: Stella zakończyła swoje rozgrywki na 9 miejscu.
W rozegranych 34 spotkaniach, zdobyła 47 punktów odnosząc 14 zwycięstw, uzyskując 5 remisów i doznając 15 porażek. Jej zawodnicy strzelili
66 bramek, tracąc 64. Łupem bramkowym podzielili się: Marcin Ogrodowczyk – 13 bramek, Dawid Jakubiak – 8, Adam Michalak – 7, Dawid Jurga
– 6, Alain Ngamayama – 6, Jakub Solarek – 5, Dariusz Wróblewski – 4, Daniel Smulkowski – 3, Oleksandr Hladysh – 3, Norbert Stangierski – 2 oraz
Marcin Mroczyński, Tomasz Mroczyński, Michał Jarzec, Jakub Małkowski,
Jakub Łukaszewski, Jakub Sobczyk, Mikołaj Fręśko, Stanisław Siekański i
Orest Slabodian po jednej.
Po skończonym sezonie wypowiedzieli się:
Trener zespołu Sebastian Kleiber: „Sezon 2020/21 był bardzo trudny ze
względu na panującą pandemię. Był niezwykle długi. Z osiągniętego wyniku powinniśmy się cieszyć, gdyż jako beniaminek utrzymaliśmy się w lidze
zajmując miejsce w środku tabeli. Nie było wiadomo dokładnie ile spada
drużyn, więc niemal do samego końca musieliśmy walczyć o jak najlepszą
lokatę w tabeli. Dla zdecydowanej większości zawodników był to pierwszy sezon na takim poziomie rozgrywek. Mimo to uważam, że zaprezentowaliśmy się dobrze i mogliśmy zdobyć trochę więcej punktów. W wielu
meczach wcale nie odbiegaliśmy umiejętnościami od wyżej notowanych
rywali, kilka oczek straciliśmy w końcówkach meczów, szczególnie wiosną.
Dużym sukcesem klubu w minionych rozgrywkach była obrona Pucharu
Polski. Chciałbym podziękować drużynie i osobom działającym przy niej
za ten sezon, za zaangażowanie w pracę, włożony wysiłek i poświęcony
czas. Przed nami kolejne wyzwania, na pewno będzie trudno, gdyż z końcem sezonu swoją przygodę z piłką zakończyli Alain Ngamayama i Marcin
Mroczyński. Zastąpić ich będzie niezwykle trudno. Dziękuję im za okres
wspólnej współpracy i życzę wszystkiego najlepszego”.
Prezes Stelli Szymon Dorna: „Jestem bardzo zadowolony z sezonu. Przed
rozpoczęciem rozgrywek zakładałem jako główny cel utrzymanie się w V
lidze i zespół ten cel zrealizował. Gratuluję trenerowi i zawodnikom bardzo
dobrego 9 miejsca w lidze. Trzeba również pamiętać, że jesienią Stella po
raz drugi z rzędu zdobyła Okręgowy Puchar Polski, co również jest dużym
osiągnięciem. Teraz przed drużyną krótka przerwa i za chwilę zaczynamy
przygotowania do drugiego sezonu w V lidze, który zakończy się w 100-leciu istnienia naszej Stelli. Wraz z ostatnim meczem sezonu, swoje kariery
zakończyli Alain Ngamayama i Marcin Mroczyński, którym chciałbym bardzo podziękować za godne reprezentowanie barw Stelli Luboń i życzę
powodzenia w życiu osobistym oraz zawodowym. Za ten zakończony sezon dziękuję bardzo wszystkim, którzy pomagają Stelli w funkcjonowaniu,
szczególnie Urzędowi Miasta Luboń, LOSIR, firmom: SPECKABLE, Smaczne
Torty.pl, Vemat, Futbolsport, Akropol Inwestycje, Solarium Malibu, House
Pizza, Antyki Łukaszewscy oraz Mauritius Szkoła Języków Obcych. Dziękuję
również za wsparcie Panu Augustowi Krawcowi, jak również za pomoc w
organizacji meczów domowych: Izabelli Szynce, Markowi Ratajskiemu, Robertowi Leśniakowi, Romanowi Kaźmierczakowi.

Władysław Szczepaniak

Podsumowanie całego sezonu: Luboński KS zakończył swoje rozgrywki na
9 miejscu. W rozegranych 26 meczach zdobył 29 punktów, odniósł 7 zwycięstw, uzyskał 8 remisów i przegrał 11 meczów. Jego zawodnicy zdobyli 45
bramek, tracąc 52. Bramki strzelali: Kevin Kasztelan – 11, Daniel Czarnecki
– 9, Radosław Kaszuba – 4, Jakub Rosołowicz – 3, Maciej Urbański – 3, Piotr
Poszwa – 3, Dawid Minge – 2, Kacper Kowalski – 2, Dawid Chałupniczak – 2
oraz Fabian Wosiek, Marcin Biernacki, Krystian Nowicki, Bartosz Grasz, Michał Brezyna i Kacper Wilczyński po jednej.
Po skończonym sezonie wypowiedzieli się:
Prezes Lubońskiego KS-u Roman Winkel: „Na sezon 2020/21, niestety
ponownie duży wpływ miała pandemia i wszystkie związane z tym ograniczenia. Na szczęście udało się sezon zagrać w całości do końca. Największą zmianą, była zmiana na stanowisku trenera. Jacka Paska zastąpił
dobrze znany w Luboniu, były zawodnik i trener naszego klubu Marek
„Zocha” Wilczyński. Jego zadaniem było i pozostaje tchnąć nowego ducha w drużynę, która ma wciąż niewykorzystany potencjał do wywalczenia awansu do klasy okręgowej. Dlatego z umiarkowanym optymizmem
mogę stwierdzić, że gra w rundzie wiosennej wyglądała już dużo lepiej
niż jesienią. Poniesione porażki w większości były minimalne, za to osiągnięte zwycięstwa przekonywujące. Powodem do dumy zawsze jest dla
mnie fakt, że kolejni nasi wychowankowie mieli okazję zadebiutować
w seniorach i to z powodzeniem. Mogę tylko żałować, że w tak małej ilości, ale to już jest osobny i trudny temat”.
Trener zespołu LKS-u Marek Wilczyński: „Podsumowując rundę wiosenną, od której zacząłem prowadzić w Lubońskim seniorów, to jeśli chodzi
o liczbę zdobytych punktów, z pewnością nie była to runda z której można
być zadowolonym, bo zawsze trzeba grać o jak najwyższe cele. Wykładnikiem naszych meczów zawsze będzie dla mnie gra z pierwszą czwórką
w tabeli, a w nich zabrakło trochę ogrania, boiskowego cwaniactwa, czy doświadczenia. Na pewno cieszy fakt, że zagrało w tej rundzie paru młodych
naszych chłopaków, jak Kacper Wilczyński, Iwo Woliński, Piotr Poszwa, Dawid Minge czy Marcin Biernacki. Już teraz kluby z IV i V ligi pytają się o nich,
ale na wszystko u młodych chłopaków potrzeba czasu, ciężkiej pracy na
treningach i pokory. Trzeba twardo stąpać po ziemi, nawet w A klasie”.
Odejście Sebastiana Maćkowskiego z Lubońskiego KS-u.
Z dniem 30 czerwca Sebastian Maćkowski zrezygnował z funkcji trenera.
Ostatnio szkolił juniorów starszych w klubie przy ul. Rzecznej. W jego podziękowaniu czytamy: „Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom,
których miałem przyjemność trenować, Prezesom Romanowi Winkelowi,
Szymonowi Lisiakowi, Karolowi Bękowskiemu oraz trenerom, z którymi
miałem okazję współpracować, w szczególności Krzysztofowi Piskule. Przeszedłem w tym klubie drogę od drużyny Orlika do zespołu juniora starszego, przez ten okres spotkałem na swojej drodze wielu fantastycznych ludzi,
przeżyłem wiele świetnych chwil i emocji. Cele sportowe, które sobie założyłem przeszły moje najśmielsze oczekiwania, za co ogromny szacunek dla
zawodników, szczególnie tych których miałem okazję prowadzić w ostatnim roku. Nadszedł czas na nowy cel, jakim jest utworzenie zespołu seniorskiego złożonego w większości z zawodników w zespole juniora starszego
z historią związaną z Luboniem. Wielkie dzięki za przyjęcie w swoje szeregi
Szkole Futbolu Luboń w szczególności trenerom Leszkowi Balcerkowi oraz
Mikołajowi Kłodzińskiemu. Do zobaczenia na piłkarskich boiskach”.
Nieodparcie nasuwa się pytanie do prezesa klubu LKS-u Romana Winkela
oraz trenera zespołu seniorów LKS-u Marka Wilczyńskiego.
Władysław Szczepaniak: „Jak Panowie skomentujecie rezygnację trenera
Sebastiana Maćkowskiego? Obecnie pojawiło się wiele komentarzy i refleksji w tej sprawie. Być może był jakiś inny powód odejścia? Tym bardziej, mając na względzie sukcesy trenera i zespołu oraz bardzo udany sezon.”

Prezes Roman Winkel i Marek Wilczyński – trener seniorów Lubońskiego (z prawej)
fot. Zb. Lubońskiego

Prezes klubu Roman Winkel: „Dlaczego rozstaliśmy się z trenerem Maćkowskim? Osobiście jest to dla mnie bardzo trudny temat, bo przecież po to m.in.
przyszedłem do Lubońskiego żeby z czasem naszym pierwszym juniorom pomóc wejść do piłki seniorskiej w tym klubie. Niestety Zarząd z trenerem miał
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A klasa
całkowicie rozbieżne zdanie w temacie sposobu
realizacji tego celu. Dlatego kładąc na szali przyjęcie dwukrotnie złożonej w sezonie rezygnacji trenera z pracy w naszym klubie, a na drugiej dalsze
funkcjonowanie całego klubu, byliśmy zmuszeni
przyjąć tę rezygnację. W tym miejscu chcę tylko
bardzo podziękować trenerowi za jego wieloletnią pracę dla naszych chłopaków i za to, że zgodnie z naszą umową pozwoliliśmy im w spokoju
dokończyć sezon i cały rok szkolny.”
Trener seniorów LKS-u Marek Wilczyński: „Odnośnie chęci odejścia naszych juniorów myślę,
że każdy ma wybór w życiu, by realizować swoje marzenia piłkarskie. Nie wiem czy zaczynanie
od najniższego poziomu rozgrywek to są ich
ambicje. Ja w ich wieku grałem już na poziomie
I ligi i uważam, że każdy młody piłkarz kończący
wiek juniora musi iść do góry i szukać swojego
szczęścia w wyższych ligach, a ja na pewno chcę
im w tym pomóc. Luboński nawet w A klasie
może być dla nich dobrym początkiem do gry
w seniorach i przygody z dużą piłką. Przykładem
i wzorem do naśladowania może być Robert Lewandowski, zmieniał kluby i trenerów w grupach
młodzieżowych i seniorskich i każdy z tych trenerów miał swój wkład, by stał się wielkim piłkarzem
światowego formatu. Gra na poziomie B klasy,
gdy mogą jeszcze grać rok w juniorach, to moim
zdaniem zabieranie im cennego czasu na rozwój
w zakresie fizycznym, a przede wszystkim techniczno-taktycznym. Zeszłoroczna wysoka porażka naszych juniorów w Pucharze Polski z A klasową drużyną z Mosiny pokazała, że jeszcze dużo
pracy na treningach przed nimi, chyba, że już się
z nich zrobiło piłkarzy. Nie mniej jednak szczerze
życzę chłopakom powodzenia.”
Nasuwa się pewna refleksja, mianowicie nigdy
się nie spotkałem z tym, że trener juniorów stawia warunki Zarządowi – że jeśli nie będzie trenerem seniorów, to zabiera całą drużynę do B
klasy. W innym klubie pozbawia ich grania roku
w lidze wojewódzkiej.
List Prezesa Zarządu Lubońskiego 1943 – Romana Winkela do piłkarzy, ich rodziców oraz
sympatyków klubu zamieściliśmy na portalu
„GL”: www.gazeta-lubon.pl.
Władysław Szczepaniak
V liga Red Box 2020/2021
grupa wielkopolska II
1. Korona Piaski
2. Kania Gostyń
3. AP Reissa Poznań
4. Lipno Stęszew
5. Przemysław Poznań
6. Rawia Rawicz
7. Wiara Lecha Poznań
8. Płomień Przyprostynia
9. Stella Luboń
10. Orkan Chorzemin
11. PKS Racot
12. Grom Plewiska
13. Promień Krzywin
14. Sokół Pniewy
15. Grom Wolsztyn
16. Piast Poniec
17. Patria Buk
18. Pogoń Śmigiel

Pogromu już nie zobaczymy w Luboniu!
W ostatnim meczu rundy wiosennej, na własnym
boisku Pogrom uległ KS Fałkowo 1:6. Bramkę
zdobył Dawid Kubiak.
Podsumowanie całego sezonu: Zespół Pogromu zakończył swoje rozgrywki na ostatnim 14
miejscu w swojej grupie i spadł do B klasy. W rozegranych 26 spotkaniach zdobył zaledwie 8
punktów, odniósł 2 zwycięstwa, uzyskał 2 remisy
i poniósł aż 22 porażki. Jego zawodnicy strzelili
27 bramek, tracąc 110. Bramki strzelali: Dawid
Kubiak – 15, Mikołaj Anioła – 5, Maciej Matuszalski – 2 oraz Przemysław Latosi, Rafał Laks, Mateusz Jóźwiak, Michał Jankowski i Piotr Gembala
po jednej.
Oto wypowiedź Prezesa Szymona Owsiannego: „To zdecydowanie nie był udany sezon
w naszym wykonaniu. Liczyliśmy, że uda nam
się utrzymać w A klasie i po pierwszej rundzie
były nawet na to szanse, ponieważ dzieliły nas
minimalne różnice punktowe od innych drużyn
walczących o utrzymanie. Był plan mocnego
przygotowania się do rundy. Niestety w obliczu pandemii rozgrywki ruszyły z marszu, a zawodnicy wrócili na boisko praktycznie prosto
z kanapy, ponieważ treningi były jak wiadomo
w tym czasie zakazane. Niektóre kolejki musieliśmy rozgrywać w środku tygodnia, przez co
wielu zawodników nie mogło zagrać ze względu
na swoją pracę. Skupiając się na aspektach czysto sportowych – szkoda, że zbyt wiele spotkań
przegrywaliśmy zdecydowanie już w pierwszej
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Władysław Szczepaniak

B Klasa
W ostatniej kolejce w sezonie 2020/21 rezerwy
Stelli na własnym boisku odniosły okazałe zwycięstwo, pokonując LSSG Grodzisk Wlkp. 6:1. Łupem bramkowym podzielili się: Adrian Wojtysiak
– 2 oraz Marcin Maliński, Bartosz Bartoszak, Kacper
Jankowski i Jakub Wawrocki po jednej. Sezon można zaliczyć do bardzo udanego. Zespół prowadzony przez trenera Sebastiana Kleibera zajął 5 miejsce. Po ostatnim meczu z dalszej gry zrezygnował
kapitan zespołu rezerw Adrian Wojtysiak, który
podjął pracę trenera.
Podsumowanie sezonu: Rezerwy Stelli zakończyły rozgrywki na 5 miejscu. W 22 spotkaniach zdo-

1. Lotnik 1997 Poznań
2. Polonia Poznań
3. KS Fałkowo
4. Błękitni Owińska
5. Maratończyk Brzeźno
6. Sokół Mieścisko
7. WKS Owieczki
8. Piast Łubowo
9. Luboński KS
10. Poznań FC
11. GKS Golęczewo
12 Antares Zalasewo
13. Tarnovia II Tarnowo
14. Pogrom Luboń

byli 36 punktów, odnosząc 12 zwycięstw i doznając 10 porażek. Strzelili 62 bramki, tracąc 45. Bramki
strzelali: Mateusz Murawski – 11, Adrian Wojtysiak
– 10, Marcin Maliński – 7, Piotr Michalak – 6, Bartek
Bartoszak – 4, Jakub Krupkowski, Jakub Budych,
Jakub Wawrocki, Daniel Baran, Patryk Łukaszewski,
Jan Szumacher, Filip Wochna i Adrian Woźny po 2,
oraz Adam Michalak, Krzysztof Małkowski, Jakub
Małkowski, Jakub Łukaszewski, Jakub Sobczyk,
Dominik Kaczmarek, Norbert Stangierski, i Kacper
Jankowski po 1.
Władysław Szczepaniak

Klasa B Proton 2020/2021
grupa wielkopolska VI

Klasa A Proton 2020/2021
grupa wielkopolska III
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połowie meczu, przez co ciężko nam było zebrać się w sobie i powalczyć o wynik. Zbyt wiele
punktów oddaliśmy tak naprawdę za darmo, co
boli. Nasz zespół już nie zagra w Luboniu. Zaczęliśmy swoją przygodę siedem lat temu. Przez te
lata klub był bez wsparcia finansowego ze strony
Miasta. Awansował w swojej szczytowej formie,
potrafił wygrać mecz z faworyzowanym Lubońskim. Nigdy nie oczekiwaliśmy jakiegoś wielkiego wsparcia, klub potrafił radzić sobie dzięki
ludziom mającym piłkarską pasję. Niestety, gdy
co jakiś czas słyszy się, że dobrze jakby na ulicy
Rzecznej grał tylko jeden klub, to nie jest to miłe.
W pewnym momencie się odechciewa. Właściwie
zawsze mieliśmy problem z przeprowadzaniem
treningów przy ul. Rzecznej, więc bardzo często
nasze sesje treningowe przeprowadzaliśmy na
Orlikach w Poznaniu. Razem z Zarządem i zawodnikami podjęliśmy decyzję, że połączymy swoje
siły z Przemysławem Poznań, dołączymy do MKS
wzmacniając nowy projekt jakim jest drużyna
rezerw tego klubu. Uznaliśmy, że jest to lepsza
opcja dla przyszłości i rozwoju zawodników. Na
koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim
byłym i obecnym zawodnikom, którzy przeżyli
razem z nami tą emocjonującą przygodę. Podziękowania również kierujemy dla boiskowego Macieja Raźniaka i Darii Patronowskiej, na których
zawsze mogliśmy liczyć. Dziękujemy wszystkim,
którzy dali Pogromowi trochę serca. Myślimy, że
udało nam się pokazać, że jeśli bardzo czegoś
chcemy, to możemy tego dokonać”.
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1. Rokita Rokietnica
2. Koziołek Poznań
3. Okoń Sapowice
4. Arka Kiekrz
5. Stella Luboń
6. AP Dębiec Poznań
7. Orły Plewiska
8. LSSG Grodzisk Wlkp
9. Złoci II Złotkowo
10. Odlew Poznań
11. Orlik Sepno
12. Pluton Przeźmierowo
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Z parafii św. Jana Pawła II
Odszedł od nas na wieczną służbę nasz pierwszy kościelny i po części organizator życia parafialnego w parafii pw. najpierw bł. Jana Pawła II, a teraz św. Jana Pawła II w Luboniu – Pan Piotr Nakonieczny.

Słowo do rodziny zmarłego i licznie zgromadzonych parafian wygłosił ks. P. Dąbrowski,
wspominając zmarłego, jako człowieka bardzo wierzącego, duszą i ciałem oddanego
świątyni, będącego codziennie w kościele,
na każdej Mszy św., który żył swą służbą, parafią i podpowiadał mu, co trzeba załatwić,
z kim się skontaktować, co zorganizować.
Służył on parafii do czasu swojej choroby,
a kiedy musiał zrezygnować z uwagi na
stan zdrowia, to zaangażował się jeszcze
w działalność Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II i służył dalej poprzez modlitwę. Często

widziany był z różańcem w ręku, siedzący
w kościelnej ławce. Kiedy już nie mógł przychodzić do kościoła żył Chrystusem i modlitwą. „Dziś, kiedy tak licznie żegnamy Jego
szczątki doczesne” – mówił ks. P. Dąbrowski – „dziękujmy Bogu za życie Pana Piotra
z nami, ja szczególnie mam za co dziękować. Wierzymy, że nasz pierwszy kościelny
jest już w Domu Ojca, a jego aktywność nie
pozwala siedzieć mu bezczynnie i zapewne
przygotowuje już mieszkania dla nas ( „...bo
w Domu Ojca jest mieszkań wiele…”)”.
Na zakończenie Mszy św. brat Bartłomiej
Janyga OMIPII – Rycerz Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Generalny Konsulator do
spraw duchowości, odczytał list Generała
Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II Br. Krzysztofa Andrzeja Wąsowskiego OMSIPII – Rycerza MB Zwycięskiej z Kamionka skierowany
do żony Pana Piotra – pani Janiny.
Halina Gościewska

Błogosławienie pojazdów
W niedzielę, 25 lipca, przypadło wspomnienie liturgiczne św. Krzysztofa – patrona kierowców. W lubońskich parafiach, po każdej
Mszy św. błogosławiono kierowców i ich
pojazdy. Były wśród nich: samochody, mo-

tocykle i rowery. W parafii św. Jana Bosko
towarzyszyła temu zbiórka pieniędzy dla
powodzian, którzy ucierpieli na skutek niedawnych nawałnic i anomalii pogodowych.
(PAW)

Pierwszy kościelny parafii św. Jana Pawła II odszedł na
wieczną służbę fot. Zb. Haliny Gościewskiej

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

DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE
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Zmarł po długiej chorobie 19 czerwca. Msza
św. pogrzebowa została odprawiona 23
czerwca o godz. 13, a po niej odbył się pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Żabikowie. Mszę św. odprawili: obecny proboszcz
parafii ks. Mikołaj Graja, pierwszy proboszcz
parafii ks. Paweł Dąbrowski, pierwszy wikariusz ks. Szczepan Łakomy i budowniczy
świątyni ks. kan. Bernard Cegła.

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna
możliwość transportu

PELLET
CERTYFIKOWANY
WĘGIEL
gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek
Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11

zamównienia/kontakt
W parafii pw. św. Jana Bosko, po Mszy św. o godz. 8, pojazdy i ich kierowców błogosławił ks. proboszcz – prał. Roman
Kubicki. Kapłan życzył kierowcom i ich pasażerom szerokiej i bezpiecznej drogi oraz tyle samo szczęśliwych powrotów, co wyjazdów fot. Paweł Wolniewicz

605 981 958
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Poznański Czerwiec ‘56
Sięgnijmy myślami do wydarzeń towarzyszących wybuchowi pierwszego buntu naszych rodaków, którzy
28 czerwca 1956 r. głosząc hasła: „Żądamy podwyżki płac”, „Chcemy chleba”, „Jesteśmy głodni”, „My chcemy
wolności”, czy „Precz z czerwoną burżuazją”, tłumnie przeciwstawili się komunistycznej władzy.
W poniedziałek, 28 czerwca, w 65 rocznicę Poznańskiego Czerwca
1956, o godz. 6 pod tablicą pamiątkową przy bramie Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski uroczyście złożono kwiaty. W miejscu, gdzie przed 65 laty robotnicy „Ceglorza” sprzeciwili
się władzy komunistycznej i wyszli na ulicę, aby wyrazić swoje niezadowolenie, nie zabrakło lubonian – Czesława Fajfera i Czesława
Kowalskiego, którzy stanowili poczet sztandarowy Stowarzyszenia
„Poznański Czerwiec 56”.
Lubonianie Czerwca ’56
Uczestnikami wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 byli również lubonianie. Wśród nich m.in.: Stefania Gelek z d. Szajek, Ryszard Biniak,

Lubonianie Czesław Fajfer i Czesław Kowalski (z lewej) stanowili poczet sztandarowy
Stowarzyszenia „Poznański Czerwiec 56” fot. Paweł Wolniewicz

Ryszard Dehmel, Czesław Kowalski, Jerzy Krzywocz(sz), Eugeniusz
Kubisiak, Czesław Miałkas, Stanisław Zuber, Stanisław Żygulski, Stanisław Machnicki, Kazimierz Grenda. Niestety, nie znamy wszystkich,
ale mamy nadzieję, że dzięki sygnałom m.in. od naszych czytelników,
bank informacji uzupełnimy. Należy pamiętać również o aspekcie
wpływu wydarzeń sprzed 65 lat na ówczesne życie mieszkańców naszego miasta. Otóż w sklepach brakowało nawet podstawowych artykułów spożywczych – np. chleba, którego nie starczało dla wszystkich.

Czesław Kowalski, uczestnik wydarzeń sprzed 65 lat na Rondzie Poznańskiego Czerwca
w Nowym Centrum Lubonia. To on był inicjatorem nadania jednemu z lubońskich rond
takiej nazwy fot. Paweł Wolniewicz

Nie zapominajmy więc o uczestnikach tamtego zrywu. Niektórzy
z nich w imię sprawiedliwości i wolności złożyli w ofierze to, co mieli
najcenniejsze – swoje życie. Kultywujmy więc pamięć o nich, przekazując ją młodszym pokoleniom. (PAW)

Telefony alarmowe
Bezpłatny i dostępny na terenie całej UE tel. 112

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

Telefon alarmowy miasta Luboń tel. 601 986 986

Pogotowie gazowe tel. 992

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

Pogotowie wod.-kan. tel. 994

Pogotowie ratunkowe tel. 112 lub 999

Posterunek energetyczny tel. 61 813 03 02

Straż pożarna tel. 61 813 09 98

Pogotowie oświetlenia drogowego tel. 61 884 57 77
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KUPIĘ
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dr med. W. Skorupski
KARDIOLOG

Kędziora Zbigniew

24h

gabinet:
Poznań, ul. Palacza 86
rejestracja telefoniczna
codziennie

B is

t r o i n ne niż w s z y s t k i

LK126

tel. 61 86 19 740
tel. 660 892 440

LK128

Tel. 882 725 015

• 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

LP002

szybka
transakcja!

LK134

grunty - min. 0,5 ha

e

KOREPETYCJE

KOREPETYCJE

ANGIELSKI
NIEMIECKI

MATEMATYKA
FIZYKA

DOJAZD DO UCZNIA

514 730 001

LK058

PODSTAWÓWKA, LICEUM
nauczyciel z doświadczeniem

LW002

LK108

ul. Sobieskiego 78
Czynne codziennie od godziny 12.00

PODSTAWÓWKA, LICEUM
PRZYGOTOWANIE
DO MATURY
DOJAZD DO UCZNIA

697 748 835
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LK079

tel. 602 262 091

LK056

organizujemy kameralne
przyjęcia okolicznościowe

LK060

GOTUJEMY Z PASJĄ,
ZAPRASZAMY NA ZESTAWY DNIA
OBIADY DOMOWE,
BURGERY, RYBY, MAKARONY
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PRZEWÓZ OSÓB

LK045
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HDS

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

LW004

797 003 991

www.wirbus.pl

LK020

tel. 692 515 643

LK106

TRANSPORT

www.drewno-lubon.ns48.pl

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

LW005

LP004

797 003 991

ZŁOTA RĄCZKA

USŁUGI NAPRAWCZE (TANIO!)

hydrauliczne

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

elektryczne
malarskie

507 624 828

stolarskie

503 712 456
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LK081

LK030

Więcej informacji
pod numerem telefonu:

LK054

ślusarskie
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LIGA OBRONY KRAJU

Ośrodek Szkolenia Kierowców
w Poznaniu Wildzie
ul. Czechosłowacka 108,
61-476 Poznań

ZAPRASZA NA KURSY:

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

LK092

• kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej,
uzupełniającej – nabór w systemie ciągłym

LK055

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

KAMIENIARSTWO

• ADR podstawowy, cysterny

KORCZ GRANIT

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń

tel. 61 8 103 825
www.korcznagrobki.pl
www.korcz-granit.jky.pl

LK031

(LK072)

LD002

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

ul. Brzozowa 5
i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

NA RYNKU OD 1998 ROKU

PLISY

LD004

LK032

CZĘŚCI ZAMIENNE
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Salon Optyczno-Okulistyczny
Joanna Ereńska

Centrum Handlowe Pajo

tel. 61 899 41 32

MEGA ROLLO 50cm,
pyszne sałatki,
kebaby na talerzu
(także w wersji wegetariańskiej)
i wiele innych!
Przyjmujemy zamówienia na dowóz

ul. Pułaskiego 30a/46

tel. 739 564 225

LK119

HONORUJEMY KARTĘ SENIORA I DUŻEJ RODZINY
DARMOWE BADANIE WZROKU
PRZY ZAKUPIE KOMPLETNEJ PARY OKULARÓW

LK007

KOMPLEKSOWE BADANIE OKULISTYCZNE
USŁUGI OPTYCZNE

FOTOWOLTAIKA

LK076

LA012

!

PRODUCENT
GARNITURÓW MĘSKICH,
KOMUNIJNYCH, DAMSKICH.

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

MOŻLIWOŚĆ USZYCIA Z
DOPASOWANIEM DO SYLWETKI.

LP003
LP003

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne
Czynne: od wt. do pt. w godz. 10.00 – 17.00,
natomiast w soboty 10.00 – 16.00

LK039

Jesteśmy z Państwem już 36 lat

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

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
RÓWNIEŻ FIRMY.
Łęczyca,
Łęczyca, ul.
ul. Poznańska
Poznańska 20
20
tel.
tel. 888
888 107
107 307,
307, 606
606 509
509 565
565
W W W. G A R N I T U RYS T E P N I A K . P L

Poszukujemy podwykonawców
do usługi odśnieżania mechanicznego
obiektów wielkopowierzchniowych
w Komornikach i Poznaniu.

Wymagania:

LK115

traktor lub koparka z pługiem
i rozsiewaczem do soli.

Kontakt od pon. do pt.
pod nr telefonu 725 075 509
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TOMASZ BAUM
KANCELARIA PRAWNA
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism

tel. +48 604 692 465

e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki

LK087

 odzyskiwanie wierzytelności

tel 535-845-644

LK074

Poznań, ul. Starołęcka 213
oraz Luboń, ul. Żabikowska 47

LA013

www.tomaszbaum.pl

ROWERY
SERWIS NARCIARSKI

LP010

SKLEP SERWIS

P.H.U. RELAX

Serdecznie zapraszamy dzieci
w wieku od 6 miesiąca do 3 lat

Luboń 62-030
ul. Jana III Sobieskiego 100D
tel. 61 810 52 25
LK001

Luboń 62-030
ul. Strumykowa 16
tel. 61 813 18 18

REKRUTACJA 2021

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,

Liczba miejsc
ograniczona
+48 61-899-31-40
+48 607-656-982
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LK001

Kontakt telefoniczny:
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SZAFY, KUCHNIE,
MEBLE ŁAZIENKOWE

znajdź nas!
ul. St. Żeromskiego 1A
62-030 Luboń
TEL. + 48 698 078 914
www.bajkowe-przedszkole.com.pl

WIRY, UL. PODLEŚNA 14

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

Atrakcyjne
y!
ceny i termin

tel. 665 545 545

LK098

LK002

e-mail: sklep@agkmeble.pl

LK073

STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2

LP009

LA003

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

LK041

LK106

Tel. 61 81 06 001,
kom. 502 241 065,
502 670 270
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GRZEJ Z POMPĄ

Z POMPĄ CIEPŁA MITSUBISHI ELECTRIC

do -28°C
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