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Jesień w Deli Park

Już niedługo, bo w dniach 16 i 17 października
2021r. Odbędzie się VIII Festiwal Dyni w Deli Park
w Trzebawiu pod Poznaniem.
To cykliczne tego typu wydarzenie, które zostało
objęte patronatem Starostwo Poznańskiego, na
które zapraszamy dzieci i dorosłych. Specjalnie na
tę okazję w sobotę zaszczyci nas swoją obecnością
zawodowy kucharz, prezenter telewizyjny – Karol
Okrasa, który poprowadzi warsztaty z gotowania potraw
z dodatkiem dyni. Podczas Festiwalu Dyni na chętnych
czekają liczne atrakcje. Będzie można podziwiać niesamowite
ekspozycje oraz dekoracje z dyń i nie tylko, którymi zapełni się
nasz park. Dzieci będą miały szansę wziąć udział w warsztatach
kreatywnych, zabawach ruchowych oraz uczestniczyć w gotowaniu zupy z szefem kuchni, spróbować dyniowych potraw oraz
podziwiać prace uczestników dyniowych konkursów.
Zachęcamy do skorzystania z dłuższego pobytu
i atrakcji, jakie zapewnia pakiet Jesień 2021
w Hotelu Delicjusz.
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Drodzy Czytelnicy!
Już od pewnego czasu mówi się o wzroście cen pewnych towarów
i usług. Zapowiadane czy zaobserwowane już podwyżki chociażby cen
paliwa, energii elektrycznej czy gazu ziemnego odczujemy z pewnością
wszyscy – także my jako redakcja „Gazety Lubońskiej”. Dla nas okazał się
jednak najistotniejszy w ostatnim okresie wzrost cen papieru o blisko
15%. Przez ponad rok (od lipca 2020 do września br.) udało nam się utrzymać stałą i bardzo korzystną dla odbiorcy cenę periodyku czyli 2,50 zł.
Dla niektórych było to wręcz zaskakujące z uwagi na fakt, że nie jesteśmy
dofinansowywani przez żadne podmioty z zewnątrz, dzięki czemu zachowujemy naszą niezależność. W obecnej sytuacji utrzymanie tak niskiej

ceny miesięcznika stało się po prostu niemożliwe z powodów finansowych. Podwyżka ceny o złotówkę pozwoli nam utrzymać wysoką jakość
czasopisma. Mamy nadzieję, że potraktują to Państwo ze zrozumieniem,
tak abyśmy nadal mogli razem współtworzyć w naszej Małej Ojczyźnie
jedyny w wersji papierowej, niezależny miesięcznik.
Zachęcamy do zapoznania się z przeprowadzonym przez nas, jakże na
czasie, sondażem dotyczącym imigrantów. Polecamy również zawarte
w numerze treści ukazujące różne aspekty życia w naszym mieście.
Zespół redakcyjny GL

Pomogę bo mogę”
“
Dokształcamy się z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Jako dziennikarzom, zdarza nam się bywać na miejscu wypadku czy relacjonować wydarzenia, w wyniku
których ktoś został poszkodowany. Ale czy sami potrafilibyśmy w takiej sytuacji pomóc?
– Najlepszy ratownik to żywy ratownik – od początku zapewniają nas instruktorzy z firmy “Pomogę bo
mogę”, którzy przez lata, jako ratownicy, ratowali
życie na wielkopolskich ulicach, jak mówią, nie bez
lęku, a pomimo niego.
Przez kilka godzin kursu nauczyliśmy się, jak pomagać w razie nagłego zatrzymania krążenia, upadku
ze schodów czy porażenia prądem – wypadkach,
które mogą zdarzyć się w każdej chwili, podczas
codziennych czynności. Jeśli akurat będziemy w pobliżu, to od nas może zależeć czyjeś życie. Jeśli nie
jesteśmy przyzwyczajeni do widoku nieprzytomnej
osoby, to w takim momencie łatwo jest spanikować.
Tylko dzięki naszej wiedzy jesteśmy w stanie właściwie ocenić, co w danej sytuacji zrobić, by uratować
życie nie tylko przechodniowi, ale także domownikom, bo jak wskazują statystyki GUS, do większości
wypadków dochodzi w domu. A nasza znajomość
zasad udzielania pierwszej pomocy, może wówczas uratować życie komuś nam bliskiemu. (WP)

fot. Zb. redakcji „Gazety Lubońskiej”

30 września
Dzień Chłopaka
Na łamach „Gazety Lubońskiej” zawsze świętujemy
Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca, więc i dla chłopaków
znajdzie się kilka ciepłych słów. Choć nasuwa się pytanie, któż to jest chłopak? Czy tylko ten z zarostem jak
gęsi puch i meszkiem pod nosem, czy także ten, który
dumnie trefi swój zarost u barbera? A może i ten, co
siwizną skroń i brodę ma już mocno przyprószone, ale
serce wiecznie młode i duch ochoczy?
Dla wszystkich, którzy chłopakami się czują, serdeczne życzenia nieustająco młodzieńczego wigoru, szczęścia, radości i zdrowia, bo szlachetna, męska
energia to skarb równy cnotom niewieścim.
Redakcja „Gazety Lubońskiej”
fot. Zb. redakcji „Gazety Lubońskiej”
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Posprzątali nasz kawał świata
Kto raz posprzątał, nigdy już nie będzie śmiecił… W trzeci weekend września, w tym roku po raz 28.
świadomi ludzie o wielkich sercach przystąpili do akcji Sprzątanie Świata, tym razem pod hasłem
„Myślę, więc nie śmiecę”.
W sobotę, 18 września przyłączając się do ogólnopolskiej akcji, funkcjonujące w naszym mieście Stowarzyszenie „Forum Obywatelskie
Luboń” zorganizowało wielkie sprzątanie na terenach nadwarciańskich. Akcję koordynowała Magdalena Kleczewska – radna RML.
Przyłączyli się do niej nie tylko lubonianie, którym nie jest obojętna czystość środowiska, w jakim żyjemy. Nasz kawał świata sprzątali
również uczniowie lubońskich szkół i ich nauczyciele. „Tegoroczna
akcja okazała się wielkim sukcesem. Mimo niesprzyjającej aury, na
plaży miejskiej pojawiło się ponad stu wolontariuszy – uczniów nauczycieli i rodziców dzieci z Zespołu Szkół w Luboniu, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6. Byli wśród nas
wolontariusze z Poznania. Udało się zebrać 190,5 kg śmieci” – powiedziała Magdalena Kleczewska. Klasa 7a KSP nr 6 z nauczycielkami posprzątała wzdłuż Strumienia Junikowskiego, zbierając 24,5 kg śmieci

(do sprzątania koleżanki i kolegów zachęciła Dorota Kleczewska).
W worki i rękawice sprzątających wyposażyła firma Kom-Lub, której
pracownicy zabrali worki z zebranymi śmieciami. Warto wspomnieć,
że Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego
ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie. Kiedy
27 lat temu Przewodnicząca Rady Fundacji Nasza Ziemia – Mira Stanisławska-Meystowicz inicjowała tę Akcję w Polsce, nie spodziewała
się, że dołączy do niej tyle osób, firm, organizacji, szkół. „Dziękuję,
że w 3. weekend września każdego roku razem możemy posprzątać
Polskę. Połączyło nas sprzątanie świata, więc i tym razem zróbmy
wiele dobrego dla Matki Ziemi” – powiedziała przed akcją pani Mira.
(PAW)

Punkt zborny przy plaży miejskiej fot. Paweł Wolniewicz
Uczestnikom akcji humor dopisywał, doskonale się też integrowali fot. Paweł
Wolniewicz

Klasa 7a KSP nr 6 posprzątała wzdłuż Strumienia Junikowskiego fot. Zb. kl. 7a

Zebrane do worków śmieci zostały zważone fot. Paweł Wolniewicz

Po zakończonej akcji, uczestnicy nie ukrywali zadowolenia i satysfakcji i umawiali się na następną fot. Paweł Wolniewicz
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Psy i koty z Bukowskiej
przeprowadziły się na Kobylepole
Na wschodzie Poznania, między ul. Kobylepole a dwiema liniami kolejowymi otwarto nowe schronisko dla
zwierząt. Może być tymczasowym domem dla blisko 300 psów i prawie 300 kotów. Trafiają tam również bezpańskie psy i koty z terenu naszego miasta.
O schronisku

Wizyta

Składa się z budynku biurowo-administracyjnego, w którym przeprowadzane są adopcje i przyjmowane zwierzęta, z zapleczem socjalnym
dla pracowników i wolontariuszy oraz z nowoczesną i dobrze wyposażoną przychodnią weterynaryjną, obsługującą przyległą część szpitalną,
osobną dla psów, osobną dla kotów. Jest zaopatrzone w dwa pawilony
dla psów, jeden dla zwierząt zdrowych, które mają być adoptowane,
oraz osobny – pełniący funkcję kwarantanny dla zwierząt chorych lub
potencjalnie chorych. Dla zdrowych kotów przeznaczonych do adopcji
przewidziano cały pawilon z osiemnastoma słonecznymi pomieszczeniami, które zastąpią kilkunastometrową, zdecydowanie za ciasną jak na
obecne potrzeby kociarnię, funkcjonującą wcześniej w obiekcie przy ul.
Bukowskiej. Wszystkie zwierzęta mają zagwarantowany ciągły dostęp
do suchych i ogrzewanych pomieszczeń. Przyjęte rozwiązania pozwoliły oddzielić od siebie „drogi czyste” i „drogi brudne” – dzięki temu chore
zwierzęta nie mają kontaktu ze zdrowymi. Pozwoliło to na ograniczenie
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Przed schroniskiem znajduje się
wygodny parking i plac manewrowy. Wszystkie wody opadowe z części
utwardzonych są gromadzone w zbiorniku retencyjno-rozsączającym, w
którym wydzielono część umożliwiającą kąpiele czworonogów pod nadzorem opiekunów.

W ostatnim dniu sierpnia, wespół z przedstawicielami lubońskiego magistratu odwiedziliśmy nowo otwarte Schronisko dla Zwierząt w Poznaniu
przy ul. Kobylepole 51. Nasi Bracia Mniejsi mają tu bardzo dobrą opiekę
i godne warunki na miarę XXI wieku. „Wszystkie zwierzęta w schronisku
są zaszczepione (psy także na wściekliznę), odrobaczone i zaczipowane,
a także wysterylizowane i wykastrowane. Jeśli ktoś adoptuje kociego czy
psiego malucha, jeszcze przed kastracją czy sterylizacją, po jakimś czasie
może przyjechać na bezpłatny zabieg.

Pomiędzy budynkami znajdują się obszerne i funkcjonalne wybiegi dla
psów, które w nowym miejscu mają bezpośredni dostęp do spokojnych,
zadrzewionych terenów spacerowych, co umożliwia skuteczną socjalizację. Obecnie schronisko przyjmuje również bezdomne zwierzęta domowe
z terenu Lubonia. Obszerne tereny w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu
to również atrakcyjna oferta dla prywatnych inwestorów – komercyjnych
partnerów, zainteresowanych uruchomieniem usług dla właścicieli zwierząt. W ten sposób schronisko może stać się częścią większego zespołu
usług, który będzie przyciągał nie tylko osoby zainteresowane adopcją
zwierząt czy wspieraniem psów i kotów, ale również właścicieli czworonogów, którzy będą chcieli skorzystać np. z nowoczesnych wybiegów dla
psów, psiego fryzjera czy samoobsługowej myjni dla tych zwierząt.

Po przybyciu do schroniska każde zwierzę trafia na dwutygodniową kwarantannę – w tym czasie może je odebrać tylko właściciel. Jeśli pies czy
kot ma czipa, pracownicy schroniska kontaktują się z jego właścicielem;
jeśli nie jest zaczipowane – pozostaje im czekać, aż ten sam się po nie
zgłosi” – powiedziały pasjonatki psów – kierownik schroniska – Małgorzata Baum i zajmująca się PR oraz obsługą biura – Katarzyna Frąckowiak.
Nowe zwierzę jest od razu szczepione, odrobaczane i odpchlane, a po
kilku dniach również czipowane. Jeśli przez dwa tygodnie się nikt po nie
nie zgłosi, przechodzi na własność schroniska i jest przygotowywane do
adopcji, tzn. sterylizowane lub kastrowane. Gdy dojdzie do siebie po zabiegu, może szukać nowego domu. Istnieje możliwość adopcji psa lub
kota, do czego zachęcamy. Jeśli zastanawiacie się Państwo czy przyjąć
pod swój dach czworonoga, to najlepiej najpierw przeczytajcie szczegółowe informacje, które znajdują się na stronie internetowej schroniska i
wypełnijcie ankietę przedadopcyjną. Później wystarczy już tylko czekać
na wiadomość od pracownika ze schroniska.
Link do informacji i ankiet:
https://schronisko.com/adopcje/#jak-przebiega-adopcja
(PAW)

Odwiedzając schronisko przekazaliśmy prezenty dla zwierząt fot. Paweł Wolniewicz

Mieszkające w schronisku psy są wyprowadzane na spacer przez opiekunów i wolontariuszy fot. Paweł Wolniewicz

Wizualizacja nowego schroniska przy ul. Kobylepole w Poznaniu fot. Zb. Schroniska
dla Zwierząt w Poznaniu
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Światowy lider blokad mechanicznych
40-lecie działalności firmy Niedźwiedź-Lock.
Trochę historii

Firma dziś i jutro

Głównym moim celem jest ciągły rozwój firmy i stałe doskonalenie jej
działalności – mawiał śp. Zygmunt Niedźwiedź – zmarły przed ośmiu
laty prekursor i wynalazca mechanicznych blokad samochodowych
oraz właściciel firmy „Niedźwiedź-Lock”, która od lat 90. jest światowym
producentem tych zabezpieczeń. Założyciel firmy obchodzącej w tym
roku jubileusz 40-lecia istnienia pochodził z Poznania, skąd przez 16
lat dojeżdżał do pracy w Zakładach Chemicznych w naszym mieście,
gdzie był zatrudniony na stanowisku mistrza w dziale głównego energetyka. Ponieważ był wielkim miłośnikiem samochodów i motoryzacji, w styczniu 1981 r. rozpoczynając prywatną działalność, uruchomił
warsztat mechaniki pojazdowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich
4a, gdzie wykonywał usługi w zakresie elektromechaniki. Pod koniec lat
90., w obliczu nasilających się kradzieży samochodów, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, pan Zygmunt zajął się zabezpieczeniami aut
przed kradzieżą. W jego warsztacie montowano z powodzeniem blokady drążka biegów „Multi-Lock”, produkowane przez firmę izraelską. Jako
przedstawiciel tej firmy na teren poznański, nabywając coraz większego
doświadczenia dostrzegł możliwość udoskonalenia izraelskiego produktu. Tak rozpoczął się rozwój polskiej firmy w kierunku dostarczania
na rynek najskuteczniejszych blokad skrzyni biegów i układu kierowniczego. Powstał pierwszy bolec zabezpieczający skrzynię biegów – produkt „Niedźwiedź-Lock”. Był on skuteczniejszy, bardziej funkcjonalny
i estetyczy od poprzedniego, dzięki czemu błyskawicznie podbił światowy rynek, zdobywając liczne prestiżowe nagrody i certyfikaty. W miarę upływu lat, w obliczu pojawiania się coraz to nowych kontrahentów
i kooperatorów z kraju i zagranicy, w warsztacie przy ul. Powstańców
Wlkp. zaczęło brakować miejsca. W roku 1997 Zygmunt Niedźwiedź
i prowadząca z nim firmę żona – Regina, z myślą o stworzeniu nowoczesnego kompleksu biurowo-produkcyjnego zakupili i rozbudowali
nieruchomość przy ul. Przemysłowej (tereny dawnej szkoły Zakładu
Doskonalenia Zawodowego – ZDZ). Wkrótce przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z importerami samochodowymi, co przełożyło się na
dalszy, stabilny rozwój firmy. Pierwszymi partnerami zagranicznymi byli
Czesi, później Niemcy. W 2006 r. firma została rozbudowana o nową
halę, w której uruchomiono nową linię produkcyjną. Od tego czasu proces produkcji blokad odbywa się z wykorzystaniem komputerowo sterowanych obrabiarek CNC. Nawiązano współpracę z krajowym importerem samochodów marek VW Group i Toyota. W 2011 r. kilku odbiorców
zagranicznych m.in. Rosja zwiększyło zamówienia, pojawili się również
nowi przedstawiciele – we Włoszech, w Holandii i w Hiszpanii. Robiące
furorę na rynku samochodowym blokady Niedźwiedź-Lock trafiły do
największych polskich producentów i importerów marek samochodów, takich jak: Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Citroen, Dacia, Fiat, Lancia,
Lexus, Opel, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Hyundai, Kia, Peugeot, Nissan,
Mazda, a także do przedstawicieli handlowych i autoryzowanych warsztatów. W styczniu 2013 r., w wieku 66 lat zmarł Zygmunt Niedźwiedź. Po
jego śmierci prezesem firmy została żona, która kontynuowała strategię
pana Zygmunta, powtarzając jego słowa: Idziemy cały czas do przodu…
płyniemy łódką po obranym kursie i harmonijnie wiosłujemy…

Obecnie firma zatrudnia 115 ludzi.
Znaczną część stanowią osoby niepełnosprawne, dzięki czemu Niedźwiedź
-Lock posiada status zakładu pracy chronionej. Stopień niepełnosprawności
pracowników jest różny, niektórzy mają
pierwszą inni drugą lub trzecią grupę Założyciel i ojciec firmy
inwalidzką (w zakładzie są zatrudnione Zygmunt Niedźwiedź fot. Zb. firmy
m.in. osoby słabo widzące i głuchoniemi), dla których Zarząd angażuje się w pomoc socjalną finansując zakup
m. in.: okularów zdrowotnych, aparatów słuchowych, czy lekarstw. Za
prowadzoną działalność to prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo zostało uhonorowane licznymi medalami, dyplomami i certyfikatami. Dziś
firma jest producentem ponad 2 500 różnych rodzajów blokad do ponad
3 000 modeli aut, chroniących je przed kradzieżą (nie tylko blokady skrzyni biegów, ale również kierownicy, natomiast w przypadku samochodów
dostawczych zabezpieczenia tylnych i bocznych drzwi skrzyni ładunkowej). Produkuje się tu również Safe Boxy – doskonałe zabezpieczenia-sejfy dla dokumentów, pieniędzy czy drobnej elektroniki (telefon, nawigacja, tablet, laptop) przewożonych w samochodzie. Sprzedaż rośnie z roku
na rok, natomiast ok. jej 60% stanowi eksport. Spoglądając na mapę,
zauważyć można, że firma jest obecna na rynkach 4 kontynentów w ponad 20 krajach świata. Osobną gałąź w jej działalności stanowi produkcja
w zakresie konstrukcji, budowy maszyn i komponentów z stali węglowej,
nierdzewnej i aluminium. W obliczu pandemii załoga się jeszcze bardziej
zjednoczyła, a Pracownicy są z sobą zżyci i mają świadomość, że są nieodłączną częścią rodzinnej firmy.

Przed pięciu laty pani Regina przekształciła firmę w Sp. z o.o. pozostając w niej jako członek Zarządu, natomiast funkcję prezesa przekazała
Krzysztofowi Mizera specjalizującemu się w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nowy prezes, tak jak jego poprzednicy postawił na dalszy, systematyczny rozwój firmy, podkreślając, że rozwój elektroniki postępuje
ale zabezpieczenia mechaniczne są bardzo popularne i rekomendowane
przez środowisko. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, iż z roku na rok
park maszynowy jest wzbogacany o nowe urządzenia. W 2016 r. Spółka
zakupiła robot spawalniczy i dodatkowy laser – jednak nie przyczyniło się
to do redukcji etatów, wręcz przeciwnie zdobywająca kolejne rynki europejskie i światowe firma potrzebowała rąk do pracy (np. frezerów, tokarzy,
spawaczy). W tym samym roku holenderska organizacja NBSA Instituut
przyznała blokadom Niedźwiedź-Lock prestiżowy tytuł roku w kategorii
„motoryzacja”.

W 2020 roku do współzarządzania firmą razem z Prezesem Krzysztofem
Mizera dołączył Maciej Wieczorek – również członek rodziny, co utrwala
rodzinny charakter Niedźwiedź-Lock. Maciej Wieczorek jest absolwentem
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a w rodzinnej firmie odpowiada za sprzedaż i marketing oraz rachunkowość i finanse. Razem z Prezesem tworzą zgrany zespół, który wprowadza firmę na nowe tory.
Firma dba o rozwój pracowników, dając im możliwości zdobywania nowych umiejętności nie tylko z zakresu produkcji, ale również z zakresu
zarządzania, czego dobrym przykładem jest wewnętrzny awans Tomasza
Sobczaka na stanowisko Dyrektora Produkcji, który zaczynał prace jako
konstruktor, a w późniejszym czasie jako kierownik działu konstrukcyjnego. Zgodnie z obraną strategią, wychodząc naprzeciw nowym trendom,
rodzinna Spółka wdraża nowe technologie i systematycznie wypuszcza
na rynek nowe produkty. Do swojej oferty dołożyła absolutną nowość na
rynku, zaprojektowaną i wykonaną przez profesjonalistów z zakresu zabezpieczeń antykradzieżowych. Jest nią E-JOYLOCK – elektroniczna blokada skrzyni biegów przeznaczona do najnowszych modeli aut z auto-

Początki firmy rok 1981, prace budowlane przy warsztacie na ul. Powstańców Wlkp. 4a
fot. Zb. firmy

GAZETA LUBOŃSKA 10/2021

DZIEJE SIĘ W BIZNESIE

7

Centrum serwisowe

Przed siedzibą firmy przy ul. Przemysłowej. Centralnie właścicielka firmy – Regina Niedźwiedź, z lewej Krzysztof Mizera i Maciej Wieczorek, z prawej Ewa i Robert Pukowie
fot. Paweł Wolniewicz

matyczną skrzynią biegów typu shift by wire. Nowe produkty to również
m.in.: blokady klamek kontenera/chłodni, blokady Cargo, osłony filtra
DPF/katalizatora, GPS Sirius (połączenie lokalizatora GPS/GSM z funkcją
immobilizera). Najnowszą inwestycją jest budowa hali – stajni motoryzacyjnej o powierzchni 1 000 m2 z przeznaczeniem na garażowanie samochodów zabytkowych i innych dla klientów indywidualnych oraz otwarcie
serwisu precyzyjnej mechaniki samochodowej, który między innymi specjalizuje się w remontach silników, renowacji zabytkowych pojazdów czy
naprawie skrzyń biegów.

Przy ul. Powstańców Wlkp. 4a funkcjonuje Centrum Serwisowe Pojazdów
Bear-Lock prowadzone przez państwo Ewę i Roberta Puków (córkę i zięcia
założyciela firmy). W miejscu, gdzie sięgają korzenie firmy, po rozbudowie
i unowocześnieniu, wychodząc naprzeciw współczesnym nurtom i wyzwaniom wykwalifikowani (regularnie uczestniczą w szkoleniach i zdobywają stosowne certyfikaty) serwisanci świadczą kompleksowe usługi
samochodowe m.in.: mechanika, elektryka i diagnostyka, montaż: blokad
antykradzieżowych, alarmów, immobiliserów, zabezpieczeń indywidualnych, centralnych zamków, czujników cofania, haków holowniczych, auto
gaz, auto klima oraz znakowanie pojazdów. Firmowy serwis obsługuje
od 3 do 4 tys. samochodów rocznie gwarantując klientom profesjonalnie
wykonane usługi. W tym roku Bear-Lock Centrum Zabezpieczeń uhonorowano certyfikatem Europejski Laur Wiarygodności.
Dobra marka
Przez lata marka Niedźwiedź-Lock uzyskała pozycję czołowego producenta blokad antykradzieżowych w Polsce i w Europie. Swoje produkty
od lat eksportuje także do Australii, Ameryki i Afryki. W odpowiedzi na
rosnące zainteresowanie klientów, firma stale poszerza ofertę, posiadając
najważniejsze certyfikaty wydawane przez niezależne instytucje, potwierdzające najwyższą jakość i skuteczność oferowanych produktów: monachijski TÜV, holenderski SCM, RPA – VESA, polski IMP, węgierski Mabisz,
czeski 8SD, rosyjski PCT, białoruski CBT, rumuński RAR.
Rodzinnej Firmie Niedźwiedź-Lock życzymy dalszego rozwoju i powodzenia w działalności przez następne lata. (PAW)

Rozbudowane i unowocześnione firmowe Centrum Serwisowe przy ul. Powstańców 4a
fot. Paweł Wolniewicz

Siedziba firmy przy ul. Przemysłowej, na froncie okazały biurowiec, w głębi hala produkcyjna i zaplecze techniczne (widok od ul. Niepodległości) fot. Zbiory firmy

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 (naprzeciwko OSP Luboń) ustawiono automat, w którym całodobowo dostępne są produkty z konopi:
olejki, susze, słodycze, kosmetyki, napoje.
Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej www.konopnamaszyna.pl.

W sobotę, 18 września w CH Pajo przy ul.
Żabikowskiej 66 otwarto market należący
do holenderskiej sieci dyskontów Action.
Można tu znaleźć szeroki asortyment artykułów gospodarstwa domowego, dekoracji,
artykułów biurowych, narzędzi, akcesoriów,
kosmetyków, a nawet ubrań. Na klientów
czeka ponad 6 000 artykułów z 14 kategorii.
Market jest czynny od pn. do sob. w godz.
9-21, natomiast w niedziele handlowe 9-20.
Opracowanie i fotografie: Paweł Wolniewicz

Przy ul. Żabikowskiej 47c otwarto
restaurację Nehar Oriental oferującą potrawy kuchni indyjskiej
i bengalskiej. Zapraszamy od
pn. do czw. 12-22, pt.-sob. 12-24,
niedz. 12-22. Zamówienia: 795
219 123 oraz 795 319 838. Więcej informacji dostępnych jest na
stronie internetowej www.nehar
-oriental.pl.
Po remoncie, w nowej aranżacji i adaptacji,
market SPAR w CH Pajo przy ul. Żabikowskiej 66 zyskał nowy blask. Oferuje się tu
sprzedaż ok. 16 000 artykułów różnego
asortymentu, w tym dużo nowości. Kierownictwo sklepu zaprasza na zakupy w
kameralnej atmosferze, przy miłej i profesjonalnej obsłudze. Market jest czynny
od pn. do sob. w godz. 7-22, natomiast w
niedziele handlowe 9-21.
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107 urodziny przedwojennej Starościny
Ten dzień Szanowna Jubilatka spędziła w otoczeniu najbliższej rodziny, a świeczki na urodzinowym torcie, w
jej imieniu, zdmuchnęła siedmioletnia prawnuczka – Izabella. W piątek, 17 września najstarsza mieszkanka
Lubonia – Stanisława Charmacińska z d. Bartkowiakówna skończyła 107 lat. Przed wojną udzielała się w Kole
Śpiewu im. Ignacego Jana Paderewskiego, natomiast 82 lata temu „przewodniczyła” ostatnim przed II wojną
światową dożynkom.
Pani Stanisława przyszła na świat na początku I wojny światowej, 17 września 1914 r. w Lasku. Jej ojcem był Franciszek Bartkowiak, zaś matką Ewa
z d. Ptak, której rodzina też mieszkała w Lasku. Stasia była najmłodsza z rodzeństwa, z którego nikt już nie żyje. Kiedy miała 5 lat, rodzina państwa
Bartkowiaków przeprowadziła się na ul. Wojska Polskiego w Żabikowie.
Tu mieszka do dziś. Po zakończeniu edukacji szkolnej pracowała jako
krawcowa najpierw w mosińskiej „Barwie”. Potem zatrudniła się w Zakładach Chemicznych braci Szubertów na Starołęce, gdzie przez sześć lat
dochodziła pieszo. Do dziś dokładnie pamięta, jak 1 września 1939 r. szła
do pracy przez Dębinę i przeszła most na Warcie. Przy ul. Czechosłowackiej zawrócili ją polscy żołnierze, informując, że o czwartej rano wybuchła
wojna. Za namową mamy przestała wówczas chodzić do pracy. Pasją pani
Stanisławy były występy w żabikowskim Chórze im. Ignacego Jana Paderewskiego, w którym pełniła funkcję sekretarza. Niezapomnianym dla
niej wydarzeniem w dziejach chóru było przedstawienie podczas ostatnich przed wybuchem II wojny światowej dożynek w Żabikowie. Wcieliła

się wówczas w rolę dziedziczki – Starościny dożynek, a jej partnerem był
nauczyciel Edmund Trojanowski – późniejszy kierownik Szkoły Podstawowej nr 3. W dniu 107 urodzin panią Stanisławę odwiedzili najbliższa rodzina, przyjaciele i sąsiedzi. Świeczki na urodzinowym torcie zdmuchnęła
prawnuczka – Izabella. Najważniejszymi dla jubilatki są najbliżsi. Mieszka
z jedyną córką – Bogumiłą Dorotą i zięciem – Stanisławem Nowakowskimi. Dochowała się dwojga wnucząt i pięciorga prawnucząt.

Przedstawienie podczas ostatnich przed wybuchem II wojny światowej dożynek
w Żabikowie. Pani Stanisława – Starościna dożynek siedzi w drugim rzędzie (piąta
z lewej), przy niej (z prawej) Edmund Trojanowski – późniejszy kierownik SP3
fot. Zb. Stanisławy Charmacińskiej

Zdjęcie z 1936 r. wykonane z okazji 15. rocznicy Koła Śpiewaczego im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Żabikowie. Pani Stanisława stoi w drugim rzędzie piąta
z lewej fot. Zb. Stanisławy Charmacińskiej

Stanisława Charmacińska w wieku 24 lat
fot. Zb. Stanisławy Charmacińskiej

Szanownej Jubilatce życzymy zdrowia...
Jubilatka i jej córka dziękują dr Urszuli Rudzińskiej z Przychodni
Lekarza Rodzinnego nr 1 Andrzej Rudziński za opiekę medyczną.
Jednocześnie kierują podziękowania do Pań pracujących w sklepie
medycznym Medcom przy ul. Wschodniej oraz Pań z apteki Far-Mia
przy ul. 11 Listopada za życzliwość i profesjonalną pomoc.
(PAW)

Pani Stanisława w grudniu 1945 r.
fot. Zb. Stanisławy Charmacińskiej

Przed dwoma laty, w przydomowym ogrodzie jubilatka
z córką – Dorotą Bogumiłą i zięciem – Stanisławem
Nowakowskimi fot. Paweł Wolniewicz

GAZETA LUBOŃSKA 10/2021

dzieje się w mieście

9

Nadia Scheffs i Alicja Kowalczyk
z biletami do Akademii You Can Dance
Szkoła Tańca New Dance School (NDS) powstała we wrześniu 2013 r. Założycielkami szkoły są: Katarzyna Pawlicka
i Dominika Szymkowiak – byłe uczennice Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu im.Olgi SławskiejLipczyńskiej. (PAW)
Tancerki Nadia i Alicja przeszły precasting, następnie wystąpiły
w castingu przed głównym jury i otrzymały bilety do Akademii You
Can Dance. Bilety do Akademii należą do dwóch reprezentantek Lubońskiej Szkoły Tańca New Dance School. Niewyobrażalne są duma
i radość trenerów oraz właścicielek szkoły. Zostały wybrane z ponad
1000 innych dzieci. Dostały jeden z 55 biletów do prestiżowej Akademii You Can Dance. Nadia Scheffs – lubonianka i Alicja pochodząca z Kamionek reprezentują Lubońską Szkołę Tańca NDS, która od 9
lat reprezentuje Luboń na zawodach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

You Can Dance Nowa Generacja wyemitowało w piątek, 24 września obszerny materiał z dziewczynkami. Tancerki tak bardzo spodobały się produkcji, że ekipa telewizyjna zawitała w lipcu br. do szkoły tańca NDS, aby
nakręcić trening dziewcząt w sali, w której rozwijają swoje taneczne talenty.
Zarówno Nadia jak i Alicja skończyły dopiero 11 lat. Nadia jest wszechstronną tancerką, która rozwija swoją taneczną pasję z techniki tańca klasycznego, jazzowego, hip hopu, gimnastyki artystycznej i air track, ćwiczy od 5 do
6 dni w tygodniu po kilka godzin. Alicja rozwija się w stylach street dance
oraz akrobatyce. Obie dziewczynki startowały na castingach w duecie hip
hop, który na ogólnopolskich zawodach przed samym castingiem zajął
pierwsze miejsce. (NDS)

fot. Zb. NDS

fot. Zb. NDS

Nowa lubonianka
Konstancja Szulc (ur. 25.07.2021, waga 3470 g).
Nasza kochana córeczka, która jest „wisienką na
torcie” i dopełnieniem naszej cudownej rodziny.

Z biletami do Akademii You Can Dance. Od lewej: Katarzyna Pawlicka, Nadia Scheffs, Alicja Kowalczyk
i Dominika Szymkowiak fot. Zb. NDS

fot. Zb. rodziny
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Dla Marzenki. Życie ludzkie jest cennym darem
W trzecią sobotę września, w Żabikowie odbył się Festyn Charytatywny dla pochodzącej z Lubonia Marzeny
Jasik-Bury, która walczy z nowotworem złośliwym. Organizatorem było poznańskie Stowarzyszenie Przyjaciele i Członkowie Chóru Kameralnego „Armia św. Jerzego”.
Festyn, który objęliśmy patronatem medialnym, odbył się po południu, 18
września na terenie zielonym u Sióstr Służebniczek oraz na dziedzińcu Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6 przy pl. Edmunda Bojanowskiego. Podczas
wydarzenia wystąpili lokalni: soliści, zespoły muzyczne, grupy teatralne, animatorzy dla dzieci, zespoły taneczne.
Rozpalono ognisko, przy którym pieczono kiełbaski. Były dmuchane zamki,
kiermasze książki i rękodzieła. O godz. 16 w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego odprawiono Mszę św. w intencji zdrowia Marzeny, którą śpiewem
uświetnił Chór Kameralny „Armia św. Jerzego”.
Podczas festynu przeprowadzono zbiórkę do puszek zorganizowaną przez
Komitet Społeczny „Dobro Wraca” – zbiórka publiczna nr 2021/696/ks. Zebrano 12 790,87 zł (zbiórka do puszek+wpłaty na zrzutka.pl). Wszystkie zebrane
środki będą przekazane na leczenie Marzeny. (PAW)

fot. Paweł Wolniewicz

Harcerze rozpoczynają nowy rok
W sobotę 11 września mieliśmy przyjemność rozpocząć nowy rok harcerski 2021/2022.
Pierwszą atrakcją było obrzędowe przejście zuchów do drużyn harcerskich
oraz harcerzy do jednostek starszoharcerskich i wędrowniczych. Zadanie
było nie lada wyzwaniem, ale wszyscy poradzili sobie doskonale, pokonując most utworzony z naszych rąk.
Następnie harcerze oraz zuchy z naszego Szczepu oraz Szczepu ZHP Lasek
wyruszyli na grę miejską, poruszając się przystankami „linii ZHP”. Na naszych harcerzy i zuchów czekały najróżniejsze zadania takie jak m.in. przeprowadzenie sondy ulicznej, rozszyfrowanie wiadomości, zastanowienie
się co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi oraz w jaki sposób najlepiej dążyć do
wyznaczonych celów. Dodatkowo uczestnicy odwiedzili Bibliotekę Miejską w Luboniu w celu odnalezienia książki ze wskazówką oraz Shahi Ke-

bab, w którym wszyscy poznali tajniki zagranicznej kuchni, przygotowując
pysznego kebaba. Po ukończeniu gry na każdego czekał pyszny posiłek.
Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy apelem rozpoczynającym rok harcerski
oraz ułożeniem wielkich puzzli z kawałków, które jednostki zebrały podczas gry za poprawne wykonanie zadań. Mamy nadzieję, że ten rok będzie
owocny dla wszystkich oraz, że każdy z nas rozwinie swe skrzydła i poleci
wysoko na wyżyny swoich możliwości. Dziękujemy za pomoc wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji startu harcerskiego.
Wydarzenie współfinansowane ze środków Miasta Luboń.
Aleksandra Kowańska

fot. Zb. ZHP Żabikowo

Koniec Luboni
Zaprzyjaźniony z nami portal informacyjny zakończył działalność.
Szanowni Państwo,
Gazeta internetowa Luboni po ponad 4 latach kończy oficjalnie działalność jako portal informacyjny.
W swoim imieniu chciałbym gorąco podziękować
wszystkim osobom, przyjaciołom, sympatykom
za ogromne wsparcie w budowaniu strony, czy
tworzeniu materiałów. Kochani, przez ostatnie lata
spełniałem swoje marzenie, prowadziłem portal informacyjny, gdzie mogłem się z Państwem dzielić
informacjami czy wdrażać nowinki technologiczne. W ostatnim czasie powstały nowa wersja mobilna strony, aplikacja na urządzenia z systemem
Android czy system monitorów Luboni.tv. Godziny
poświęcone redagowaniu treści, obrabianiu zdjęć

czy materiałów wideo… Napędzała mnie chęć do
prowadzenia portalu. Niestety w ostatnim czasie
ze względu na sprawy prywatne zabrakło czasu
na prowadzenie portalu. Stwierdziłem też wtedy,
że chyba się wypaliłem, więc z bólem serca podjąłem trudną decyzję o zamknięciu portalu. Projekt
Luboni sam w sobie będzie działać dalej, natomiast
nie będzie to już portal stricte informacyjny. Chcę
się skupić głównie na prowadzeniu transmisji na
żywo. Jak to wszystko docelowo będzie wyglądać
– sam jeszcze nie wiem.
Z wyrazami szacunku,
Maciej Splisgart
redaktor naczelny Luboni.pl

Maciej Splisgart – redaktor naczelny Luboni
fot. Zb. Macieja Splisgarta
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Jeszcze o Rynku
Jednak do końca roku.
W ubiegłym miesiącu (czytaj: „GL” 09-2021, s. 4) informowaliśmy, że likwidacja targowiska wpisanego w pejzaż Lubonia stała się faktem i tętniący
od 10 lat życiem handlowym i towarzyskim Nowy Rynek zlokalizowany
przy ul. Żabikowskiej przestanie istnieć z końcem października. Otóż jak
się dowiedzieliśmy od właścicieli, niektóre pawilony i stragany, jak funkcjonujący od 10 lat stragan z warzywami pana Pawła (w piątki i soboty),
pawilon z odzieżą i kwiaciarnia „Szafran” będą funkcjonowały do końca
tego roku. (PAW)

Stragan pana Pawła od 10 lat cieszy się dużym powodzeniem
fot. Paweł Wolniewicz

Skład nowej Rady Nadzorczej SM Luboń
Po przeprowadzonym Walnym Zgromadzeniu w dniach 1-3 września br. i przeprowadzonych w tych dniach
wyborach do Rady Nadzorczej mieszkańcy zadecydowali o składzie nowej Rady, na lata 2021-2024. W dniu 13
września została ona ukonstytuowana, a członkowie wybrali spośród siebie jej Prezydium.
W skład Rady Nadzorczej weszli:
1. Jan Błaszczak
2. Izabela Bukowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, I z-ca Przewodniczącego RN
3. Halina Gościewska – Sekretarz RN
4. Dariusz Kowalski – Przewodniczący RN
5. Aleksandra Lewandowska – Przewodnicząca Komisji Członkowsko
-Mieszkaniowej
6. Krzysztof Osik

7. Grażyna Soja
8. Teresa Ślusarczyk – Przewodnicząca Komisji Techniczno-Inwestycyjnej
9. Adrian Żukowski – II z-ca Przewodniczącego RN
Członkom nowej Rady Nadzorczej gratulujemy i życzymy owocnej pracy
na rzecz wszystkich mieszkańców Spółdzielni. Cieszymy się bardzo i gratulujemy Panu Adrianowi, który jest jedynym w składzie Rady przedstawicielem osiedla spoza Lubonia. Reprezentuje mieszkańców Mosiny.
Halina Gościewska

REK L AMA

Dowozimy, zadzwoń!
Dworcowa 8a, 62-030 Luboń
Telefon: 572 330 398

LK145

LA015

www.pizzeriaperon.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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Stabilna i prężnie działająca
firma ogrodnicza poszukuje
pracowników na stanowiska:

Kierownik robót
- Architektura krajobrazu
Zakres obowiązków:
• zarządzanie działem wykonawczym (planowanie,
organizacja pracy zespołów roboczych, nadzór
nad pracami)
• prowadzenie rejestru wykonywanych prac
• koordynacja dostaw materiałów
• koordynacja pracy podwykonawców
• udział w odbiorach prac z Zamawiającym
Wymagania:
• motywacja do pracy
• sumienność
• prawo jazdy kat. B
• dobra znajomość pakietu MS Office
• wykształcenie średnie lub wyższe: architektura
krajobrazu, leśne, ogrodnicze, budowlane,
drogowe
• doświadczenie w zakładaniu zieleni
• bardzo dobra organizacja pracy
• umiejętność pracy w zespole

Kierownik do spraw
pielęgnacji zieleni

salony FIRMOWE:

Zakres obowiązków:
• zarządzanie działem pielęgnacji (planowanie,
organizacja pracy zespołów roboczych, nadzór
nad pracami)
• prowadzenie rejestru wykonywanych prac
• udział w odbiorach prac z Zamawiającym
Wymagania:
• motywacja do pracy
• sumienność
• prawo jazdy kat. B
• dobra znajomość pakietu MS Office
• wykształcenie średnie lub wyższe: architektura
krajobrazu, leśne, ogrodnicze, budowlane,
drogowe
• doświadczenie w zarządzaniu lub pielęgnacji
zieleni
• bardzo dobra organizacja pracy
• umiejętność pracy w zespole

Ogrodnik
Zakres obowiązków:
• praca przy pielęgnacji i zakładaniu zieleni
w Poznaniu i okolicach
Wymagania:
• motywacja do pracy
• sumienność
• mile widziane prawo jazdy kat. B

CV prosimy kierować
na adres e-mail: gsobo@wp.pl
W CV należy umieścić klauzulę o ochronie
danych osobowych.
Tel. 604-288-119

Księgowa obsługa

 fachowo
 r ze te lnie
 zaws ze na c zas
Katarzyna Malinowska
emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl
rozwiazaniadlabiznesu.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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24. urodziny Muszkieterów

Październik miesiącem oszczędności – muszkieterska szabla ceny tnie!
Jesteśmy z Tobą, nasz Klient jest po to żeby miał jak najtańsze życie kupując codziennie bardzo dobrej jakości
produkty oferowane w jak najniższych cenach. Ta ﬁlozoﬁa i strategia towarzyszy nam już od dwudziestu czterech
lat, a więc jesteśmy pełnoletni.
My tutaj pracujemy, by być najtańszymi w Europie - to hasło umieszczone przy wjeździe do głównej siedziby
Intermarché we Francji, obowiązujące w całej Europie, wdrażane jest od prawie ośmiu lat także w Luboniu,
w naszym supermarkecie, który funkcjonuje przy ul. Żabikowskiej 53b i jest drugim co do wielkości punktem
sprzedaży naszej sieci w Polsce.

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

Szanując czas naszych klientów i polepszając komfort dokonywania przez nich zakupów wprowadziliśmy szybką sprzedaż samoobsługową wyrabianych u nas produktów
garmażeryjnych i wędliniarskich - porcjowanych i pakowanych próżniowo u nas na miejscu.
Ponadto przy stoiskach tradycyjnych zamontowaliśmy funkcjonalny automat do poboru
numerków do obsługi przy ladzie.
Dwudzieste czwarte urodziny Muszkieterów zaowocowały u nas pogłębioną
akcją promocyjną. Z tej okazji klienci mogą kupić towary wszystkich grup
towarowych w szczególnie promocyjnych cenach. Obniżki sięgają nawet
kilkudziesięciu procent.

Zapraszamy Szanownych Klientów na tanie i świeże zakupy w miłej atmosferze,
a zwłaszcza na październikowe Urodziny Muszkieterów.
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

25 LAT DOŚWIADCZENIA

LK132

od wtorku do niedzieli na pyszne i świeże jedzenie
Organizujemy wszelkiego rodzaju
przyjęcia okolicznościowe (także stypy do 70 osób)
NISKIE CENY

Przyjmujemy zamówienia na garmażerkę, catering z dowozem.
Szczegóły na naszym Facebooku
lub pod numerem telefonu 798 316 388

604 345 047
Budowa domów
jednorodzinnych

DOWÓZ GRATIS
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

LK004

OD WTORKU DO PIĄTKU OFERUJEMY ZESTAW DNIA:
zupa + danie główne + deser - w cenie 25 zł

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.
Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.

Gotowanie to nasza pasja.
Przyjdź i posmakuj.
Do zobaczenia!

Wystawiamy faktury VAT.
Z nami materiały budowlane
nawet 20 % taniej.

www.czerwonekrzeslo.pl

e-mail: sklep@agkmeble.pl

LP009

STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2

tel. 723 606 826

tel. 665 545 545

LK002

Zapraszamy do korzystania z oferty
wypożyczalni kajaków kajaki2.pl.
Organizujemy spływy kajakowe
w okolicach Mosiny rzeką Wartą
i Kanałem Mosińskim

KONTAKT:
kajaki2@kajaki2.pl

+48 790 819 888

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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dzieje się w mieście

Długo wyczekiwany
W Luboniu wciąż brakuje infrastruktury dedykowanej młodzieży, dlatego cieszy budowa skateparku w Parku Papieskim,
na wzgórzu przy ul. Unijnej.
W pierwszym etapie inwestycja obejmuje budowę obiektów małej architektury w skateparku wraz z oświetleniem. Obiekt niewątpliwie poszerzy istniejącą
już na terenie Parku Papieskiego ofertę rekreacyjno-sportową. Teren uprawiania sportów rolkowych na nawierzchni i przeszkodach ukształtowanych
z betonu będzie jedną z atrakcji parku służącą zarówno tym, którzy zawodowo jeżdżą na deskach, rowerach bmx czy rolkach, jak i tym, którzy sport ten
uprawiają amatorsko. W projekcie połączono przeszkody streetowe z typowo
parkowymi rampami tak, aby tworzyły jedną całość, dającą jeżdżącym wiele
możliwości. Powierzchnia całkowita skateparku wyniesie 466 m2. (PAW)

15

Pięć dodatkowych
worków
Przypominamy, że w październiku i listopadzie istnieje możliwość
wystawienia nadwyżki odpadów zielonych dodatkowo także w
workach, obok posiadanych brązowych pojemników na bioodpady
(obowiązuje limit do pięciu worków w terminie odbioru bioodpadów – zgodnie z harmonogramem). Pamiętajmy, że wytworzone
bioodpady wrzucamy luzem do brązowego pojemnika – oczywiście bez worków. (PAW)

Cuda na lawecie
W sobotę, 18 września, przechodząc przez osiedle Lubonianka, ze zdumieniem i zachwytem zauważyłem dwa
piękne chevrolety na zaparkowanych tam lawetach.
Okazało się, że był to krótki ich postój w drodze na zlot
do Piły. Auta stanowiły gratkę dla miłośników weteranów szos.
Chevrolet to amerykański producent samochodów osobowych, SUV-ów, samochodów sportowych, vanów i pickupów, z siedzibą w
Detroit, działający od 1911 roku. Marka należy do amerykańskiego
koncernu General Motor. Dobrze utrzymane samochody zauważone
w Luboniance były wyprodukowane w 1949 roku i wzbudzały zainteresowanie przechodniów. (PAW)

W pierwszym etapie inwestycja obejmuje budowę obiektów małej architektury w skateparku wraz z oświetleniem fot. Paweł Wolniewicz

Wizualizacja budowanego skateparku fot. Zb. UM Luboń

Odnalezione
rowery
Policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu
poszukują właścicieli rowerów, które zostały
odnalezione na terenie Lubonia. Osoby, które rozpoznają swój jednoślad, proszone są
o kontakt z Komisariatem Policji w Luboniu
pod numerem telefonu 47 77 149 00.
sierż. sztab. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń
Komisariatu Policji w Luboniu

Krótki postój weteranów szos w Luboniance fot. Paweł Wolniewicz

samorząd

16

GAZETA LUBOŃSKA 10/2021

Gdzie bije serce Lubonia?
W Luboniu w 2020 r. według danych Głównego Urzędu Statystycznego mieszkało 32 015 osób. W ciągu ostatnich
20 lat liczba mieszkańców wzrosła o niemal 10 000. I mówimy tylko o osobach zameldowanych. Ilu ludzi nie
zarejestrowało się w Urzędzie Miasta, trudno jest oszacować. Jak istotnym problemem staje się w naszym Mieście
przeludnienie, pokazuje inny wskaźnik: średnia gęstość zaludnienia, która w Luboniu wynosi 2 370 osób na km2.
Dla porównania w Poznaniu to 2 031, Wrocławiu – 2 192, Puszczykowie – 584, a średnia dla Polski – 122.
Na podstawie informacji napływających od deweloperów, należy spodziewać się, że w kolejnych latach lubonian nadal będzie przybywać. I tu nasuwa się wątpliwość, czy nasze Miasto jest przygotowane do przyjęcia nowych mieszkańców? Patrząc na sytuację na ulicach oraz dyskusje na forach
internetowych, obawiam się, że nie.
Rośnie liczba nowych inwestycji mieszkaniowych
Obserwując ilość ogłoszeń o nowych inwestycjach mieszkaniowych w Luboniu, aż dziw bierze, że w naszym Mieście wciąż są jeszcze jakieś wolne
tereny. Przy ul. Pułaskiego/Jana Pawła II w Nowym Centrum Lubonia kończy się budowa nowych bloków, a deweloper zaprezentował wizualizację
kolejnego etapu osiedla, tym razem po stronie północnej, niemal w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku (ogrodzenie już dawno stoi). Zatem NCL powoli zmienia się w gęsto zabudowane blokowisko (Lubonianka II?). A gdzie
przestrzeń na integrację społeczną?
Nie lepiej jest na peryferiach. Właśnie ukazało się ogłoszenie, że przy ul.
Żeglarskiej realizowana będzie inwestycja „Mikroapartamenty” i w ramach
I etapu powstaną trzy budynki z mikrolokalami o powierzchni od 21 m2 do
31 m2. Nietrudno przewidzieć, że jest to inwestycja przeznaczona na wynajem. Czyli pojawią się nowi mieszkańcy, ale raczej tymczasowi, co nie wpłynie na wzrost dochodów do budżetu Miasta. A to nie jedyne planowane
w naszym Mieście w najbliższym czasie nowe inwestycje.
Znikają kolejne wolne tereny
Niedawno przez Luboń przetoczyła się żywa dyskusja na temat sprzedaży
przez Władze Miasta działki przy ul. Dębieckiej pod budowę kolejnego supermarketu, a już z wrześniowego numeru „Gazety Lubońskiej” dowiadujemy się, że właściciel terenu, na którym od lat funkcjonował Nowy Rynek,
sprzedał go deweloperowi, który jak się można domyśleć, nie zamierza zafundować nam parku. Istotny jest także fakt, że ul. Dębiecka to jedna z alternatywnych dróg prowadzących do centrum Miasta. Czyżby Luboń był
jeszcze za mało zakorkowany?
Tutaj warto zauważyć, że słowo „centrum” w przypadku Lubonia ma znaczenie raczej geograficzne (jako środek miasta) niż funkcjonalne. Wszystkie

tereny, które aspirowały do pełnienia funkcji centrum po kolei zostały zabudowane. Szumnie nazwane Nowe Centrum Lubonia właśnie zmienia się
w gęsto zabudowane blokowisko. Sama ul. Żabikowska jako główna arteria
Miasta ze względu na duże natężenie ruchu i brak zieleni (za to nadmiar
centrów handlowych) właśnie pozbawiona została ostatniego miejsca,
gdzie mieszkańcy mogli się spotykać, czyli Rynku. Również plac Bojanowskiego trudno nazwać reprezentacyjnym i poza kilkoma ławeczkami nie ma
tu gdzie pospacerować, czy spotkać się choćby przy małej kawie. Pozostaje
zatem wzgórze Jana Pawła II, które, przypomnę, jest wysypiskiem śmieci
w trakcie procesu rekultywacji. Do tego położone jest niefortunnie przy ruchliwej autostradzie i stanowi raczej obrzeże Miasta niż jego serce.
Co dalej?
Gdzie zatem jest granica nasycenia Lubonia kolejnymi blokami i budynkami mieszkalnymi? Już teraz infrastruktura komunikacyjna nie nadąża za
wzrostem natężenia ruchu samochodowego. Drogi są albo w złym stanie
(z drobnymi wyjątkami łatanymi w miarę dostępnych środków), albo to
zwykłe drogi gruntowe. Kierowcy parkują gdzie chcą i jak chcą, sprawiając, że przejazd przez Luboń to slalom pomiędzy autami. Straż Miejska jest
zupełnie nieskuteczna.
W tej sytuacji należałoby oczekiwać od Władz Miasta przedstawienia pomysłu lub wizji przestrzennego zagospodarowania Lubonia, aby Miasto
stało się przyjazne dla mieszkańców. W „Strategii rozwoju Miasta Luboń
na lata 2019-2028” czytamy, że celem nadrzędnym jest: „uczynić Miasto
Luboń bezpiecznym, stabilnym, zrównoważonym oraz sprzyjającym włączeniu społecznemu”, a główny priorytet to dostępna, bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń miejska.
Gdzie zatem bije serce Lubonia? I jak nasze miasto będzie wyglądać za 10
czy 20 lat? Myślę, że najwyższy czas podjąć szeroką dyskusję nad przyszłością Lubonia, aby zagwarantować mieszkańcom odpowiednie warunki do
życia, zanim zabudujemy ostatni kawałek wolnej przestrzeni.
Jakub Jackowski
(autor prowadzi na Facebooku stronę „Nasz Luboń”)

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta
Na początku września na wniosek Pani Burmistrz zwołana została XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Luboń.
Taki tryb związany był z koniecznością przyjęcia zmian w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Miasta Luboń” wynikających z nowelizacji ustawy Prawo budowlane, co musiało nastąpić do
dnia 19 września 2021 r.
„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Luboń” określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo –
kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. Projekt dokumentu opracowała
Spółka Aquanet S.A., która prowadzi na terenie Miasta Luboń działalność
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na
podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Luboń.
Przyjęte przez Radnych zmiany dotyczyły:
1. wykreślenia zapisów określających elementy, które powinien zawierać
wniosek o wydanie warunków przyłączenia;
2. wykreślenia zapisów, które stanowiły, iż warunkiem rozpoczęcia budowy przyłącza jest uzgodnienie z przedsiębiorstwem projektu przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego (nowe regulacje prawne stanowią, iż
warunkiem budowy przyłącza są wydane przez przedsiębiorstwo warunki
przyłączenia oraz sporządzony przez osobę ubiegającą się o podłączenie
plan sytuacyjny);

3. włączenia do elementów opisujących wydane przez przedsiębiorstwo
warunki przyłączenia planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, obrazujących usytuowanie przyłącza;
4. zmiany zasad odbioru przyłącza – zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi podstawą odbioru przyłącza będzie wykonanie przyłącza zgodnie
z wydanymi przez przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia oraz sporządzonym przez osobę ubiegającą się o podłączenie planem sytuacyjnym.
Ponadto dokonano zmian w budżecie Miasta na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z dofinansowaniem w wysokości
357 392,00 zł pozyskanym z Rządowego Funduszu Dróg na zadania
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (oznakowanie przejścia dla pieszych przy
ul. Polnej/ul. Nagietkowej oraz modernizacja sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich – ks. Streicha – Puszkina).
Jakub Jackowski

samorząd
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Zmiana w wydziale magistratu
Po 16 latach Joanna Cichoń w ramach rozwoju zawodowego zmieniła miejsce pracy.
Urzędnicza kariera
Joanna Cichoń przepracowała 16 lat w Wydziale Planowania, Rozwoju
i Ochrony Środowiska lubońskiego magistratu. Z początkiem września podjęła zatrudnienie w poznańskim Urzędzie Marszałkowskim. Obecnie pracuje
w Departamencie Zarządzania Środowiskiem i Klimatu. Dla Pani Joanny jest
to niewątpliwie kolejne wyzwanie zawodowe.
Następczyni
1 września br. obowiązki Joanny Cichoń przejęła nowozatrudniona w magistracie, od 13 lat mieszkająca w Luboniu – Luiza Szaj. Ukończyła studia
na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Technologii Chemicznej, kierunek Ochrona Środowiska, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Posiada doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej. „Praca w Luboniu daje
mi możliwość zaangażowania się w lokalne problemy dotyczące ochrony
środowiska” – powiedziała Pani Luiza. W Urzędzie Miasta, pracuje na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska. Do jej głównych zadań należy
prowadzenie postępowań administracyjnych dot. m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz monitorowanie środowiska i budowanie
świadomości ekologicznej mieszkańców. Zapytana o hobby, Pani Luiza
wyznała, że uwielbia turystykę górską oraz bieganie. (PAW)

Joanna Cichoń podczas oględzin jednego z ogrodów zgłoszonych do Konkursu
Miejskiego „Zielony Luboń” fot. Paweł
Wolniewicz

Luiza Szaj wzięła udział w tegorocznej
akcji „Sprzątanie Świata” zorganizowanej na terenach nadwarciańskich naszego miasta fot. Paweł Wolniewicz

Co w lesie piszczy?
„Luboń nie został hojnie obdarzony przez naturę. Cieków wodnych jak na lekarstwo, lasu mały kawałeczek,
trudno też mówić o sieci terenów zielonych w mieście”. Tak dokładnie zaczęła się nasza opowieść w maju tego
roku, kiedy przybliżony został temat cieków wodnych w mieście.
Tym razem, zamiast lata wielkimi krokami zbliża się jesień. Gdy będziecie Państwo trzymać
w rękach ten numer gazety, rozgości się już ona
w Luboniu na dobre. Co najlepiej robić jesienią?
Spacerować! Póki jeszcze mamy czym odetchnąć, a lubońskie powietrze jest całkiem przejrzyste, wykorzystajmy te chwile i spenetrujmy
miejskie tereny zielone. Do wyboru mamy całkiem pokaźny fragment wzdłuż rzeki Warty, z sąsiednimi Kocimi Dołami i Parkiem Siewcy, całe
Wzgórze Papieskie i fragment doliny Strumienia
Junikowskiego, kawałeczek Szacht oraz kilkanaście skwerów, placów zabaw z zieleńcami a także żabikowskie aleje lipowe. Mimo ogólnie małego udziału terenów zielonych w powierzchni
miasta, troszkę się tego znajdzie. Na szczęście
przyroda nie zna granic administracyjnych
i wchodząc na teren Szacht od strony Lubonia,
możemy eksplorować cały ich teren, podobnie
z doliną Warty i sąsiadującymi z nią terenami
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Powierzchnia gruntów leśnych w Luboniu wynosi niespełna 53 ha i zajmuje teren przy granicy z gminą Komorniki. W określanym jako bór
mieszany świeży obrębie Babki dominują brzozy oraz sosny. W pobliżu rzeki Warty występują
lasy łęgowe z przewagą topoli oraz wierzb, z kolei w okolicy terenów zabagnionych większość
drzewostanu stanowią jesion i dąb. Oprócz tego
dość bogato reprezentowana jest roślinność niższych pięter lasu. Wciąż jednak szczególnej uwagi wymaga zachowanie tego terenu w czystości
w związku z silną presją mieszkańców okolicznych gmin. Jest to teren regularnie sprzątany
w ramach akcji społecznych m.in. lubońskiego

Eko-Patrolu.
W dolnej części zlewni Strumienia Junikowskiego zachowały się częściowo, mimo silnych przekształceń terenu, zbiorowiska wodne, łąkowe
i szuwarowe oraz miejscami murawowe. Wzdłuż
brzegów cieku spotkać można charakterystyczne dla obszarów pobagiennych olchy czarne.
Teren ten przeszedł ostatnio wiele zmian, które
oprócz udostępnienia go mieszkańcom, mają za
zadanie zachować jego naturalne walory przyrodnicze.
Co ciekawe, w granicach administracyjnych miasta mamy też fragmenty terenów chronionych.
Oprócz wspomnianych alei lipowych i drzew
pomnikowych (którym z przyjemnością poświęcę odrębny artykuł), w Luboniu znajdują
się obszarowe formy ochrony przyrody należące do Wielkopolskiego Parku Narodowego wraz
z otuliną. Tereny położone w południowej części
miasta i stanowiące ok. 2% jego powierzchni
wchodzą w granice otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ponadto, niewielki fragment,
obejmujący przebieg linii kolejowej 271, znajduje się na terenie samego Parku. Na tym samym
terenie występuje również fragment Ostoi Wielkopolskiej (PLH 300010), część obszaru Natura
2000, który jako całość charakteryzuje się dużą
różnorodnością biologiczną. Spotkać tam można szczególnie wiele bezkręgowców takich jak
jelonek rogacz czy kozioróg dębosz. Na obszarze ostoi zaobserwowano ponad 50 gatunków
roślin prawnie chronionych oraz około 180 gatunków figurujących na regionalnej czerwonej
liście roślin zagrożonych. Szczególnie istotne są
liczne stanowiska kłoci wiechowatej i pełnika

europejskiego – gatunków zagrożonych na terenie Wielkopolski.
Warto może spróbować przy okazji jesiennej
aury, przejechać rowerem fragmentami szlaku
wzdłuż doliny Warty albo przemierzyć teren
wzdłuż ul. Unijnej w dolinie strumienia Junikowskiego, wybrać się na Szachty lub samo Wzgórze Papieskie, żeby zobaczyć co w drzewach lub
krzewach piszczy!
Anna Bernaciak

Do wyboru mamy m.in. całkiem pokaźny fragment wzdłuż Warty, z sąsiednimi Kocimi Dołami
fot. Paweł Wolniewicz
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Zdrowa aorta
W dniu 12.10.2021 r. i w innych wyznaczonych terminach w Przychodni Arterieart w Poznaniu, ul. Rakoniewicka 23A, odbędzie się badanie USG aorty
brzusznej z programu Zdrowa Aorta, na które serdecznie zapraszamy.
Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50-69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są bezpłatne, ponieważ

finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej. Zapisy
na badanie: tel. 503 075 095.
Arterieart Sp. z o.o.
e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com
www.zdrowaaorta.pl

Rośnie liczba zakażonych
Mamy 975 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce – przekazało we wtorek, 28 września Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 29 kolejnych osób. Dokładnie tydzień wcześniej odnotowano w Polsce 711 zakażeń.
Zmarło wówczas 15 osób. W szpitalach przebywa 1 529 pacjentów z Covid-19, w tym 168 podłączonych do respiratorów. Liczba wszystkich zakażonych koronawirusem wzrosła do 2 904 631.
Na naszym podwórku – nadal wysokie 2.
miejsce
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 w piątki
(w godz. 12-17) w Dziennym Domu „Senior-Wigor” przy ul. Romana Maya 1B.
Nadal w kategorii średnich miast (30-100 tys.
mieszkańców) Luboń zajmuje wysokie 2. miejsce w Polsce pod względem ilości zaszczepionych mieszkańców.
Szczepionki jednak same nie rozwiążą problemu pandemii. 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 pandemia nie wygasła i nadal konieczne jest
zachowanie stosownych zasad postępowania,
aby się przed nią ustrzec. Zarażajmy się wyłącznie pozytywną energią.
Poziom zaszczepienia lubonian (stan na
dzień 28 września)
Na 32 015 mieszkańców naszego miasta
20 503 (64%) jest zaszczepionych pierwszą
dawką, natomiast 19 878 (62%) to w pełni
zaszczepieni. Daje to bardzo wysokie –
20. miejsce w rankingu, ogólnopolskim
(na 2 477 gmin).

KĄCIK ROZRYWKOWY

Miejsce na Twoją reklamę.
Zadzwoń i zamów!

513 064 503

Liczba zaszczepionych minimum jedną dawką
z podziałem na grupy wiekowe:
12-19 lat		
20-39 lat		
40-59 lat		
60-69 lat		
70+		

1 683
5 530
7 339
2 903
3 048

Rząd po rekomendacji Rady Medycznej wprowadził szczepienia przeciw Covid-19 trzecią
dawką szczepionki. Dawkę przypominającą
po upływie ≥6 miesięcy od zakończenia podstawowego schematu szczepienia mogą przyjąć:
pracownicy ochrony zdrowia i osoby w wieku
≥50 lat.
(źródło: Ministerstwo Zdrowia)
(PAW)
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Okrągły jubileusz Straży Miejskiej
Przez trzydzieści lat wrośli w mechanizm dbania o ład i bezpieczeństwo w naszym mieście.
Minęło 30 lat jak Zarządzeniem nr 1 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 30
lipca 1991 r. utworzono Straż Miejską. Pierwszym jej komendantem był
Edward Gaweł, który pełnił tę funkcję przez 5 lat, mając do dyspozycji
dwóch strażników. Z początkiem czerwca 1996 r. funkcję komendanta
zaczął pełnić Paweł Dybczyński i pełnił ją przez 23 lata. W 2011 r. lubońscy strażnicy przeprowadzili się z pl. Edmunda Bojanowskiego do nowej
siedziby w budynku dworcowym przy ul. Dworcowej. Od 8 lipca 2019
r. nowym komendantem SM został Łukasz Kołcz, który tę funkcję pełni
do dziś. Obecnie w naszym mieście pracuje dwanaścioro strażników (10
mężczyzn i 2 kobiety). Najdłuższy staż posiadają Przemysław Grobelny,
który pracuje w lubońskiej SM od 1992 r. i Tadeusz Mroczyński od 1993 r.
Zastępcą komendanta jest Rafał Sołecki.
Obchody
W sobotę, 18 września uroczyście obchodzono 30-lecie funkcjonowania
Straży Miejskiej w naszym mieście. Najpierw w południe, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. gen. Władysława Sikorskiego odbyła się
krótka, okolicznościowa, kameralna akademia. Wzięli w niej udział: bohaterowie uroczystości – strażnicy, włodarze naszego miasta, Komendant
lubońskiej Policji – Dariusz Majewski, Prezes OSP Luboń – Marek Maciejewski, dowódca 124 Batalionu Lekkiej Piechoty w Śremie – ppłk. Tomasz
Woźniak, przedstawiciele Straży Gminnych z okolicznych miast, przedstawiciele Nadleśnictwa Babki, Radny Powiatu Poznańskiego – Zbigniew
Jankowski, radni RML, Zastępca pierwszego komendanta Straży Miejskiej
w Luboniu – Zbigniew Kowalczyk, kierownicy wydziałów Urzędu Miasta
współpracujących ze Strażą Miejską, dyrektorzy lubońskich szkół, dyrektorzy i przedstawiciele lubońskich jednostek kultury oraz miejskich spółek,
przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego z lubońskich szczepów.
Po wyświetleniu prezentacji multimedialnej strażnicy przyjęli życzenia
od swoich gości. Na koniec wszyscy skosztowali okolicznościowego tortu
przygotowanego przez lubońską Cukiernię Pawlova.
Po południu obchody kontynuowano w Parku Papieskim przy ul. Unijnej,
gdzie zorganizowano Festyn Służb Mundurowych. Na scenie występowali uczniowie lubońskich szkół m.in.: Julia Frąszczak i Maria Krzysztoń
z klasy 7c SP1 zaprezentowały się w piosence „Dziewczyna z granatem”
z filmu „Czas honoru”, Wojciech Nawrocki z kl. 4a SP3 zaśpiewał „Marsz
Pierwszej Brygady”, Martyna Schiller i Natalia Kupiec z SP4 zaśpiewały
„Rozkwitały pąki białych róż”, natomiast „Cieszkowiankę” reprezentował
chór szkolny pod dyrekcją Jarosława Jastaka i Anny Otockiej, który zaśpiewał: „Jak długo w sercach naszych”, „Polska flaga”, „Co nam w duszy
gra?”. Z kolei zespół muzyczny złożony z uczniów SP5, pod kierownictwem Anny Augustyniak wykonał autorską piosenkę „Nasi strażnicy”,
a klasa 4 tej szkoły, pod kierownictwem Doroty Muchy zaprezentowała
piosenkę pt. „Pali się”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokaz mody

Podczas akademii w COP jako pierwszy okolicznościowy tort zaczął dzielić Komendant
Łukasz Kołcz fot. Paweł Wolniewicz

mundurowej oraz strzelnica Lubońskiego Bractwa Kurkowego. Dla
uczestników festynu przygotowano wiele atrakcji m.in. naukę przepisów
w Miasteczku Ruchu Drogowego, wyścigi na rowerach i hulajnogach.
Swoje stoiska przygotowali również: luboński magistrat, KP Luboń, OSP
Luboń, Translub, Enea, Nadleśnictwo Babki, Wojska Obrony Terytorialnej,
Straż Graniczna, ZS „Strzelec”, ZHP, GUS, Spółdzielnia Socjalna PSARVARD
i SM. Podczas Festynu można było się uraczyć wyśmienitą, wojskową
grochówką serwowaną z historycznej kuchni polowej.
Nawiązując do okrągłego jubileuszu, Komendant SM – Łukasz Kołcz powiedział: „Mam świadomość służebności swojej roli względem lubońskiej społeczności, moim celem jest współpraca w zespole nastawiona
na realizację zadań. Wsłuchujemy się w głosy lubonian i staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom”. Komendant pozdrawia wszystkich lubonian i zachęca do szeroko rozumianej współpracy, co ułatwi
strażnikom wykonywanie obowiązków i pełnienie służby na rzecz naszej społeczności, której bezpieczeństwo leży im na sercu. (PAW)

Lubońscy strażnicy przed siedzibą w budynku dworca PKP. Od lewej: Przemysław Grobelny, Łukasz Kołcz, Krzysztof Guźniczak, Jarosław Rajewicz, Artur Włodarczyk, Marlena Filipek,
Tadeusz Mroczyński, Anna Graczyk, Sebastian Adamski, Olgierd Nowacki, Tomasz Mańczak i Rafał Sołecki fot. Paweł Wolniewicz
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Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86
Od 13 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r. Straż Miejska podjęła
776 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta, w tym
związane z reżimem sanitarnym – 8.
Działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji oraz patrole piesze i pieszo-rowerowe – 110
• Kontrola placów zabaw – 75
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 132
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 102
• Patrole szkolne – 44
• Patrole łączone/Asysty z pracownikami Policji lub Urzędu Miasta – 9

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 22
• Interwencje drogowe – 81
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 58
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem
ładu i porządku publicznego – 21
Warto wspomnieć, że na przełomie sierpnia i września 19 osób ukarano
mandatami, natomiast 24 pouczono. Od początku roku prowadzone są 52
sprawy o wykroczenie.
Na podstawie danych SM (PAW)

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98
Od 16 sierpnia do 15 września lubońska OSP odnotowała 38 zdarzeń:
4 pożary, 28 miejscowych zagrożeń i 6 fałszywych alarmów. Interweniowano w Luboniu, Poznaniu, Komornikach, Rosnowie, Rosnówku
i Wirach.
16 sierpnia – Wiry, zagrożenie owadami przy ul. Promykowej.
17 sierpnia – Luboń, zagrożenie owadami przy ul. Pułaskiego.
17 sierpnia – Rosnowo, wypadek przy ul. Jarzębinowej.
18 sierpnia – Luboń, gniazdo szerszeni przy ul. Nowej.
18 sierpnia – dowóz mieszkańca na szczepienie COVID-19 ul. Pułaskiego.
20 sierpnia – Luboń, próba samobójcza przy ul. Topolowej.
23 sierpnia – Luboń, zagrożenie owadami przy ul. Niepodległości.
24 sierpnia – Komorniki, fałszywy alarm przy ul. Kolumba.
27 sierpnia – Luboń, interwencja na placu zabaw przy ul. Żabikowskiej.
28 sierpnia – Luboń, wypadek przy ul. 11 Listopada.
29 sierpnia – Luboń, pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego
przy ul. Sikorskiego.
30 sierpnia – Luboń, owady na pl. Edmunda Bojanowskiego.
30 sierpnia – Luboń, oswobodzenie łabędzia przy ul. Stawnej.
31 sierpnia – Poznań, wypadek na ul. Leszczyńskiej.

Zderzenie dwóch aut
W sobotę, 25 września, na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań i Dębieckiej
doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejscu interweniowali lubońscy strażacy, którzy zabezpieczyli miejsce wypadku,
odłączyli zasilanie w pojazdach oraz zneutralizowali płyny eksploatacyjne rozlane na drodze. W akcji brały również udział dwa zastępy ze
szkoły Aspirantów PSP z Poznania, strażnicy miejscy, policja oraz dwa
Zespoły Ratownictwa Medycznego. Podczas prowadzonych działań
ruch ulicą Dębiecką był zablokowany. W wyniku zdarzenia dwie osoby
zostały poszkodowane i zostały odwiezione do szpitala. (PAW)

31 sierpnia – Luboń, powalone drzewo przy ul. Źródlanej.
1 września – Luboń, owady przy ul. Klonowej.
3 września – Poznań, pożar kontenerów na śmieci przy ul. Opolskiej.
3 września – Luboń, owady błonkoskrzydłe przy ul. 1 Maja.
3 września – Luboń, dziwny zapach przy ul. Żabikowskiej.
4 września – Luboń, owady przy ul. Wojska Polskiego.
6 września – Rosnówko, owady przy ul. Jaskółczej.
6 września – Luboń, szerszenie przy ul. Źródlanej.
6 września – Luboń, owady przy ul. Leśmiana.
6 września – Wiry, pożar śmieci i trawy przy ul. Zespołowej.
7 września – Poznań, ulatniający się gaz przy ul. Opolskiej.
7 września – Luboń, usuwanie plamy oleju przy ul. Buczka.
8 września – Luboń, fałszywy alarm przy ul. Magazynowej.
8 września – Luboń, usuwanie plamy oleju na ul. 11 Listopada.
10 września – Komorniki, fałszywy alarm przy ul. Jeziornej.
10 września – Wiry, owady przy ul. Nowej.
10 września – Luboń, pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego
przy ul. Uroczej.
11 września – Luboń, wypadek przy ul. Dębieckiej.
11 września – Wiry, ognisko pod kontrolą, fałszywy alarm przy ul. Zespołowej.
13 września – Luboń, owady przy ul. Żabikowskiej.
13 września – Wiry, pożar nieużytków i opon przy ul. Szreniawskiej.
13 września – Wiry, pożar śmieci przy ul. Zespołowej.
14 września – Luboń, fałszywy alarm przy ul. Magazynowej.
15 września – Luboń, fałszywy alarm przy ul. Magazynowej.
Na podstawie danych OSP Luboń (PAW)

Brawura czy brak wyobraźni? Któryś z kierowców miał prawdopodobnie pierwszeństwo fot. Zb. OSP Luboń
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Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00

15 sierpnia – dwóch mężczyzn i kobieta skradli w supermarkecie Intermarché przy ul. Żabikowskiej alkohol (straty: 2 062 zł).
17 sierpnia – z pokoju pensjonatu przy ul. 11 Listopada skradziono biżuterię, na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady
(straty: 4 500 zł).
17 sierpnia – uszkodzono nissana zaparkowanego przy ul. Wschodniej
(straty: 5 000 zł).
18 sierpnia – przy ul. Sikorskiego zatrzymano obywatela Białorusi, który
posiadał przy sobie narkotyki.
22 sierpnia – przy ul. Wschodniej zatrzymano nietrzeźwego (2,5 promila) kierowcę.
24 sierpnia – mieszkaniec Komornik zgłosił, że podczas pobytu na urlopie w Grecji skradziono mu pozostawiony na leżaku telefon komórkowy
(straty: 2 000 zł).
26/27 sierpnia – skradziono samochód marki Smart Fortwo o wartości
2 500 zł, zaparkowany przy ul. Poniatowskiego. Samochód odzyskali lubońscy policjanci.
27 sierpnia – w sklepie Reebok CH Factory przy ul. Dębieckiej skradziono
odzież (straty: 1 200 zł).
29 sierpnia – przy ul. Wschodniej zatrzymano nietrzeźwą (1 promil) kobietę prowadzącą samochód pomimo posiadania dwóch zakazów kierowania pojazdami. Była również poszukiwana w celu doprowadzenia do
Aresztu Śledczego.
1 września – na adres e-mail Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6 przy
pl. Edmunda Bojanowskiego wysłano dwie wiadomości o podłożonych
tam gazie bojowym i ładunku wybuchowym. Szkołę sprawdziło czterech
policjantów. Wynik był negatywny – były to po prostu głupie żarty.
1/2 września – skradziono peugeota zaparkowanego przy ul. Jachtowej
(straty: 90 000 zł).
3 września – włamano się do domu jednorodzinnego przy ul. Malwowej
i skradziono: dwie skórzane kurtki, obiektyw do aparatu fotograficznego
i gotówkę, na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady (straty: 3 000 zł).
5 września – włamano się do sklepu monopolowego przy ul. Sobieskiego i skradziono alkohol, na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył
stosowne ślady, wykonano też czynności z udziałem psa tropiącego.
5 września – skradziono maskownicę chłodnicy od mercedesa zaparkowanego przy ul. 11 Listopada (straty: 800 zł).

Zapadł wyrok

6 września – w sklepie Nike CH Factory skradziono obuwie, zabezpieczono zapis monitoringowy (straty: 2 090 zł).
7 września – przy ul. 3 Maja zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o liczne kradzieże w sklepach i rozboje. Jeden z nich prowadził samochód w stanie nietrzeźwym (0,7 promila), pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami, natomiast drugi posiadał
przy sobie amfetaminę.
12 września – uszkodzono mitsubishi zaparkowanego przy ul. Sikorskiego (straty: 700 zł).
12 września – na terenie jednej z posesji przy ul. Pułaskiego uszkodzono zaparkowanego tam renaulta (straty: 2 000 zł).
13 września – skradziono audi zaparkowany przy ul. Galla Anonima (straty: 60 000 zł).
14 września – przy ul. Batorego dwaj mężczyźni wyłudzili od jednego z właścicieli posesji 4 000 zł zaliczki na zakup materiału, potrzebnego rzekomo do wymiany rynien.
15 września – obywatel Ukrainy włamał się do pomieszczenia biurowego w domu jednorodzinnym przy ul. Kasprzaka i skradł laptop
(straty 2 500 zł). Sprawcę zatrzymali lubońscy policjanci.
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

W styczniu informowaliśmy (czytaj: „GL” 01-2021, s. 24), że mieszkaniec Lubonia,
który już wcześniej był karany za pedofilię, został zatrzymany w związku z wykorzystaniem seksualnym 15-letniej dziewczynki. Dziennikarze „Gazety Wyborczej” ustalili, że aresztowany Przemysław C. doszedł do porozumienia z prokuratorem i zaproponował, że dobrowolnie podda się karze.
Temida
Za posiadanie pornografii dziecięcej Przemysławowi C. zasądzono karę czterech lat więzienia bez zawieszenia. Skazany
miał też zapłacić 20 tysięcy złotych pokrzywdzonej. Jak poinformowali dziennikarze „Gazety Wyborczej” jeszcze tego
nie zrobił. Obecnie lubonianin odsiaduje wyrok. Zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią Zakon Rycerzy Jana Pawła II, po
skazaniu mężczyzny, usunął go ze swoich szeregów. (PAW)

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

Korepetytor z wieloletnim
doświadczeniem udzieli

korepetycji
z matematyki
na wszystkich
poziomach zaawansowania
(z przygotowaniem do matury włącznie)

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.

tel. 724-215-530

LK066

Od 15 sierpnia do 15 września w Luboniu zatrzymano dwóch mężczyzn posiadających narkotyki i trzech nietrzeźwych kierowców. Policja zatrzymała na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu
siedmiu sprawców oraz wylegitymowała 375 osób. Ujawniono również jedenaście oszustw internetowych (tzw. przestępstwa w sieci).
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Pierwszy dzwonek
Rozpoczynający się rok szkolny znów nie będzie taki sam, jak przed pandemią, ale dzieci i młodzież wracają do szkół. Życie w szkole stawia wiele wyzwań zarówno przed kadrą, jak i przed
uczniami. W środę, 1 września rok szkolny w Polsce rozpoczęło 4,6 miliona uczniów w 20 tysiącach szkół. Dzwonek zabrzmiał pierwszy raz dla 381 tysięcy uczniów rozpoczynających naukę
w podstawówkach. Pedagodzy przyznają, że będzie to rok pełen wyzwań, bo w związku z pandemią resort edukacji przekazał wiele wytycznych mających zapewnić uczniom i nauczycielom
bezpieczeństwo.
W sześciu lubońskich szkołach publicznych naukę
rozpoczęło ponad 3 000 uczniów. Do szkoły będą
mogli przychodzić tylko zdrowi uczniowie. Zgodnie z wytycznymi do szkoły może przychodzić tylko
uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej,
na którego nie został nałożony obowiązek kwarantanny ani izolacji domowej. Stacjonarny tryb nauczania w ławkach będzie trwał tak długo, jak się da.
W pierwszych tygodniach września szkoły zachęcały

uczniów i ich rodziców do szczepień przeciw COVID-19. Zgodnie z zaplanowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki harmonogramem pierwszy
tydzień września był poświęcony na działania informacyjne (tak zwany tydzień informacyjny). W tym
czasie dyrektorzy szkół organizowali spotkania informacyjne z rodzicami na temat szczepień dzieci, które ukończyły 12 lat. Odbyły się także lekcje, nie tylko
wychowawcze, związane z tym tematem. (PAW)

fot. Paweł Wolniewicz

Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
Dzień Adaptacji dla najmłodszych uczniów

DNA na lekcji

W poniedziałek, 30 sierpnia nasi najmłodsi uczniowie uczestniczyli w Dniu
Adaptacji. Wraz ze swoimi nowymi wychowawczyniami zwiedzili szkołę,
odebrali podręczniki i poznali swoich kolegów. Dzięki temu z radością czekali na spotkanie z klasą 1 września.

Jak co roku uczniowie klas 8 zmagali się na biologii z izolowaniem DNA z
materiału roślinnego. Towarzyszyło nam przy tym dużo śmiechu i zabawy,
ale kiedy trzeba pojawiły się też skupienie i precyzja, co zaowocowało tym,
że mogliśmy podziwiać DNA.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Zerówka koduje

Z radością powitaliśmy 1 września w szkolnych progach wszystkich
uczniów. Szczególnie serdecznie tych, którzy rozpoczynają kolejny etap
edukacji: pierwszoklasistów, uczniów klas czwartych i siódmych oraz dwie
klasy pierwsze liceum. Wszystkim życzymy uśmiechu, zapału do pracy,
sukcesów i oczywiście zdrowia.

W zerówce rozpoczęliśmy cykl zajęć „Zabawy z kodowaniem”. Poznaliśmy
już maty do kodowania i podstawowe pojęcia. Przez cały rok szkolny będziemy uczyć się podstaw kodowania, rozwijając tym samym umiejętności logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, rozwiązywania
problemów i pracy w zespole – a to wszystko podczas świetnej zabawy.

fot. Zb. ZS

Przygotowania do filmu o wysiedleniach
Zachęceni sukcesami „Drogi do Niepodległej” i „Domu niezłomnego” przygotowujemy kolejny film – tym razem o wysiedleniach Wielkopolan do
Generalnego Gubernatorstwa w czasie II wojny światowej. Ostatnie role
już rozdane, kostiumy omówione, scenariusz odczytany, wyjazd zaplanowany. Spotykamy się na planie filmowym pod koniec września w Wilkowicach i Śmiglu.

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS
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Szkoła Podstawowa nr 1
Projekt „Tworzymy z pasją” 0A – „Włóczkowe
zabawy”
We wtorek 7 września dzieci z oddziału przedszkolnego 0A rozpoczęły pierwsze działania
projektowe, które będą odbywały się dwa razy
w miesiącu, do końca maja 2022 r. Rozpoczęliśmy od włóczkowych zabaw, które wymagały
skupienia i ćwiczenia zręczności palców. Każdy
przedszkolak ćwiczy swe dłonie, rysuje, wycina
i dba o nie, żeby w przyszłości mu pomagały,
poznawać z radością świat cały J
J. Gazda, D. Bernaciak – Maślak

fot. Zb. SP1

Innowacyjny projekt edukacyjny „Lekturki
spod chmurki – czytam z klasą” III edycja
Innowacja wprowadzona będzie w klasie 1a.
Opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu

polega na skorelowaniu czytania określonej
lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech
i kompetencji zawodowych bohaterów w niej
występujących. Ponadto projekt ma na celu
wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej
karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia
się i odkrywania siebie.
Maja Śleboda
Klub Mediacji Rówieśniczej
Wychodząc naprzeciw potrzebie kształtowania
kompetencji miękkich wśród dzieci i młodzieży
szkolnej, w roku szkolnym 2021/22 wychowawca klasy 8c będzie realizował innowację pedagogiczną „Lepsze relacje poprzez mediacje”
mającą docelowo doprowadzić do utworzenia
w SP1 Klubu Mediacji Rówieśniczej. Zadaniem
innowacji jest zapoznanie młodzieży z procesem mediacji oraz doskonalenie związanych z
nim kompetencji, takich jak asertywna komunikacja, umiejętne reagowanie w sytuacjach
kryzysowych, a przede wszystkim budowanie
atmosfery szacunku oraz tolerancji dla różnorodnych opinii oraz umiejętności poprawnego
funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim, gdzie podstawą powinna być zdolność
efektywnego porozumiewania się.
Sebastian Pawlicki

Akcja szczepień w SP1
13 września w SP1 odbyły się szczepienia dla
chętnych osób powyżej 12 roku życia oraz osób
dorosłych. Uczniowie i uczennice naszej szkoły
miały okazję tym samym zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo oraz ich bliskich. Należą się
im gratulacje z powodu gotowości wzięcia na
siebie odpowiedzialności społecznej oraz uczynienia małego, ale jakże ważnego kroku w walce z pandemią Covid-19.
Sebastian Pawlicki
Zabawy językowe 0A
Podczas zabaw językowych ćwiczą przedszkolaki, jak poprawnie się wymawia wyrazy, zdania
i znaki. Rozpoznają też przedmioty, które widzą
tuż przed sobą, żeby dobrze się rozumieć ze
mną oraz z Tobą J
J. Gazda

fot. Zb. SP1

Szkoła Podstawowa nr 2
Pierwszoklasiści w Cieszkowiance
Pasowanie na ucznia w SP2 odbyło się 1 września. Do grona uczniów przyjęto 75 dzieci.
Po uroczystym ślubowaniu przy szkolnym
sztandarze panie dyrektor Agnieszka Górna,
Małgorzata Olejniczak i Joanna Kordzińska
pasowały i przyjmowały nowych uczniów do
Cieszkowianki. Tradycyjnie miały dla uczniów
drobny upominek i kolorową koszulkę z logo
szkoły. Upominki wręczała również obecna
przewodnicząca Rady Rodziców, p. Aleksandra
Siejak. Całą uroczystość uświetnił występ p. Radosława Jastaka – nauczyciela muzyki – który
na altówce zagrał utwór Ennio Morricone Nella fantasia. W tym roku wychowawczyniami
pierwszych klas zostały panie: Małgorzata Kostecka, Dorota Michalak, Agnieszka Ratke. Będą
uczyły koncepcją Helen Parkhurst, zwaną „planem daltońskim”, która – choć wiekowa – wspaniale wpisuje się w nowe trendy i koncepcje
edukacyjne oraz ocenianie kształtujące. Pierwszakom gratulujemy i życzymy powodzenia.
Pierwsza pomoc
6 września nauczyciele kolejny raz doskonalili
swe umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Te ważne kwestie trzeba systematycznie
sobie przypominać i ćwiczyć, by w stresie móc
odpowiednio zareagować na trudne sytuacje.
Po poniedziałkowym szkoleniu teoretycznym
pierwsza grupa spotkała się na ćwiczeniach

w czwartek. Prowadzący pokazywali, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową u dzieci i dorosłych, wykorzystać defibrylator, przypomnieli zasady postępowania

razem przygotowała w holu głównym motywatory, by całej szkolnej społeczności dodać
energii i wzmocnić pozytywne nastawienie
i optymizm. To ważne po długim czasie zdalnego nauczania. Poza tym dodaje naszej szkole
niepowtarzalnego charakteru. Dziękujemy.
Występ chóru Cieszkowianki
18 września nasz chór pod dyrekcją p. Radosława Jastaka wystąpił podczas obchodów 30-lecia Straży Miejskiej w Luboniu na zaproszenie
Urzędu Miasta. Uczniowie wykonali pieśni patriotyczne. Dla części z nich był to pierwszy występ chóralny. Gratulujemy debiutu.
Wolontariat

fot. Zb. SP2

w przypadku różnorodnych urazów, a potem
każdy uczestnik ćwiczył masaż serca i wentylację oraz zakładanie opatrunków.
Co by tu jeszcze zmalować?
Wchodzący do naszej szkoły na pewno zauważyli na ścianach korytarzy i sal rysunki. Te
wewnętrzne murale są pasją p. Anny Słonki
-Moskwy, nauczycielki plastyki i techniki. Tym

Wolontariat w Cieszkowiance, jak przystało na
laureata I edycji Konkursu „Wielkopolska otwarta
na wolontariat” rusza prężnie do działania od początku roku: przyjmowane są zgłoszenia od starszych uczniów, ruszyła już ogólnoszkolna akcja
Opatrunek na ratunek, która potrwa do końca
października. Koordynatorzy wolontariatu pod
przewodnictwem p. M. Olejniczak planują także
inne działania, o których będziemy informować.
Najbliższe, Serce od Serca, pod honorowym patronatem Pani burmistrz Małgorzaty Machalskiej
odbędzie się 8 października: wolontariusze uszyją poduszki dla kobiet po zabiegach onkologicznych. Zapraszamy osoby szyjące na maszynie
do współpracy. Szczegóły umieścimy na stronie
szkoły (www.sp2lubon.eu). (SP2)
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Szkoła Podstawowa nr 4
Sprzątanie świata
„Myślę, więc nie śmiecę”– pod takim hasłem
17 września Uczniowie i Nauczyciele naszej
szkoły włączyli się w Akcję Sprzątanie Świata
Polska 2021. Kiedy sprzątaliśmy nasz rejon
i widzieliśmy dzikie wysypiska w lesie, rozrzucone śmieci czy wyrzucone do przydrożnego
rowu buteleczki, rodziły się pytania i narastała w nas złość. Przecież chodzi o naturę, o środowisko, w którym żyjemy na co dzień! Nie
mamy innej planety, więc sam akt śmiecenia

rękawiczek, worków i chwytaków. Koordynator Akcji Sprzątanie Świata Polska 2021.
Grażyna Kulińska
Pasowanie Pierwszoklasistów
Jak co roku, 1 września rozpoczęliśmy nowy
rok szkolny. Dla Pierwszaków był on szczególnie ważny, bowiem tego dnia odbyło się też
„Pasowanie na Ucznia”. Najmłodsi uczniowie

Czy schody to tylko schody?
Schody są miejscem, po którym dzieci chodzą
każdego dnia, dlatego nasza szkoła postanowiła wykorzystać ten fakt i umieścić na nich
coś, co pozwoli nie tylko urozmaicić wygląd
wspólnej przestrzeni, ale też pomoże dzieciakom uczyć się i zapamiętywać ważne informacje. W wakacyjny czas, zanim pojawili się
nasi uczniowie, schody zostały udekorowane
barwnymi naklejkami edukacyjnymi. Pojawiły się między innymi naklejki przypominające
zasady zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa w sieci, części mowy, miary czasu, czy
też pola figur. Zachęcamy naszych uczniów
do korzystania z tych kolorowych pomocy,
a wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc podczas organizowania naklejek i ich
przyklejania serdecznie dziękujemy!
Anna Garstka i Anita Pietrzak

fot. Zb. SP4

fot. Zb. SP4

po prostu nie mieści się nam w głowach!
Wiemy po tej akcji, że to zależy już od nas!
Możemy jej pomóc. To proste – wystarczy
nie śmiecić! I tak jak śpiewał kiedyś Wojciech
Młynarski: „Posprzątajmy sobie w głowach,
by nie śmiecić więcej”. Sponsorem Akcji była
LUVENA S.A., Przekazała fundusze na zakup

złożyli uroczyste ślubowanie w obecności rodziców, Pani dyrektor oraz nauczycieli. Każdy
otrzymał symboliczną chustę przynależności do Czwóreczki. Następnie uczniowie klas
pierwszych rozeszli się do klas ze swoimi wychowawcami.
Małgorzata Goździewska

fot. Zb. SP4

Szkoła Podstawowa nr 5
Warsztaty w ogrodzie ekologicznym

Samorząd Uczniowski rozpoczyna swą działalność

7 września klasa 4a była na wycieczce w ogrodzie ekologicznym. Odbyły
się tam warsztaty związane tematycznie z uprawą jabłek i sposobami ich
wykorzystania w różnych przekąskach. Dzieci nauczyły się między innymi,
jak zrobić mus jabłkowy i zdrowe jabłkowe lizaki. Nie zabrakło tematów o
ekologii. Mali lubonianie ciągle pogłębiają wiedzę, jak dbać o środowisko
naturalne. Podczas wyjazdu uczniowie integrowali się – z koleżankami i kolegami po powrocie z wakacji oraz z nową panią wychowawczynią i panią
asystentką wychowawcy. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu były
bardzo potrzebne.

14 września spotkały się dwójki klasowe, czyli przewodniczący i ich zastępcy ze wszystkich klas oraz inne osoby chcące aktywnie i kreatywnie pracować na rzecz naszej szkoły. Wspólnie ustaliliśmy projekt planu
pracy, a także zachęcaliśmy się wzajemnie do startu w wyborach do
prezydium Samorządu.

Małgorzata Olejniczak

Maja Konarska kl. 7a
Patriotyczna aktywność naszych uczniów
Na cmentarzu żabikowskim znajduje się zbiorowy grób zamordowanych
w obozie karno-śledczym w Luboniu oraz mogiła, w której spoczywają
powstańcy wielkopolscy. Uczniowie SP5 w Luboniu opiekują się tymi miejscami pamięci. Jako pierwsi po wakacjach letnich miejsca te porządkowali
uczniowie klasy 8c z panem Łukaszem Budzyńskim. Młodzież bardzo dokładnie uporządkowała groby i uczciła polskich bohaterów minutą ciszy.
Jolanta Walczak

fot. Zb. SP4

fot. Zb. SP4
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Z życia Biblioteki Miejskiej
Tysiące tytułów w jednym urządzeniu
Poza książkami, które możecie znaleźć u nas
stacjonarnie, na Żabikowskiej 42, oferujemy
również kody do aplikacji Legimi. Dzięki
nim można skorzystać z dostępu do tysięcy e-booków. Kody rozchodzą się, niczym
świeże bułeczki. I nie ma w tym nic dziw-

roślinne kosmetyczki oraz zakładki do książek. No i wspomniane wcześniej dekoracyjne dynie.
I choć „Zielone Serce” zakończyło się, to na
pewno nie są to ostatnie zajęcia współorganizowane z HORTIstacją, warto śledzić bibliotecznego facebooka i w porę się na nie
zapisać.

stać może jedynie brak umiejętności językowych, ale i na to Biblioteka znajdzie rozwiązanie. Na przełomie września i października chcemy ruszyć z kursami językowymi.
Dostępne będą trzy języki: niemiecki, hiszpański i angielski. Do wyboru będą również
różne poziomy zaawansowania, aby jak najlepiej dopasować się do poziomu naszych
uczestników. Aby uzyskać więcej informacji
można zadzwonić pod numer: 603 313 972
lub zapytać w naszej Czytelni. Po takim kursie językowym jedyną bolączką w podróżowaniu będzie to, jaki kierunek wybrać.
Warsztaty z LEGO na żabikowskiej
Ciężko przewidzieć, jakie zawody będą cieszyć się powodzeniem za dziesięć lat. Bardzo
możliwe, że wiele z nich jeszcze nie istnieje.
Biblioteka pragnie ułatwić dzieciom start na

fot. Zb. BM

nego. Zamiast nosić ze sobą nieporęczne,
grube książki, można je ściągnąć na telefon
i czytać, na przykład na przystanku, czy stojąc w długim korku. Kody ważne są przez
miesiąc, warto się spieszyć. Aplikacja to nie
tylko dostęp do klasyków polskiej i światowej literatury, ale również nowości wydawnicze, aktualizowane co tydzień.

fot. Zb. BM

Kursy językowe w bibliotece
Pandemia poza zamknięciem w domu,
znikającym z półek sklepowych makaronem kojarzyła się z niemożnością podróży.
Obecnie granice otwierają się, więc możemy wyskoczyć na weekend do Rzymu, czy
na jedną z greckich wysp. Na przeszkodzie

Dynia nie musi być straszna
Jesień kojarzy się z Halloween, a Halloween
ze straszną dynią. W wielu domach spoglądają na nas lampiony z płonącym uśmiechem.
Warsztaty z HORTIstacją udowodniły, że warzywo to można wykorzystać również w inny
sposób. Dynia pełna kwiatów to doskonała
alternatywa na jesienną dekorację domu.

fot. Zb. BM

fot. Zb. BM

fot. Zb. BM

Panie wyszły z zajęć rozpromienione i każda
z dynią pod pachą. Były to ostatnie zajęcia
z serii „Zielone Serce”, którą sfinansowała
Enea. Uczestniczki wykonywały na poszczególnych zajęciach musujące kule do kąpieli,

rynku pracy w przyszłości. I przy okazji: połączyć przyjemne z pożytecznym. Pogodzić
naukę matematyki, fizyki i przyswajanie
umiejętności technicznych, poprzez zabawę. Pomiar prędkości wiatru, super-sprzątacz, czy pokonanie toru przeszkód – tego
między innymi dzieci nauczą się u nas. Na
każdych zajęciach budować będziemy robota LEGO, którego później będziemy programować. Uczestnicy pochłonięci świetną
zabawą nie będą nawet w pełni świadomi,
ile matematycznej wiedzy przyswajają. Zapisy na zajęcia już ruszyły – zapraszamy do
zgłoszeń dzieci w wieku 10-18 lat. (BM)

GODZINY OTWARCIA
Biblioteka Główna ul. Żabikowska 42, tel. (061) 813 09 72
poniedziałek, wtorek, środa: 12 – 18 (przerwa tech. 15 – 15.20)
czwartek i piątek 9 – 15 (przerwa tech. 12 – 12.20)
Filia nr 3 ul. Romana Maya 1 (Luvena), tel. 785 874 382
poniedziałek, wtorek 12 – 18
środa, czwartek 9 – 15
Filia nr 4 ul. Sobieskiego 80 tel. 607 874 382
Poniedziałek, wtorek, piątek 9 – 15
środa, czwartek 12 – 18

kultura
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Czy przyjąłbyś uchodźcę z Afganistanu pod swój dach?
Sondaż nawiązuje do stanu wyjątkowego na
granicy polsko-białoruskiej, wprowadzonego
2 września na okres 30 dni. Codziennie odnotowuje się w tej okolicy około 300 przypadków
prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski
z Białorusią przez uchodźców z innych państw.
Od początku września Straż Graniczna odnotowała już prawie 4 500 takich przypadków.
Wiceszef MSWiA – Maciej Wąsik powiedział, że
z Białorusi płyną bardzo niepokojące sygnały,
o tym, że zniesiono tam ruch wizowy z dodatkowymi państwami (np. Pakistanem, Jordanią
i niektórymi państwami afrykańskimi). Byliśmy
ciekawi, jak respondenci odniosą się do kwestii
przyjmowania uchodźców?
Zdecydowana większość respondentów –
58% – odpowiedziała przecząco. Komentarze,
które zanotowaliśmy to: „Boję się ich”, „To jest
inna kultura, nie znam jej”, „Widziała pani co wyrabiają na Zachodzie? Po co nam to w Polsce?”,
„W żadnym wypadku. Mieszkałam za granicą,
widziałam, jacy są”, „Nie, to jest inna religia, kobieta jest tam niczym”, „Mieszkam sama, więc
bym się bała”, „Nie. Nie przyjąłbym pod swój
dach człowieka, którego nie znam”, „Niech ci

z Zachodu ich przyjmują”, „Nie przyjęłabym. Kto
wie czy na następny dzień rano bym wstała”,
„Kogo przyjmować? Tych mężczyzn co uciekają
z własnego państwa zamiast go bronić?”, „Nie
przyjęłabym pod swój dach, ale starałabym się
pomóc w inny sposób”.
Mniejsza grupa respondentów – 24% – nie
miała zdania, argumentując swoje wypowiedzi m.in. tak: „To jest bardzo trudne pytanie, nie
umiem tak szybko podjąć decyzji”, „Nie jestem
w stanie odpowiedzieć”, „Pozwoli Pani, że odpowiedź zachowam dla siebie”.
Najmniejsza grupa respondentów – 18% –
odpowiedziała twierdząco. Niektórzy dodawali:
„Kultura i religia w jakiej zostaliśmy wychowani
dyktuje nam byśmy pomagali ludziom w potrzebie. Nie miałbym problemu z przyjęciem
i pomocą”, „Przyjęłabym, ale tylko kobietę
z dziećmi”, „To jest trudna decyzja, musiałabym
ją przedyskutować z mężem, ale sama bym
przyjęła”, „Bałabym się o samą siebie, dlatego
jeżeli miałabym już kogoś wziąć to kobietę
z dzieckiem lub bez”, „Pomógłbym, ale tylko na
chwilę, do momentu aż państwo nie znalazłoby im innego mieszkania, ale nie na jakiś długi

TAK
18%
NIE
WIEM
24%

NIE 58%

okres czasu”, „Bardzo chętnie bym pomógł, to
co się teraz wyrabia na granicy jest niedopuszczalne! Tym ludziom trzeba pomagać!”, „Chciałabym pomóc, ale tylko tym, którzy faktycznie
tej pomocy potrzebują”.
Sondaż przeprowadziła Magdalena Wende
Oprac. Paweł Wolniewicz

Życie w Ośrodku Kultury
Biba w Lasku
Od 13 lat w parku Siewcy, we wrześniu
odbywa się plenerowa impreza „Biba
w Lasku”, kończąca sezon letni wydarzeń
kulturalnych w naszym mieście. Niestety, w dwóch ostatnich latach nie mogła
się odbyć. Najpierw w 2019 r. z powodu
padającego deszczu, natomiast w roku
ubiegłym z powodu panującej pandemii.
Na szczęście w tym roku, ku zadowoleniu
lubonian, to popularne w Luboniu, wyczekiwane przez mieszkańców wydarzenie,
które objęliśmy patronatem medialnym,
odbyło się ponownie.
fot. Rafał Wojtyniak

fot. Rafał Wojtyniak

W sobotnie popołudnie, 11 września w parku Siewcy przy ul. Romana Maya odbyła się
12. „Biba w Lasku”. Na początku imprezy na
scenie zaprezentowali się artyści związani
z Ośrodkiem Kultury w Luboniu: Zespół Śpiewaczy Szarotki, Zespół Wokalno-Instrumentalny TON, Chór BARD oraz solistki uczęszczające na zajęcia wokalne: Gabrysia Bartnik,
Alicja Bartnik oraz Julia Breszyk. Wystąpił
także zaprzyjaźniony zespół Olki Group. Podczas festynu można było skosztować „pyry
po lubońsku”, domowych wypieków, zakupić miód i artykuły rękodzielnicze. Dla dzieci
przygotowano szereg atrakcji: dmuchaną
zjeżdżalnię, kolejkę, stoisko ze zwierzętami
gospodarskimi, a także stoiska z łakociami:
watą cukrową, popcornem, lodami i goframi.
Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości zapraszało uczestników festynu
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do gier plenerowych, a strażacy z OSP Luboń
prezentowali wóz strażacki. Ozdobą imprezy
były przechadzające się i chętnie pozujące do
zdjęć Bamberki, w pięknych kolorowych strojach.

Zdrowie zaczyna się od uśmiechu

Gwiazdą wieczoru był duet Halina Benedyk
i Marco Antonelli. Ich włoskie przeboje m.in.:
„Frontiera”, „Felicita”, „Ci sara” czy „Mamma Maria” poderwały publiczność do tańca. Wspaniały kontakt z publicznością, wspólne zdjęcia
i wspólny śpiew na pewno na długo zapadną
w pamięć lubonianom. To był niesamowity
i przesympatyczny koncert.
Na zakończenie imprezy wystąpił niezwykle
energetyczny luboński zespół RECOVER, który zaprezentował się w znanych i lubianych
hitach.

Oferujemy usługi w zakresie:
stomatologia zachowawcza

Konferansjerkę poprowadziła Sylwia PrętkaGalas, która posługując się gwarą, rozbawiała
publiczność.

chirurgia w pełnym zakresie

Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim artystom
za uświetnienie 12. Biby w Lasku, a mieszkańcom za dobrą zabawę i liczną obecność. Jednocześnie kieruje serdeczne podziękowanie
do Pana Rafała Gramzy, który udostępnił bele
słomy na ozdobny wiatrak.

endodoncja - leczenie kanałowe pod mikroskopem

Magda Baranowska i (PAW)
Wycieczka do Pragi
Złota Praga – zabytkowa, historyczna, ale
jednocześnie tętniąca życiem, nowoczesna
i kosmopolityczna. Taka jest stolica naszych
południowych sąsiadów. W sobotę, 23 października Ośrodek Kultury w Luboniu organizuje wycieczkę do Pragi. Zapisy wyłącznie
osobiste w Ośrodku Kultury w Luboniu w godzinach pracy placówki.

protetyka - korony, mosty, protezy
naprawa protez możliwa na poczekaniu, tel. 602 178 989
KORDENT STOMATOLOGIA
ul. Kościuszki 64A
62-030 Luboń

tel. +48 608 030 760
tel. +48 61 893 16 97
e-mail. kordent@onet.eu

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

Serdecznie zapraszamy!
Ośrodek Kultury

OFERTA:

BOTOX

900 zł – 3 okolice
600 zł – 2 okolice
400 zł – 1 okolica
ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

KRÓTKIE DOŚWIADCZENI
FACHOWCY
TERMINY

Zabiegi wykonuje lekarz

tel. 571 349 040

ul. Niepodległości 12, Luboń

NKU

LP001

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

NOWOŚĆ NA RY

• BLOKADY
E-JOYLOCK
• ALARMY
EL
EK
TR
ONICZNA BLO
• IMMOBILISERY
KADA
SK
RZYNI BIEGÓW
• CENTRALNE ZAMKI
.
• CZUJNIKI COFANIA
• ELEKTRYKA
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
• HAKI HOLOWNICZE
• AURO GAZ
• AUTO KLIMATYZACJA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW
• PRZYCIEMNIANIE SZYB
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

KONTAKT:

ADRES:

Tel. 61 893 39 39
Tel./fax 61 813 16 65

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

E-MAIL:

WSPOMNIENIE

28

GAZETA LUBOŃSKA 10/2021

Henryk Gajdziński (1937-2021)
We wtorek, 20 lipca zmarł śp. Henryk Gajdziński – powszechnie lubiany lubonianin, legenda poznańskiego żużla, ostatni z klubu stolicy Wielkopolski – Gwardii Poznań, życzliwy, pogodnie nastawiony do życia i
uśmiechnięty sąsiad.
Urodził się 6 kwietnia 1937 r. w Luboniu,
ojciec Kazimierz, matka Stefania z d. Kaczmarek. Wychowywał się w Domu Gminnym przy ul. Armii Poznań. Miał starszego
brata – Stefana – pilota w randze pułkownika oraz młodszą siostrę – Mirosławę
Kujawę. Przygodę z czarnym sportem
rozpoczął w 1955 r. pod okiem trenera
Józefa Olejniczaka. Rok później posiadał
już uprawnienia do ścigania się na żużlowym owalu czyli licencję „Ż”. Dziś niewielu
żużlowych kibiców naszego regionu wie,
że w Poznaniu w latach 50. była drużyna
żużlowa Gwardia. Właśnie w niej sportową karierę rozpoczął młodzieniec Henryk.
Podległy resortowi spraw wewnętrznych
golęciński klub należał do uprzywilejowanych. Zawodnicy nie musieli się martwić
o maszyny, serwis, środki i starty w zawodach. W 1957 r. Gwardia, jako jedyna, mogła sobie pozwolić na wysłanie 10-osobowej reprezentacji na 3-tygodniowe
tournée po Czechosłowacji. Wyjazd przedłużył się, sąsiedzi z południa zaproponowali Polakom dodatkowe zawody w Pardubicach. Poznańscy żużlowcy uprzedzili
o tym władze sportowe w kraju, ale ponieważ dłuższy pobyt w Czechosłowacji
kolidował z ligowymi zawodami w Lesznie, Główna Komisja Sportu Żużlowego
zawiesiła Gwardię w rozgrywkach. Po

Henryk Gajdziński (mniejszy) z bratem Stefanem i rodzicami – Stefanią i Kazimierzem fot. Zb. rodziny

Historyczne zdjęcie (prasowe) z tournée żużlowców Gwardii Poznań po Czechosłowacji w 1957 r. Henryk Gajdziński w
przysiadzie, pierwszy od prawej fot. Zb. rodziny

decyzji GKSŻ zawodnicy rozjechali się do
innych klubów w Polsce, co sprawiło, że
czarny sport w Poznaniu zamarł na 35 lat.
Pan Henryk przeniósł się do Polonii Piła,
którą reprezentował od 1958 do 1961 r.
Podczas wygranego turnieju indywidualnego o Puchar Sekretarza PZPR w Toruniu
(1960), spodobał się działaczom „Startu Gniezno” i przyjął propozycję zmiany
klubu. Przeniósł się bliżej rodzinnego
miasta – do Gniezna. W barwach „Startu”

występował przez następne 9 lat (19621971), aż do feralnego turnieju w Gnieźnie w 1971 r., kiedy doznał poważnej
kontuzji barku, wstrząsu mózgu i urazów
kręgosłupa. Wypadek zakończył karierę
żużlową lubonianina, który po otrzymaniu renty zajął się mechaniką samochodową. Był już wtedy żonaty i miał dwójkę
dzieci – syna Witolda i córkę Katarzynę.
Pochodzącą ze Strzelna Bożenę z d. Hołoga poznał w Luboniu, gdzie miała rodzi-

Podczas Wigilii Miejskiej w „Cieszkowiance” (2018 r.). Pan Henryk, a za nim żona i znajome – Małgorzata Nyćkowiak
(z lewej) i Janina Mroczkowska (z prawej) fot. Paweł Wolniewicz

reklama
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W niedzielę, 8 sierpnia na stadionie żużlowym na Golęcinie odbył się mecz,
w którym SpecHouse PSŻ Poznań na
własnym stadionie podejmował Trans MF
Landshut Devils z Niemiec. „Prezes PSŻ
zaprosił mnie na ten mecz ze względu
na Henia, jego pamięć uczczono minutą
ciszy, a po niej zawyły motory, niestety,
w sektorze dla VIP-ów, przy mnie, miejsce
mojego męża było puste” – wyznała pani
Bożena. (PAW)

PRODUCENT OKIEN I DRZWI
Z PCV I ALUMINIUM

14
DNI

G

Henryk Gajdziński został pochowany 27
lipca na cmentarzu w Żabikowie po Mszy
św. żałobnej odprawionej w parafialnym
kościele św. Jana Pawła II. W ostatniej drodze towarzyszyli mu licznie zgromadzeni:
rodzina, przyjaciele, żużlowcy i sąsiedzi.
Żegnał go także chór „Bard”, śpiewając
„Barkę”. Zawsze uśmiechnięty, wytrwały
optymista o wielkim sercu, pozostanie
w pamięci lubonian i nie tylko.

RMIN
TE

RE

nę. Przeżyli razem 45 lat. Zmarła w 2007 r.
W październiku 2008 r. pan Henryk poślubił Bożenę Paczkowską. Ich ślub w kościele św. Barbary w Żabikowie był nie lada
wydarzeniem. Samochód z parą młodą
eskortowało 20 motocyklistów z golęcińskiego klubu żużlowego (Poznań),
z którym pan Henryk był związany przez
kilkadziesiąt lat. Obecnie pani Bożena
Paczkowska-Gajdzińska jest przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Luboniu, radną
lubońskiej Rady Seniorów i 13 lat śpiewa
w chórze „Bard”. Dopóki zdrowie Panu
Henrykowi dopisywało, jeździli razem do
Gniezna, Piły i na tor na Golęcinie. Jako
legenda poznańskiego żużla zawsze był
entuzjastycznie witany na trybunach. Co
roku w międzynarodowym towarzystwie
kibicowali też na zawodach w czeskich
Pardubicach.
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Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO
rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki
Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż
montaż, serwis

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

ENERGOOSZCZĘDNE

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

ROBOTY
ZIEMNE

OKNA

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

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

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.

tel. 501 099 327, 572 202 280

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

LK003
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Puchar Polski
Po drugiej rundzie Pucharu Polski w okręgu poznańskim nasze lubońskie zespoły są już poza burtą w tych rozgrywkach, pożegnały się
w 1/32 tej edycji. V-ligowa Stella Luboń już nie obroni pucharu, który
zdobyła dwukrotnie, gdyż uległa TPS-owi Winogrady Poznań 4:1. Bramkę zdobył Robert Majkowski, natomiast B-klasowa SF Luboń przegrała
u siebie z V-ligową Wartą Śrem 3:5. Do przerwy śremianie prowadzili

już 1:5, jednak druga odsłona należała do młodzieży FS Luboń, która
zmniejszyła rozmiary porażki, strzelając dwa gole. Bramki w tym meczu dla FS Luboń zdobyli: Aleksander Serek 2 i Adam Polechoński 1. Dla
przypomnienia, Luboński KS wcześniej odpadł po przegranym meczu
z Błękitnymi Owińska 0:3.

V liga
21 sierpnia Stella rozpoczęła swoje rozgrywki
w sezonie 2021/2022 w meczu wyjazdowym
od porażki z zespołem 1922 Lechią Kostrzyn
1:0. Odmłodzony i przemeblowany zespół z
Lubonia pomimo porażki zagrał bardzo ambitnie, parokrotnie również zagrozili bramkarzowi Lechii.
28 sierpnia Stellowcy ulegli na własnym boisku 0:2 Orkanowi Chorzemin.
4 września Stella musiała uznać wyższość
GKS-u Dopiewo, gdyż przegrali wyraźnie 5:1.
Bramkę zdobył Oleksandr Hladysh.
11 września przy ul. Szkolnej zawitał zespół,
który jest czołową drużyną zgłaszającą o aspirację do awansu Polonus Kazimierz Biskupi. W
tym meczu mimo porażki 0:2 w zespole lubonian już uwidoczniła się lepsza gra, a przede
wszystkim było widać zgranie drużyny, co napawa optymizmem przed kolejnymi meczami.

Po tych czterech porażkach poprosiliśmy
o wypowiedź prezesa klubu oraz trenera
zespołu.
Prezes Szymon Dorna:
„Zmiany, zmiany, zmiany - tak bym nazwał
to, co się wydarzyło w klubie. W przerwie
pomiędzy sezonami, czy to są zmiany na
lepsze? Na chwilę obecną pod kątem sportowym nie. Przegraliśmy cztery mecze z rzędu,
co każdego boli, ale musimy walczyć i być
cierpliwym, a wyniki będą lepsze. Co w takim
razie na plus tych zmian? Przede wszystkim
ilość zawodników młodzieżowych. Martwiliśmy się, że będzie ciężko spełnić wymóg
jednego zawodnika na boisku, a teraz w kadrze co mecz mamy ich dziesięciu. Cel na ten
sezon jest jeden: walka do samego końca o
utrzymanie. Ja wierzę, że chłopcy dadzą z
siebie wszystko”.

Trener zespołu Sebastian Kleiber:
„Stella w stosunku do poprzedniego sezonu
to zupełnie inna drużyna, część zawodników
zakończyła w ogóle grę, inni odeszli z klubu. Obecnie gra wielu młodych chłopaków,
którzy dopiero zdobywają doświadczenie na
takim poziomie. Myślę, że zaprocentuje to
w przyszłości. Na pewno przed nami bardzo
trudny sezon, ale cały czas będziemy walczyć
o każdy punkt”.
19 września w V kolejce Stellowcy zdobyli
pierwsze 3 punkty, pokonując na wyjeździe
Polanina Strzałkowo 1:2. Lubonianie prowadzili do przerwy 0:2 po bramkach Wojciecha
Tokarskiego i Adama Michalaka. Gospodarze
w 85. minucie zdobyli kontaktową bramkę, ale
zawodnicy z Lubonia nie pozwolili sobie odebrać tego zwycięstwa i cenne 3 punkty przyjechały do Lubonia.

A klasa
W pierwszym spotkaniu w sezonie 2021/2022
Luboński przegrał na wyjeździe z WKS Owieczki 3:1. Jedyną bramkę zdobył Kacper Kowalski.
W drugiej kolejce LKS pokonał bardzo słaby

zespół, jakim jest Orlik Miłosław 1:0. Bramkę
zdobył Maciej Trojanowski. Był to mecz niewykorzystanych szans LKS-u na zdobycie efektowniejszego zwycięstwa. W kolejnym spo-

tkaniu nie udał się LKS-owi wyjazd do Książa
Wlkp., gdzie przegrali z tamtejszą Pogonią 5:0.

B klasa
Strzelanina przy ul. Rzecznej!
Prawdziwą rewelacją w rozgrywkach w B
klasie w grupie IV jest nowy rodzynek Szkoły Futbolu z Lubonia, który w swoim debiucie odniósł na wyjeździe bardzo wysokie
zwycięstwo z Plutonem Przeźmierowo 2:6.
Bramki dla SF Luboń zdobyli: Bartosz Kasperczak 3, Filip Bąkowski 1, Kacper Matysiak 1,
Bartosz Grasza 1. W drugim meczu bardzo
ostre strzelanie urządzili sobie zawodnicy
SF z Mardonem Poznań. Gospodarze wręcz
znokautowali przeciwników, pokonując gości 17:1. Już do przerwy młody zespół SF prowadził 8:1. Łupem bramkowym podzielili się
Filip Bąkowski 4, Kacper Bartoszak 4, Jędrzej
Nowak 3, Jakub Smura 2, Jakub Krupkowski
1, Bartosz Grasza 1, Bartosz Machnik 1 i Aleksander Serek 1.
W sumie było to spotkanie do jednej bramki,
gdzie zawodnicy z Lubonia nie wykorzystali
jeszcze paru dogodnych sytuacji do zdobycia
kolejnych bramek.

11 września SF Luboń w kolejnym wyjazdowym spotkaniu gładko rozprawił się z Orłem
Plewiska, pokonując gospodarzy 1:4. Tym
zwycięstwem zespół SF Luboń pewnie się
umocnił na pozycji lidera z rekordowym bilansem bramkowym 27:4. Bramki dla SF Luboń
zdobyli: Filip Bąkowski 2, Jędrzej Nowak 1, Jakub Smura 1.
Po meczu kierownik zespołu SF Dariusz Bąkowski podsumował przebieg tego spotkania:
„W niedzielne popołudnie naszym seniorom
ze Szkoły Futbolu Luboń udało się pokonać
zespół Orły Plewiska aż 4:1. Mimo dosyć wysokiego wyniku nasza gra pozostawiała wiele do
życzenia. Był to zupełnie inny futbol niż ten do
którego jesteśmy przyzwyczajeni. Nasza gra
była chaotyczna i nerwowa. Mimo wszystko 3
punkty lądują w Luboniu i jest to trzeci mecz
bez porażki. Lepszego rozpoczęcia sezonu nie
mogliśmy sobie wymarzyć”.
Jak się okazało 19 września zawodnicy SF
Luboń nie zwalniają tempa. Pokonali u siebie

Odlew Poznań 3:1. Bramki zdobyli: Adam Polechoński 2, Jakub Grasza 1.
Drugi nasz zespół występujący w B klasie
w grupie IV to rezerwy Stelli Luboń. W pierwszej kolejce zespół Stelli pokonał na wyjeździe
WPIP Mardom Poznań 3:5. Bramki zdobyli:
Tomasz Mroczyński 2, Adrian Wojtysiak 2, Arkadiusz Nowicki 1. Zespół z Lubonia ukończył
ten mecz w dziewięciu.
W kolejnym spotkaniu Stellowcy przegrali
u siebie z Orłem Plewiska 0:2. W następnej
kolejce również ulegli na wyjeździe 1:3, przegrywając z Odlewem Poznań. Bramkę zdobył
Grzegorz Koziatek.
Rezerwy Stelli przegrały swój kolejny mecz
z AP Dębiec Poznań 2:1. Bramkę zdobył Mateusz Kluczyński. Jak nam powiedział trener
Marcin Mroczyński: „Straciliśmy pechowo
bramkę w ostatniej minucie meczu. Niestety
było kilka okazji do zdobycia goli, ale w tym
dniu zabrakło trochę szczęścia”.

DZIEJE SIĘ W SPORCIE
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V liga Red Box 2021/2022
grupa wielkopolska II
1. Lipno Stęszew		
2. Meblorz Swarzędz		
3. Polonus Kazimierz Biskupi		
4. Vitcovia Witkowo		
5. Nasza Dyskobolia Grodzisk		
6. Orkan Chorzemin		
7. Piast Kobylnica		
8. Płomień Przyprostynia		
9. Grom Plewiska		
10. 1922 Lechia Kostrzyn		
11. Pelikan Niechanowo		
12. GKS Dopiewo		
13. Czarni Czerniejewo		
14. Stella Luboń		
15.Orkan Konarzewo		
16. Polanin Strzałkowo		
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Klasa A Proton 2021/2022
grupa wielkopolska IV
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
12
12
11
10
9
9
9
6
6
6
4
4
3
1
0

19:1
17:10
12:7
6:2
8:5
13:9
12:8
11:15
13:11
5:9
5:14
6:7
6:12
3:11
4:12
7:14

1. WKS Owieczki		
2. Warta Pyzdry		
3. KS Fałkowo		
4. Pogoń Książ Wlkp		
5. Szturm Junikowo Poznań		
6. Piast Łubowo		
7. Maratończyk Brzeźno		
8. KSGB Manieczki		
9. Luboński KS		
10. Koziołek Poznań		
11. Orlik Miłosław		
12. Las Puszczykowo		

Klasa B Proton 2021/2022
grupa wielkopolska IV
4
4
4
3
3
3
3
2
3
3
4
4

10
9
9
6
6
4
3
3
3
2
1
1

11:3
15:8
11:8
11:3
6:4
5:5
6:7
6:8
2:8
2:5
2:9
4:13

1. SF Luboń
2. Okoń Sapowice
3. KS Uchorowo
4. Jadwiżański KS Poznań
5. Przemysław Poznań
6. AP Dębiec Poznań
7. Orły Plewiska
8. Arka Kiekrz
9. Odlew Poznań
10. Orkan II Konarzewo
11. Stella II Luboń
12. Złoci II Złotkowo
13. Pluton Przeźmierowo
14. WPIP Mardom Poznań

4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
2

12
10
9
9
7
7
6
6
3
3
3
1
0
0

30:5
19:4
1:3
9:6
12:8
9:8
8:7
10:17
8:12
8:10
7:10
6:11
5:23
4:22

Luboń Track
W sobotę 18 września 2021 roku na Stadionie Miejskim w Luboniu odbył się czwarty w tym roku (piąty w historii)
miting z cyklu Luboń Track. W rywalizacji wzięło udział ponad 80 osób.
Dzieci rywalizowały na trzech dystansach: 200 m, 400 m, 800 m. Zwycięzcami biegów zostali:
200 m (roczniki 2018-2016): Lena Daniłowicz i Maksymilian Polaczek,
400 m (roczniki 2015-2014): Oliwia Włodarczyk i Paweł Kruszniewicz,
800 m (roczniki 2013-2012): Lena Czapla i Jan Michalak,
800 m (roczniki 2011-2009): Zuzanna Zienkowicz i Bartosz Kuś,
800 m (roczniki 2008-2006): Krzysztof Krotkiewski.
Dorośli mieli do wyboru dwa dystanse
1500 m oraz 5000 m. Ozdobą rywalizacji na 1500 m był nieoficjalny Rekord Polski w kategorii M75 autorstwa Tadeusza Rutkowskiego. Jego
rezultat to 6:05:46. Wynik jest nieoficjalny, ponieważ certyfikacja Rekordu
Polski wymaga szeregu czynników
(m.in. pomiaru czasu opartego o fotokomórkę czy zgłoszenie zawodów do
kalendarza PZLA). Niemniej uzyskany
czas jest godny podziwu i uznania.
Tadeusz Rutkowski to człowiek legenda w środowisku biegowym, a jego
rekordy życiowe do dziś mają dużą
wartość (np. 5000 m – 13:48). To także
Tadeusz Rutkowski ustanowił nie- trener i wychowawca całych pokoleń
oficjalny Rekord Polski w kategorii biegaczy, a przy tym skromny i bardzo
pozytywny człowiek.
M75 fot. Anna Strojna

fot. Anna Strojna

Wśród Pań na 1500 m triumfowała Katarzyna Kołaczkowska (rezultat
5:24:20). Na 5000 m z czasem 17:58:90 zwyciężył lubonianin Michał Gil,
a najszybszą kobietą była Izabela Budna (czas 24:44:45).
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli rywalizację otrzymali pamiątkowe
medale oraz poczęstunek regeneracyjny po biegu. Najlepsi zostali nagrodzeni na podium pucharami oraz medalami. Organizatorem cyklu
zawodów jest firma Ronin Running. Wrześniowy miting był ostatnim
tegorocznym, następne zawody planujemy na wiosnę przyszłego roku.
Łącznie w 2021 roku w imprezie wystartowało ponad 400 zawodników.
Ogromnie dziękujemy naszym sponsorom, partnerom za pomoc w organizacji zawodów.
Fanpage zawodów: www.facebook.com/lubontrack1
Adam Chudzicki

Na szczycie światowych rankingów
Zdobywca wielu medali i mistrzowskich tytułów na krajowych i światowych
lekkoatletycznych arenach, lubonianin trenujący na Stadionie Miejskim przy ul.
Rzecznej – Sylwester Lorenz, startujący w kategorii 70+ nadal imponuje wysoką formą.
Na lekkoatletycznym mityngu wieloboistów Masters, który się odbył w Bełchatowie (31.07-01.08
br.) w świetnym stylu sięgnął po kolejne tytuły mistrzowskie. Ustanowił nowe rekordy Polski w biegu na 80 m ppł. z czasem 13.64 (dotychczasowy
rekord 13.74) oraz w skoku w dal z wynikiem 4.64
(dotychczasowy rekord 4.49). Udane starty w wieloboju pozwoliły panu Sylwestrowi znaleźć się na

szczytach światowych rankingów. Mianowicie
jest pierwszy na liście biegaczy na 80 m ppł., drugi skoczków w dal oraz trzeci w rankingu najlepszych dziesięcioboistów (6 362 pkt.) (PAW)

Sylwester Lorenz podczas treningu na stadionie
przy ul. Rzecznej fot. Paweł Wolniewicz

historia i RELIGIA
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Nasze życie jest wędrówką
Spotykamy na swojej drodze różne okoliczności dnia codziennego. Zmagamy się z licznymi wyzwaniami,
spotykamy się z wieloma ludźmi, doświadczamy codzienności na przeróżne sposoby. Ludzie, sytuacje, zdarzenia – to wszystko zdaje się być serią przypadkowych epizodów. Dopiero po czasie – prędzej czy później
łączymy ze sobą wątki i dopatrujemy się sensu w tym, co nas spotkało. Czasem pojawia się refleksja, krótka
myśl. Kojarzymy ją z czymś, co się wydarzyło. Wtedy czujemy, że Boża Opatrzność czuwa nad nami.

Dziękujemy Bogu i Maryi za to, że mogliśmy tam być.
Pielgrzymi
W tegorocznej pieszej pielgrzymce do Tulec uczestniczyło 86 osób,
najwięcej od 14 lat. Serdeczne podziękowania dla: księdza Jakuba
Madajczyka, siostry Vianneyi, Arlety Morawiak, Pauliny Gabler (prowadzenie modlitw, śpiew, gra na gitarze, przygotowanie tekstów),

Pielgrzymi przechodzący przez Starołękę fot. Maciej Ellmann

Mateusza Niećkowiaka, Bartka Środy (kierowanie ruchem drogowym), Beaty Rybickiej (zabezpieczenie medyczne), Macieja Ellmanna (rejestracja fotograficzna), Barbary Ryś (kwiaty do krzyża) – dzięki
którym ta pielgrzymka mogła się odbyć, była bezpieczna i ciekawa.
Również podziękowania dla wszystkich, którzy nosili krzyż i tablice
oraz ciągnęli wózek z nagłośnieniem.
Rafał Wojtyniak

Pamiętają i obchodzą
W piątek, 1 września 1939 roku, o godzinie 4.45 rozpoczął się największy
konflikt zbrojny w dziejach świata – II wojna światowa. Pochłonęła miliony istnień ludzkich. Rozpoczęła się atakiem niemieckiego pancernika
„Schleswig-Holstein” na polską składnicę wojskową na Westerplatte.
W 82. rocznicę wybuchu II wojny
światowej, w środę, 1 września,
punktualnie o godzinie 4.45, po
odśpiewaniu hymnu narodowego,
przedstawiciele lubońskiej grupy
TID Semper Fidelis – Ewelina Iglewska-Nowik, Anna Młynarska-Gulczyńska i Sergiusz Myszograj, zapalili okolicznościowy znicz pod jednym
z obelisków, na skwerze przy Krzyżu
Milenijnym. „Z lądu, morza i z powietrza został przerwany sen ludności polskiej – 1 września 1939 r. Podstępem i bez wypowiedzenia wojny
hitlerowskie Niemcy zaatakowały
nasz kraj o świcie, w godzinie najgłębszego snu – przed piątą rano!
Spokojny sen miał się już nie zdarzyć
przez najbliższe 5 lat... To była nowa,
inna nieznana dotąd wojna. Jak co
roku, lubońska grupa TIDSF upamiętniła tę ważną rocznicę zniczem
pamięci i chwilą zadumy pod obeliskiem w Luboniu, jak co roku, kiedy
mieszkańcy Lubonia pogrążeni byli
jeszcze w bezpiecznym śnie...” – powiedział inicjator i założyciel TIDSF Przedstawiciele TIDSF pod Krzyżem Milenijnym u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Puszkina. Od lewej: Anna Młynarska-Gulczyńska,
– Sergiusz Myszograj.
Sergiusz Myszograj i Ewelina Iglewska-Nowik fot. Paweł Wolniewicz

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

DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE

LK061

Pielgrzymka piesza wydaje nam się być kompilacją ludzkiej egzystencji. To taka wędrówka przez życie w pigułce. To bardzo intensywne doświadczenie. W bólu nóg czy pleców jest każdy ból i cierpienie,
które przeżywamy na co dzień. W intencjach, które niesiemy, jest
nasza ogromna chęć bycia przy bliskich i w ich problemach i zmaganiach. W serdecznym słowie, pomocy przy wożeniu nagłośnienia,
pchaniu czyjegoś wózka wyraża się nasza chęć służby. We wspólnej
modlitwie wyraża się istota wspólnoty Kościoła i jego misji. W wędrówce przez las czy łąkę wyraża się zachwyt nad pięknem stworzonego świata. W konferencjach wyraża się nasze bycie uczniami
przez całe życie oraz potrzeba autorytetu. W śpiewie wyraża się nasza potrzeba uwielbienia Tego, który nas stworzył. Tym dla nas jest
pielgrzymka.

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

605 981 958
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Przywróceni do łask
Michał ( – מיכאלKtóż jak Bóg), Gabriel ( – גבריאלBóg jest mocą), Rafał ( – רפאלBóg uzdrawia). Dla jednych
to tylko imiona występujące w kalendarzu 29 września, dla innych – to trzech archaniołów, których imiona
w swoim znaczeniu (języku hebrajskim) odnoszą się do Boga. Jak te postacie są przedstawiane przez artystów, możemy się przekonać zaglądając do kościoła św. Barbary w Luboniu. Wizerunki archaniołów wykonane w szkle, ikonie i drewnie zniknęły z kościoła na długie lata. Dopiero z inicjatywy obecnego proboszcza ks.
Bernarda Cegły powróciły na swoje miejsce. Warto przyjrzeć się ich historii, tym bardziej, że niektóre fakty
pojawiły się dopiero pod koniec tworzenia tego artykułu.
Okrągłe witraże w prezbiterium istniały od
samego początku, o czym świadczy zapis
w gazecie „Posener Neueste Nachrichten” nr
3199 z 7 grudnia 1909 roku, dotyczący poświęcenia zboru protestanckiego: Der sehr
schöne Altar mit dem prächtigen Altarbild ist
ein Geschenk des Kaiserpaares; die wirkungsvollen bunten Kirchenfenster, die Erzengel
Michael und Gabriel darstellend, wurden von
Herrn und Frau Landrat von Tilly gestiftet. Co
oznacza: Bardzo piękny ołtarz ze wspaniałą
nastawą ołtarzową jest darem pary cesarskiej;
efektowne kolorowe witraże przedstawiające
archaniołów Michała i Gabriela zostały ufundowane przez starostę von Tilly z małżonką.
Pierwotnie witraże znajdowały się w prezbiterium po lewej stronie i na środku nad ołtarzem. Po przejęciu kościoła przez katolików,
w trakcie przebudowy wnętrza, witraże zostały usunięte, a okna zamurowane. Podczas
gruntownego remontu w 2012 roku, wykuto zamurowane okna, a pod koniec roku,
po renowacji powrócił na swoje miejsce
witraż przedstawiający archanioła Michała
trzymającego ognisty miecz i tarczę z krzyżem. Jako że ołtarz św. Barbary (większy od
poprzedniego ewangelickiego), przesłaniałby jednego z archaniołów, postanowiono
wykuć dodatkową wnękę z prawej strony
ołtarza. I tam, na początku kolejnego roku,
trafił witraż z archaniołem Gabrielem. Trzyma on berło wokół którego wije się wstęga
– tutaj jednolita, ale przez niektórych artystów przedstawiana ze słowami anielskiego pozdrowienia podczas Zwiastowania:
Ave gratia plena (z łac.: Bądź pozdrowiona,
pełna łaski). Na obu witrażach widnieje ten
sam napis: Gest • v • Herrn • u • Frau | Landrat • v • Tilly, wcześniej błędnie odczytany,
oznacza: Ufundowany przez starostę von Tilly
z małżonką (Gestiftet von Herrn und Frau Landrat von Tilly). (czytaj również: WL 10/2012,
11/2012 oraz 02/2013)
Znajdujący się w bocznej nawie obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy został wykonany w 1945 roku. Jest to kopia starożytnej
ikony podarowanej redemptorystom przez
papieża Piusa IX w 1865 roku, w celu rozpropagowania kultu MBNP na całym świecie.
Pomimo mało czytelnego podpisu, autorem obrazu okazał się Kazimierz Kościański,
poznański malarz i rysownik. Zachował
się również opis ofiarodawcy: Dar Janiny
Henschke, Poznań, Listopad 1945. Obraz

przedstawia 4 postacie opisane greckimi literami: MPΘY (Μήτηρ Θεού) – Matka Boga,
ICXC (Iησους Xριστος) – Jezus Chrystus,
OPM (αρχάγγελος Μιχαήλ) – archanioł Michał, OPΓ (αρχάγγελος Γαβριήλ) – archanioł
Gabriel. Archaniołowie niosą narzędzia męki
krzyżowej: Michał – włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem, Gabriel – krzyż i gwoździe. Autor obrazu był jednocześnie projektantem pierwszego ołtarza Matki Bożej
w 1945 roku. Ołtarz musiał być na tyle niski,
żeby zmieścić się pod balkonem, który w nawie bocznej sięgał wtedy aż do ściany zakrystii. Przy ołtarzu odprawiano msze i przynoszono na karteczkach intencje do Matki
Bożej. Kolejny ołtarz pojawił się w 1954 roku
– został zbudowany od podstaw albo na
bazie dawnego ołtarza głównego (ewangelickiego), do którego jest uderzająco
podobny. Oprócz istniejącego już obrazu
Matki Bożej, został w nim umieszczony drugi, przedstawiający św. Józefa trzymającego
lilię, namalowany na płótnie w 1954 roku
przez Kazimierza Jasnocha – artystę malarza
i powstańca wielkopolskiego. Nowy ołtarz
został poświęcony 14 listopada tego samego roku. Na przełomie lat 60. i 70. usunięto
go z kościoła i zastąpiono innym, gdzie dominującym elementem była gipsowa figura
św. Józefa, z wbudowanym obrazem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy na podkładzie
metalowym. Drewniany ołtarz w okrojonej
formie przez wiele lat przebywał pod chórem w kaplicy Sióstr Służebniczek Maryi. Po

odrestaurowaniu i odtworzeniu brakujących
elementów (co trwało 2 lata) powrócił na
swoje miejsce w kwietniu 2016 roku (czytaj
również: WL 05/2012).
Istniejąca z lewej strony prezbiterium ambona,
zaprojektowana przez Klemensa Wasiewicza
(poznańskiego architekta wnętrz), została zbudowana w 1949 roku i poświęcona 4 grudnia –
w dzień odpustu parafialnego. Prawdopodobnie w latach 70. znajdująca się na baldachimie
(dachu) figura została zdjęta. Powróciła na
swoje miejsce dopiero w 2007 roku. Drewniana figura przedstawia zwycięskiego archanioła Michała w zbroi, trzymającego chorągiew
i miecz oraz depczącego Szatana. W 2012 roku
ambona została przebudowana. Mównicę
obniżono, ale figura i baldachim pozostały na
pierwotnej wysokości.
Dzięki nieżyjącemu już kościelnemu Romanowi Krzyżostaniakowi, odrzucone, nikomu
niepotrzebne witraże, figury i inne obiekty,
mogły w ukryciu przetrwać do dzisiejszych
czasów. Niektóre z nich nadal czekają na lepsze czasy.
(Źródło: fotografie ze zbiorów własnych,
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, archiwum
parafii św. Barbary w Luboniu, Redemptoryści – Prowincja Warszawska oraz Agnieszka
Godfrejów-Tarnogórska – rzecznik Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP)
Rafał Wojtyniak

Archanioł Michał w witrażu z 1909 r. i drewnianej figurze z 1949 r. fot. Rafał Wojtyniak

reklama

34

GAZETA LUBOŃSKA 10/2021

dr med. W. Skorupski
KARDIOLOG

gabinet:
Poznań, ul. Palacza 86

KUPIĘ

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

Tel. 882 725 015

LK079

LK123

LK134

grunty - min. 0,5 ha

tel. 530 005 327

Bezpłatny i dostępny na terenie całej UE tel. 112
Telefon alarmowy miasta Luboń tel. 601 986 986
Komisariat policji tel. 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
Pogotowie ratunkowe tel. 112 lub 999
Straż pożarna tel. 61 813 09 98
Straż miejska (pn.-pt. 6-22, sob. 6-14) tel. 61 813 19 86
Pogotowie gazowe tel. 992
Pogotowie wod.-kan. tel. 994
Posterunek energetyczny tel. 61 813 03 02
Pogotowie oświetlenia drogowego tel. 61 884 57 77

„AGAT”

Tomasz
Piotrowski

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

tel. 513 130 522
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LK009

Telefony alarmowe

LP007

szybka
transakcja!

LW002

LK108

tel. 61 86 19 740
tel. 660 892 440

LK126

rejestracja telefoniczna
codziennie

reklama

LK106

LW005

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

LW004

797 003 991

www.wirbus.pl

LK020

www.drewno-lubon.ns48.pl
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U����� ����������
Kędziora Zbigniew

797 003 991

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

LP002

24h

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

ZŁOTA RĄCZKA

USŁUGI NAPRAWCZE (TANIO!)

hydrauliczne

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

elektryczne
malarskie

stolarskie

503 712 456

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

LK081

LK030

LP004

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

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

reklama

GAZETA LUBOŃSKA 10/2021

37

Salon Optyczno-Okulistyczny

Z tym kuponem
Twoja wizyta -20%
Odwiedź nas !

Joanna Ereńska

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

LK007

KOMPLEKSOWE BADANIE OKULISTYCZNE
USŁUGI OPTYCZNE

Zapraszamy na lokalną aromatyczną kawę,
pyszne domowe wypieki
oraz śniadania w pięknym
otoczeniu WPN!
Czekamy na Ciebie
w COŚ DO KAVKI
(vis a vis Lidla)
w Łęczycy.

Centrum Handlowe Pajo

tel. 61 899 41 32

SZAFY, KUCHNIE,
MEBLE ŁAZIENKOWE

FOTOWOLTAIKA
!

WIRY, UL. PODLEŚNA 14

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

LK041

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

LK076

Atrakcyjne
y!
ceny i termin

Jesteśmy z Państwem już 36 lat
MEBLE

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

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

LP003
LP003

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne

Polub nas na Facebooku

LK115

LK125

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

Luboń ul. Kręta 1B
tel. 61 810 57 34
www.meble-komfort.pl
biuro@meble-komfort.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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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

www.tomaszbaum.pl

LK074

 Szkolenia BHP,
 Kompleksowa obsługa BHP,
 Szkolenia z Pierwszej pomocy,
 Przegląd gaśnic,
 Serwis naprawa gaśnic.
 Odzież robocza,
 Środki ochrony indywidualnej,
 Kompleksowe zaopatrzenie ﬁrm.

REKRUTACJA 2021

Punkt Handlowy:

Mosina Ul. Wawrzyniaka 5

Serdecznie zapraszamy dzieci
w wieku od 6 miesiąca do 3 lat

Tel. 609 743 552
Poznań, ul. Starołęcka 213
oraz Luboń, ul. Żabikowska 47

LK001

tel 535-845-644

LA013

www.bhpmajster.pl

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

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

LK104

LK001

Kontakt telefoniczny:
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Okna plastikowe, drewniane, aluminiowe.
Sprzedaż, wymiana, montaż.

OKNARIO

+48 535 125 292

biuro@oknario.pl

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

(LK137)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń

FIZJOTERAPIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA
LOGOPEDIA

telefon: 61 222 00 04
e-mail: orewemedea@emedea.pl

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
PSYCHOLOG DZIECIĘCY
DIAGNOZA
i inne...

Luboń ul. Jana III Sobieskiego 97a
Poznań, ul. Bosa 15

www.orew.emedea.pl
www.poradnia.emedea.pl

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

