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W czwartek, 11 listopada będziemy obchodzili 103. rocznicę odzyska-
nia przez naszą Ojczyznę niepodległości, po 123 latach niewoli au-
striackiej, pruskiej i rosyjskiej. Dzień ten został uznany za święto pań-
stwowe ustawą z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Pamięć 
o tym musi być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jesteśmy zo-
bowiązani do tej swoistej sztafety historii.

To szczególny czas, czas rozmowy z  tymi, którzy są i  z  tymi, których 
z nami już nie ma – zachęcamy do zapoznania się treścią i fotorelacją do-
tyczącymi lubońskich cmentarzy w oktawie dnia Wszystkich Świętych.

W obliczu IV fali koronawirusa warto wspomnieć, że w kategorii średnich 
miast (30-100 tys. mieszkańców) Luboń zajmuje drugie miejsce w Polsce 
pod względem ilości zaszczepionych mieszkańców. Zachęcamy do za-
poznania się z raportem dotyczącym tego aspektu naszego życia.

Polecamy także m.in. artykuły zawierające treści o: instytucjach, stowa-
rzyszeniach, firmach oraz bardziej i mniej znanych lubonianach.

Dziękujemy za wszelkie sygnały dotyczące dobrych i złych aspektów 
życia w  naszym mieście. Pamiętajcie, że na naszych stronach jest 
miejsce dla wszystkich środowisk, wszystkich lubonian, którym nie 
są obce sprawy naszej Małej Ojczyzny. Podzielcie się spostrzeżenia-
mi, uwagami, propozycjami, refleksją, informacją, ale również kryty-
ką z innymi. Innymi słowy korzystajcie z możliwości wypowiedzenia 
się na naszych łamach.

 Życzymy dobrej lektury
 redakcja „Gazety Lubońskiej”

drodzy czytelnicy!

W polskiej tradycji odwiedzanie grobów, wspominanie zmarłych 
ma długą tradycję, sięgającą czasów przedchrześcijańskich, kie-
dy to wierzono, że duchy zmarłych powracają do świata żywych. 
Znamy przecież Mickiewiczowskie „Dziady” cz. II, będące literac-
ką wizją nawiązywania dialogu żywych z umarłymi. Na północ-
no-wschodnich, litewskich rubieżach chrześcijaństwa zachod-
niorzymskiego zwyczaj ten przetrwał najdłużej. Ale i na polskich 
ziemiach zwyczaje ludowe związane z  wiarą w  obecność dusz 
zmarłych żywe były jeszcze u progu XX wieku. 

Stąd też listopadowe święto tak mocno wpisuje się w  polską 
obyczajowość, tak bardzo wyraża nasze przywiązanie do prze-
szłości, naszą listopadową nostalgię i zadumę nad przemijaniem. 
Jesteśmy strażnikami grobów – naszych rodzinnych, osób nam 
bliskich, ale także miejsc pamięci o tych, którzy zginęli za ojczy-
znę lub w innych tragicznych okolicznościach. Warszawski Grób 
Nieznanego Żołnierza, poznański Pomnik Armii Poznań, Po-
wstańców Wielkopolskich lub choćby nasz luboński obóz karno-
śledczy czy kwatera pomordowanych w czasie II wojny światowej 
na żabikowskim cmentarzu. Nigdy nie brakuje tam zniczy, miga-
jących w  jesiennym mroku płomyków świec. Są one widomym 

znakiem łączności – duchowej, modlitewnej – z tymi, którzy ode-
szli. Przypominają, że każdy z nas będzie dla następnych pokoleń 
blaskiem świecy, wspomnieniem. 

Listopad to szczególny miesiąc…

 Aleksandra Radziszewska

1 listopada

z jesiennym akordem oddajemy w Wasze ręce listopadowy numer naszego periodyku.

W tym roku pandemia nie odebrała nam święta i 1 listopada odwiedzaliśmy groby zmarłych. czcimy w ten 
sposób zarówno święto Wszystkich świętych jak i dzień zaduszny przypadający na 2 listopada.

Procesja po zakończeniu mszy świętej    fot. Rafał Wojtyniak

Grób pierwszego proboszcza parafii pw. św. Jana Bosko – Sługi Bożego ks. Stanisła-
wa Streicha, zamordowanego przez komunistę, 27 lutego 1938 r., podczas Mszy św. 
dla dzieci   fot. Paweł Wolniewicz

W uroczystość Wszystkich Świętych, w samo południe 1 listopada, na cmentarzu 
komunalnym odprawiono Mszę św. za zmarłych, natomiast w Dzień Zaduszny 
o godz. 15 odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie odbyła się 
procesja z błogosławieniem grobów   fot. Paweł Wolniewicz
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Mogiły sióstr Służebniczek Maryi    fot. Rafał WojtyniakAnna Skrzypczak (+1928)    fot. Rafał Wojtyniak

Victor Blumel (+1915) – pierwszy właściciel apteki 
w Żabikowie   fot. Rafał Wojtyniak

Józef Kollar (+1929) – emerytowany oficer byłej armii austro-węgierskiej
fot. Rafał Wojtyniak

Mogiły zbiorowe rozstrzelanych na cmentarzu (+1945)   fot. Rafał Wojtyniak

Cmentarz żabikowski z powietrza (2019 r.)   fot. Rafał Wojtyniak

Początki cmentarza żabikowskiego sięgają pierwszych lat xx wieku – napływu osadników niemieckich wyzna-
nia ewangelickiego na tereny wsi Żabikowo. W 1907 roku powołano do istnienia parafię ewangelicką. W 1928 
roku z parafii wirowskiej została wydzielona parafia św. barbary. W tym samym roku, dzięki darowiźnie rodziny 
mizerków, powstał katolicki cmentarz parafialny sąsiadujący z ewangelickim. W kolejnym roku zbudowano ka-
plicę z kostnicą. od 1940 roku obok kaplicy znajduje się figura matki bożej przeniesiona spod klasztoru sióstr 
służebniczek maryi, a w centrum cmentarza – wysoki krzyż prawdopodobnie przeniesiony z pl. Wolności (obec-
nie pl. e. bojanowskiego) (WL 11/1997). Po zakończeniu ii wojny światowej oba cmentarze zostały połączone 
w jeden, zarządzany przez parafię św. barbary. W latach 1990, 2002 i 2004, kolejne grunty przeznaczono pod 
żabikowską nekropolię (WL 09/2004).

Warto wiedzieć, warto pamiętać, warto uczcić
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Nowy rok harcerski zaczęliśmy z  przytupem! Już 18 września wraz 
z Szczepem ZHP Luboń-Lasek reprezentowaliśmy lubońskie harcerstwo 
na Festynie Służb Mundurowych. W tym samym czasie drużyna wędrow-
nicza Feniks wybrała się na Zlot Hufca Poznań Rejon, gdzie (mimo bardzo 
niesprzyjającej pogody) zajęła pierwsze miejsce w rywalizacji patroli. Na 
grę terenową wybrały się również gromady zuchowe: Dzielni Słowianie, 
Słoneczne Jagódki i Ogniste Orlęta, które uczestniczyły w rajdzie zorgani-
zowanym z okazji urodzin Wilczych Łap, czyli zuchów z Komornik. 

Nie mniej niż zuchy i harcerze była aktywna kadra. Na początku paździer-
nika odbyło się spotkanie „Pora na instruktora”, gdzie wychowawcy Szcze-
pu ZHP Żabikowo omawiali plany na najbliższy czas. Również w tym mie-
siącu członkowie komendy szczepu uczestniczyli w warsztatach na temat 
nowego Systemu Instrumentów Metodycznych. Ostatnie, ale bardzo 
ważne wydarzenie: nasz komendant, dh Bartosz Wilczek, zamknął z wy-
nikiem pozytywnym próbę na stopień harcmistrza! 

 Aleksandra Kowańska

co słychać u harcerzy

Drużyna wędrownicza Feniks może cieszyć się ze zwycięstwa   fot. Zb. ZHP Luboń-Żabikowo

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

Do akcji, która przypomina o przesłaniu, które Jezus dał św. siostrze 
Faustynie, włączyło się także grono parafian św. Jana Bosko. We wto-
rek, 28 września o godz. 15, zgromadzili się na skwerze przed Krzy-
żem Milenijnym u  zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i  Alek-
sandra Puszkina. Stanęli tam, by połączyć się z Jezusem konającym 
na krzyżu, a następnie odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
Modlitwie przewodniczył proboszcz – ks. prał. Roman Kubicki. (PAW)

modlitwa przy 
Krzyżu milenijnym

co roku, 28 września, o godz. 15, w rocznicę beatyfikacji bł. 
michała sopoćki, spowiednika św. Faustyny, skrzyżowania 
ulic, place miast, miasteczek i wsi zamieniają się w miejsca 
modlitwy, by z koronką w ręku prosić boga o miłosierdzie 
dla całego świata.

W modlitwie, której przewodniczył proboszcz parafii – ks. prał. Roman Kubicki uczestni-
czyło ponad 40 wiernych     fot. Paweł Wolniewicz

Prawdopodobnie jedynym śladem po ewangelikach jest charaktery-
styczny obelisk wskazujący grób Victora Blumela (+1915), pierwszego 
właściciela apteki w  Kolonii Żabikowo oraz po sąsiedzku grób jego 
żony (WL 08/1999, WL 10/1999). W części cmentarza od początku na-
leżącej do katolików, znajduje się kilka grobów osób zmarłych w 1928 
roku (Wiktoria Hildebrandt, Anna Skrzypczak, Stanisława Goździewska, 
??? Czabajski), a więc w pierwszym roku istnienia katolickiego cmen-
tarza. Wcześniej było tutaj pole uprawne. Można więc sądzić, że ciała 
osób zmarłych w latach 1910, 1914 i 1922 (a na takie groby można na-
trafić), zostały tutaj sprowadzone. Niektóre groby nie są opisane, bądź 
też napisy są albo niekompletne, albo nieczytelne, co utrudnia badanie 
historii żabikowskiej nekropolii.

W  1940 roku w  obecności przymusowo ściągniętych polskich dzieci, 
w  pobliżu wejścia do kaplicy sióstr Służebniczek Maryi, rozstrzela-
no lubońskiego kolejarza Kazimierza Tomiaka. Spoczywa niedaleko 
głównej alei cmentarnej (WL 11/1998). W 1945 roku na terenie cmen-
tarza katolickiego hitlerowcy trzykrotnie dokonali egzekucji – żołnie-
rzy Armii Krajowej z  inspektoratów rejonowych Środa Wlkp. i Leszno 
(18+12 osób) oraz więźniów konwojowanych z powiatu Maków Mazo-
wiecki (33 osoby). W kolejnym roku ich ciała ekshumowano i złożono 
w dwóch zbiorowych mogiłach w obecnej lokalizacji. Prawdopodobnie 
w 1947 roku na mogiłach postawiono pomniki. Około 1950 roku z ob-
szaru byłego cmentarza ewangelickiego wydzielono część terenu, aby 
przenieść ciała żołnierzy radzieckich poległych w  walkach o  Festung 
Posen, ze zbiorowych grobów rozlokowanych w  gminach Dopiewo, 
Puszczykowo, Stęszew i Żabikowo. W 1952 roku dokonano ekshuma-
cji – zamiast spodziewanych 520 ciał, wydobyto 716 i przeniesiono na 

cmentarz na Miłostowie. W bliżej nieokreślonych latach, ekshumowa-
no i przenoszono ciała ewangelików na cmentarz tego samego wyzna-
nia w Łęczycy. W 2010 roku na ścianie kaplicy cmentarnej zawieszono 
tablicę upamiętniającą duchownych – więźniów obozu hitlerowskiego 
(13 osób). W  2011 roku niedaleko mogiły rozstrzelanych, posadzono 
dąb pamięci poświęcony zamordowanemu w  Katyniu porucznikowi 
rezerwy, żabikowskiemu lekarzowi dr. Edmundowi Wacławowi Moen-
ke (WL 03/2006). W 2017 roku rozpoczęła się akcja oznaczania grobów 
Powstańców Wielkopolskich imiennymi granitowymi tabliczkami. 

Na żabikowskim cmentarzu spoczywają również posługujący w  oko-
licznych parafiach lub mieszkający na terenie dzisiejszego miasta Lu-
boń – ks. Marian Tomaszewski (+1957, odnowił kościół poewangelic-
ki), ks. Teodor Nogala (+1973, odbudował kościół św. Jana Bosko), ks. 
Roman Mieliński (+1976), ks. Leon Lisiecki (+1981), ks. Jan Musielak 
(+1997), ks. Andrzej Czerniak (+2007), Roman Krzyżostaniak (+2010, 
kościelny przez 63 lata, grabarz przez 25 lat) oraz siostry Służebniczki 
Maryi wraz z pierwszą przełożoną generalną, siostrą Elżbietą Szkudłap-
ską (+1910, szczątki przeniesione z Mielżyna). 

(źródło – „Wieści Lubońskie”; Stanisław Malepszak: „Luboń i  okolice 
– dzieje osadnictwa i  dziewięciu parafii”; Stanisław Malepszak, Piotr 
Paweł Ruszkowski: „200 lat oświaty w Luboniu”; Adam Pleskaczyński: 
rozprawa doktorska „Bezpowrotne straty osobowe Armii Czerwonej 
w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku”; Archiwum parafii 
św. Barbary; Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczę-
cia NMP)

 Rafał Wojtyniak
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W czwartek, 9 września przekazano plac budowy wykonawcy, którym 
jest firma Budromel Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania. Prace bu-
dowlane rozpoczęto 13 września i w związku z tym wprowadzono zmia-
ny w organizacji ruchu, wiążące się z utrudnieniami w ruchu pojazdów 
oraz możliwością czasowych ograniczeń dojazdów do okolicznych po-
sesji. Należy uzbroić się w cierpliwość, zachować ostrożność i zwracać 
szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie ruchu. Przedmiotem 
inwestycji jest budowa ul. Długiej wraz z budową przylegających odcin-
ków ul. Uroczej, ul. Szkolnej i rozbudową odcinka ul. Poprzecznej. Obej-
muje: budowę jezdni (1 240 m), chodników (2 600 m), zjazdów, pasa 
zieleni, kanalizacji deszczowej (1 255 m), przebudowę sieci telekomuni-
kacyjnej, elektroenergetycznej i ułożenie przepustów kablowych. W jej 
zakresie będą również wybudowane trzy tzw. skrzyżowania wyniesione. 
Koszt całkowity inwestycji, której zakończenie jest planowane na jesień 
przyszłego roku to 6 532 207 zł. (PAW)

W historii naszego miasta jest to najwyższa dotacja na budowę drogi. W ramach projektu zosta-
nie przebudowana i zmodernizowana ul. Kościuszki, będąca jedną z głównych ulic naszego mia-
sta. Zakres projektu obejmuje: modernizację odcinka ulicy o długości 1 043 m, budowę kanaliza-
cji deszczowej oraz przebudowę przepustu ulicznego, kompleksowy remont całej nawierzchni 
wraz z warstwami podbudowy oraz wymianę krawężnika. Ponadto będą przebudowane dwa 
przystanki komunikacji publicznej obsługujące linie autobusowe relacji Luboń-Poznań, które 
w 2019 r. przewiozły blisko 1 200 000 pasażerów. Warto wspomnieć, że ul. Kościuszki, jako jeden 
z głównych ciągów komunikacyjnych w naszym mieście, charakteryzuje się dobowym natęże-
niem ruchu na poziomie 10 000 pojazdów. Realizację tej jakże potrzebnej inwestycji, której prze-
widywany koszt wyniesie 9 727 595 zł, zaplanowano na przyszły rok. (PAW)

Projekt inwestycji zakłada stosunkowo wierną odbudowę części zewnętrznego wizerunku daw-
nego Domu Włodarza, mając na uwadze jego wartość historyczną, natomiast w odpowiedzi na 
potrzebę zapewnienia odpowiedniej wartości użytkowej, proponuje uzupełnienie jej poprzez 
dodanie nowej bryły, będącej multiplikacją, innymi słowy pomnożeniem kubatury oryginal-
nego budynku. Symbolicznym przesłaniem tego projektu jest nawiązanie dialogu pomiędzy 
przeszłością a  teraźniejszością w  taki sposób, aby wspólnie mogły służyć przyszłości. Warto 
wspomnieć, że odbudowa Domu Włodarza obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą, 
a więc małą architekturę, parkingi dla samochodów osobowych, miejsce na rowery, miejsca 

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

W związku z rozpoczęciem budowy wprowadzono zmiany w organizacji ruchu, 
wiążące się z utrudnieniami w ruchu pojazdów oraz możliwości czasowych ogran-
iczeń dojazdów do okolicznych posesji   fot. Paweł Wolniewicz

Ulicą Kościuszki każdej doby przejeżdża ok. 10 000 po-
jazdów. Już najwyższy czas ją zmodernizować    
fot. Paweł Wolniewicz

Teren odbudowy i rozbudowy Domu Włodarza widziany z lotu ptaka   fot. R. Wojtyniak

Zakończono prace ziemne, fundamenty są gotowe, obecnie 
budowane są ściany budynku, w tym samym miejscu, co 
przed 156 laty   fot. Paweł Wolniewicz

ruszyła budowa ul. długiej

rekordowa dotacja

odbudowa ikony

trwają prace związane z budową jednej z najdłuższych ulic Lubonia (1 160 m), na którą miasto uzyskało 
dofinansowanie w wysokości 3 648 095 zł (stanowi to połowę kosztów kwalifikowalnych).

nasze miasto uzyskało ponad 9 200 000 zł dofinansowania na przebudowę ulicy Kościuszki. Jest to jedna z ponad 
20 inwestycji sfinansowanych z rządowego Funduszu Polski ład na terenie wszystkich bez wyjątku samorządów 
aglomeracji poznańskiej, które łącznie otrzymają niemal 270 000 000 zł.

W ostatnich dniach marca ubiegłego roku rozebrano popadający od wielu lat w coraz większą ruinę dom Włodarza, 
wybudowany przed 156 laty na terenie ówczesnego folwarku żabikowskiego augusta hr. cieszkowskiego. obecnie, 
w tym samym miejscu trwa odbudowa i rozbudowa tej jednej z ikon historii naszego miasta.

odpoczynku i rekreacji oraz drogi wewnętrzne. Po-
nadto wybudowane zostaną instalacje: wodociągo-
wa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, 
teletechnicznej i gazowej. Wartość inwestycji, której 
zakończenie jest planowane na lipiec przyszłego 
roku, szacuje się na 2 500 000 zł, z czego 1 600 000 zł 
pochodzi z środków unijnych. (PAW)
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na naszym podwórku – nadal wysokie 2. miejsce
W naszym mieście funkcjonują trzy punkty szcze-
pień przeciw Covid-19: w Przychodni Lekarza Ro-
dzinnego Luboń-Żabikowo, mieszczącej się przy 
ul. Poniatowskiego 20 (tel. 61 810 48 31), w Cen-
trum Medycznym Med-Lux przy ul. Żeromskiego 
1 (tel. 61 813 92 23) oraz w piątki (w godz. 12-17) 
Powszechny, w Centrum Organizacji Pozarządo-
wych przy ul. Sikorskiego 3.

Nadal w  kategorii średnich miast (30-100 tys. 
mieszkańców) Luboń zajmuje wysokie 2. miejsce 
w  Polsce pod względem ilości zaszczepionych 
mieszkańców. Miejmy świadomość, że wirus 
zagości u nas na dłużej, a szczepionki same nie 
zakończą pandemii. Dlatego też zachowajmy 
stosowny dystans fizyczny, unikajmy tłumów, 

wietrzmy pomieszczenia. Po prostu zachowajmy 
ostrożność i dbajmy o siebie, aby zmniejszyć ry-
zyko. Innymi słowy miejmy świadomość, że pan-
demia nie wygasła i nadal konieczne jest zacho-
wanie tych podstawowych zasad postępowania, 
aby się przed nią ustrzec. Zarażajmy się wyłącznie 
pozytywną energią.

Poziom zaszczepienia lubonian (stan na dzień 
30 października)
Na 32 015 mieszkańców naszego miasta 20 869 
(65,1%) jest zaszczepionych pierwszą dawką, na-
tomiast 20 354 (63,5%) to w pełni zaszczepieni. 
daje to bardzo wysokie – 21. miejsce w  ran-
kingu, ogólnopolskim (na 2 477 gmin).

Liczba zaszczepionych minimum jedną dawką 
z podziałem na grupy wiekowe:

12-19 lat  1 764

20-39 lat  5 689

40-59 lat  7 433

60-69 lat  2 925

70+  3 057

od 2 listopada wszyscy powyżej 18 roku życia 
mogą się szczepić przeciw coVid-19 trzecią 
dawką (uzupełniającą) szczepionki, po upły-
wie ≥6 miesięcy od zakończenia podstawo-
wego schematu szczepienia.
 (źródło: Ministerstwo Zdrowia)

 (PAW)

Wirus nie powiedział ostatniego słowa
Liczba dobowych zakażeń koronawirusem przekroczyła 10 000. „zakładamy, że nowych przypadków za-
każenia koronawirusem może być nawet pięć razy więcej niż podajemy w komunikatach” – powiedział 
wiceszef ministerstwa zdrowia – Waldemar Kraska. dodał, że w czasie poprzednich fal podawane dane 
także nie odzwierciedlały rzeczywistej liczby nowych zakażeń. od początku pandemii w Polsce odnotowa-
no ponad 3 000 000 zakażeń koronawirusem.

Przypominamy, że w  listopadzie istnieje możliwość wystawie-
nia nadwyżki odpadów zielonych dodatkowo także w workach, 
obok posiadanych brązowych pojemników na bioodpady (obo-
wiązuje limit do pięciu worków w terminie odbioru bioodpadów 
– zgodnie z harmonogramem). Pamiętajmy, że wytworzone bio-
odpady wrzucamy luzem do brązowego pojemnika – oczywiście 
bez worków. (PAW)

Festiwal Smaków Food Trucków po raz czwarty odwiedzi Luboń. Tym razem 
odbędzie się on w świątecznej odsłonie! Food trucki zawitają do nas w grud-
niowy weekend. Zlot odbędzie się w sobotę 11 grudnia (w godzinach 12-21) 
i w niedzielę 12 grudnia (w godzinach 12-20) przy Centrum Handlowym Fac-
tory Poznań. Czekać na Was będą: kuchnie z różnych stron świata, grzaniec, 
muzyka oraz jarmark z upominkami. (red.)

Pięć dodatkowych 
worków

świąteczny zlot 
food trucków

geneza obchodów

Pomysł Dnia Drzewa zainicjował Julius Sterling Morton, amerykański sekre-
tarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych i  gubernator Stanu Nebraska. Otóż 
w 1872 r. zwrócił się z prośbą do rodaków, żeby każdy 10 kwietnia posadził 
drzewo. Idea spotkała się z dużą aprobatą społeczeństwa i w tym dniu posa-
dzono ponad milion drzew. Święto przyjęło się pod nazwą Arbor Day (święto 
sadzenia drzewa). Po 79 latach (1951 r.) Organizacja Narodów Zjednoczonych 
ustanowiła Światowy Dzień Drzewa we wszystkich krajach członkowskich. 

W Polsce święto obchodzone jest od 2003 r. w dniu 10 października. Obcho-
dy organizowane są przez stowarzyszenia ekologiczne, instytucje oświato-
we oraz nadleśnictwa. Święto Drzewa jest także objęte programem edukacji 
ekologicznej jednej z najstarszych niezależnych organizacji pozarządowych 
zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Pol-
sce – Klubu Gaja. Jest także doskonałą okazją do zasadzenia nowych drzew, 
które przyczynią się do produkcji jakże potrzebnego nam tlenu. Jedno drze-
wo każdego roku produkuje tlen wystarczający dziesięciu osobom.

edukacyjny spacer

W  niedzielę, 10 października, z  okazji świętowania Światowego Dnia 
Drzewa, pracownicy Wielkopolskiego Parku Narodowego zorganizowa-
li wspólny spacer pośród drzew. Była to doskonała okazja, by zanurzyć 
się w  lesie, zażyć „leśnej kąpieli” oraz zastanowić się – czym jest dla nas 
drzewo, jaką rolę pełni w przyrodzie i dlaczego jest takie ważne dla Zie-
mi...? Ośmiokilometrowy spacer pod batutą pań Beaty Lis oraz Natalii Na-
piórkowskiej z Zespołu ds. Udostępniania Parku rozpoczął się i zakończył 
przed budynkiem Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jezio-
rach, w którym mieści się również Muzeum Przyrodnicze WPN. Trasa spa-
ceru wiodła niezwykle malowniczymi terenami WPN. Po drodze obserwo-
waliśmy nie tylko drzewa, ale również żerujące na Jeziorze Góreckim stado 
kormoranów, które często przebywają na Wyspie Zamkowej. Pod koniec 
spotkania dwadzieścioro spacerowiczów mogło zwiedzić muzeum. (PAW)

dzień drzewa w WPn

Podczas zażywania „leśnej kąpieli”   fot. Paweł Wolniewicz

„Ja miłośnik wszystkich drzew: dużych i małych, młodych i dojrzałych, przysięgam: dbać o drzewa, jak o swo-
ich najbliższych przyjaciół; wyznawać zasadę – lepiej sadzić niż ścinać; głosić ich uwielbienie, chwalić ich moc 
i zdrowotne znaczenie; poszerzać o nich swoją wiedzę; chronić je jak potrafię; dbać o ich kondycję – jak o swoją; 
opiekować się nimi bez żadnych biadoleń, tak, by przetrwały dla następnych pokoleń”.    beata Lis WPn
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Preludium do festiwalu – wydarzenia towarzyszące

„Pióro Poetów im. andrzeja sobczaka 2021”

Warunkiem udziału w konkursie było nadesłanie do 16 maja tekstu w ję-
zyku polskim do muzyki skomponowanej przez Mietka Jureckiego. Po 
formalnej weryfikacji nadesłanych z całej Polski zgłoszeń do dalszej części 
konkursu zakwalifikowano 22 osoby i 33 teksty. Po ich weryfikacji mery-
torycznej, Rada Literacka wyłoniła laureata, którym został Maciej Wroński 
z Warszawy za tekst „Słodko-gorzki”.

Koncert mietka Jureckiego

W piątek, 1 października o godz. 19 w Szkole Podstawowej nr 6 odbył 
się kameralny koncert Mietka Jureckiego, związanego z „Budką Suflera”. 
Honorowy obywatel i  przyjaciel naszego miasta, nie po raz pierwszy 
szybko nawiązał dobry kontakt z  publicznością. Miłym akcentem było 
wręczenie bohaterowi wieczoru prezentu urodzinowego – certyfikatu 
nadania przez serwis Online Star Register imienia „Mietek Jurecki” – jed-
nej z gwiazd w gwiazdozbiorze Lyre, znajdującej się pod współrzędnymi 
RA19h16 m10.59 + 26º31’44.9” mag. „Takiego prezentu urodzinowego 
nie spodziewałem się w najśmielszych przypuszczeniach. Bardzo dzięku-
ję! Po prostu dostałem gwiazdkę z nieba” – powiedział pan Mietek.

Wspaniała uczta w bibliotece – śniadanie festiwalowe

Kilka godzin przed rozpoczęciem koncertu Festiwalu Polskiej Piosenki im. 
Janusza Kondratowicza w  Luboniu, w  sobotę 2 października Biblioteka 
Miejska zorganizowała śniadanie z gośćmi festiwalu – Wandą Kwietniew-
ską, Mietkiem Jureckim i Grzegorzem Kupczykiem, z którymi niezwykle 
interesującą rozmowę prowadziła Monika Smółka z Bibliotecznego Cen-
trum Animacji i Kultury.

Koncert „muzyka twoje imię ma”

W sobotę, 2 października, w hali widowiskowo-sportowej Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (LOSiR) odbył się koncert XIII edycji ogólnopol-
skiej imprezy, która od pięciu lat nosi nazwę „Festiwal Polskiej Piosenki im. 
Janusza Kondratowicza”. Warto przypomnieć, że wybór patrona imprezy 
nie był przypadkowy. Mianowicie dyrektor artystyczny festiwalu – Michał 
Kosiński (prezes LOSiR-u) zabiegał, aby bohaterem muzycznego wydarze-
nia stał się wybitny autor tekstów, ikona historii polskiej piosenki – Janusz 
Kondratowicz. Tak też się stało, po wyrażeniu zgody przez żonę nieżyją-
cego poety.

Sobotni koncert rozpoczął się miłym akcentem, mocnym wejściem lubo-
nianki – Magdaleny Dolskiej-Domek, która budząc zachwyt publiczności, 
zaśpiewała tytułową piosenkę „Muzyka twoje imię ma”, z repertuaru Eleni 
(sł. Andrzej Kuryło, muz. Jarosław Kukulski). Po tym wspaniałym utworze 
publiczność przywitali Michał Kosiński – dyrektor artystyczny festiwalu 
i Sławomir Bajew – dziennikarz Radia Poznań, którzy nadawali kształt es-
tradowemu widowisku, po czym zaprezentowali się publiczności festiwa-
lowi piosenkarze. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu m.in. największe przebo-
je Anny Jantar, „Lady Pank”, „Perfectu”, „Lombardu” i Izabeli Trojanowskiej, 
w wyjątkowych, ciekawych aranżacjach. Koncert uświetnili goście festiwa-
lu – Wanda Kwietniewska z zespołu „Wanda i Banda”, związany z „Budką 
Suflera” Mietek Jurecki i  wokalista zespołu „Turbo” – Grzegorz Kupczyk. 
Wszystkim wokalistom podczas koncertu towarzyszył zespół muzyczny 
pod kierownictwem kompozytora i  aranżera – Macieja Szymańskiego – 
w  składzie: Jacek Skowroński – piano, Jakub Królikowski – instrumenty 
klawiszowe, Janusz Musielak – gitary, Jarosław Chmielewski – gitary, Piotr 
Max Wiśniewski – bas, Waldemar Franczyk – perkusja, Jan Adamczewski – 
saksofony i Szymon Gwóźdź – trąbka. W chórku śpiewali: Magdalena Dol-
ska-Domek, Aleksandra Śliwińska, Marysia Kiersnowska-Sekulak i Rafał Se-
kulak. Podczas koncertu Piotr Kuźniak wręczył młodym, jedenastoletnim 
luboniankom – Gabrysi Bartnik i  Natalce Domek (córka Magdaleny) na-
grodę Grand Prix Festiwalu przyznaną przez Stowarzyszenie Artystów Wy-
konawców Utworów Muzycznych i Słowno Muzycznych (SAWP). W trakcie 
gali Burmistrz Małgorzata Machalska i gość festiwalu Bola Sobczak wrę-
czyły nagrodę laureatowi konkursu „Pióro Poetów im. Andrzeja Sobczaka 
2021” – Maciejowi Wrońskiemu. Złożono również życzenia Mietkowi Ju-
reckiemu z okazji 65-lecia urodzin. Finałem tej wspaniałej uczty muzycznej 
był utwór z repertuaru jednej z ikon polskiego rocka – grupy „Lombard” 
„Przeżyj to sam” (sł. Andrzej Sobczak, muz. Grzegorz Stróżniak), wykonany 
przez wszystkich artystów występujących na scenie.

Koncert Varius manx & Kasia stankiewicz

W ramach festiwalu gwiazdą niedzielnego wieczoru (3 października) był 
popularny i lubiany zespół Varius Manx & Kasia Stankiewicz. Jedna z ikon 
polskiego popu zaprezentowała się lubońskiej publiczności w hali wido-
wiskowo-sportowej LOSIR. Na lubońskiej scenie zabrzmiały hity zespołu 
m.in.: „Zamigotał świat”, „Ruchome piaski”, „Orła Cień”, „Piosenka księżyco-
wa”, „Zanim zrozumiesz”. Była to wspaniała uczta muzyczna.

Podsumowując festiwal, dyrektor artystyczny – Michał Kosiński powie-
dział: „Polskie teksty, polscy poeci, polscy kompozytorzy, aranżerzy, pol-
scy wykonawcy, polski zespół muzyczny, polska ekipa techniczna – czy Zachwyt publiczności wzbudziła lubonianka Magdalena Dolska-Domek   

fot. Paweł Wolniewicz

„muzYKa tWoJe imię ma”
Pierwszy, październikowy weekend był lubońskim świętem polskiej muzyki, które jak co roku objęliśmy 
medialnym patronatem. W te dni nasze miasto przybrało miano stolicy polskiej piosenki.
„Polskie teksty, polscy poeci, polscy kompozytorzy, aranżerzy, polscy wykonawcy, polski zespół muzycz-
ny, polska ekipa techniczna – czy to nie fajnie? czy to nie pięknie, że w Luboniu nie usłyszysz żadnej innej 
melodii, żadnych innych słów piosenki? – powiedział dyrektor artystyczny Festiwalu Polskiej Piosenki im. 
Janusza Kondratowicza w Luboniu.

W trakcie sobotniego koncertu Michał Kosiński, przy owacji publiczności, wręczył 
prezent urodzinowy Mietkowi Jureckiemu   fot. Paweł Wolniewicz

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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Finałem wspaniałej uczty muzycznej był utwór z repertuaru grupy „Lombard” – „Przeżyj to sam”   źródło: oficjalna strona Festiwalu

to nie fajnie? Czy to nie pięknie, że w Luboniu nie usłyszysz żadnej innej 
melodii, żadnych innych słów piosenki? Dla mnie piękne i niezwykle waż-
ne. Podkreślone przez Wasz udział, Wasze wrażliwe dusze i serca. Tak te 
dla polskiej piosenki warsztaty, próby, montaże techniczne, uzgodnienia 
organizacyjne, finansowe, logistyczne, cateringowe – mogą być wzorem 
pracy zespołu jaki stworzyliście na te kilka dni. Kilka namacalnych fizycz-
nie, bo tak naprawdę jako festiwalowa rodzina żyjemy z polską piosen-
ką cały czas. I zwieńczenie całej pracy – koncert galowy – taki od nas dla 
wszystkich. Rodzina, bo tak na Was patrzę i jestem pewny, że się nie mylę. 
Festiwal to żywy projekt, to mechanizm połączonych i zależnych od siebie 
działań. I u nas wszystko działa. Działa dzięki Wam moi Drodzy. Dzięku-
ję Wszystkim najmocniej, jak umiem za profesjonalizm, zaangażowanie, 
uśmiech, wytrwałość, empatię, pokorę i klimat, który potraficie stworzyć. 
Szczególne podziękowania kieruję do Boli Sobczak za cudownego Patro-
na Pióra Poetów. Muzyka Wasze imię ma”.

Organizatorami festiwalu byli: Miasto Luboń, LOSiR, Pozytywny Luboń 
i Biblioteka Miejska, natomiast patronatem honorowym objęli go: Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwo Poznańskie, Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Powiat Poznański, które 
projekt współfinansowały. (PAW)

Organizatorzy dziękują patronom honorowym, patronom medialnym, 
partnerom festiwalu oraz występującym na scenie – za entuzjazm, pro-
fesjonalizm i wspaniałą atmosferę, jaką stworzyli podczas koncertowego 
weekendu.

Festiwalowi goście Wanda Kwietniewska i Grzegorz Kupczyk zaśpiewali w duecie utwór 
z repertuaru grupy „Turbo” – „Dorosłe Dzieci” (sł. Andrzej Sobczak, muz. Wojciech Hof-
fman)   fot. Paweł Wolniewicz

Podczas niedzielnego koncertu zespołu Varius Manx & Kasia Stankiewicz   
fot. Mateusz Niećkowiak

Podczas Śniadania w Bibliotece Miejskiej. Od lewej: Mietek Jurecki, Wanda Kwietniewska, 
Monika Smółka i Grzegorz Kupczyk   fot. Paweł Wolniewicz

Kameralny koncert Mietka Jureckiego w auli KSP6   fot. Rafał Wojtyniak

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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Czym w ogóle zajmuje się WIOŚ i dlaczego postanowi-
liśmy się z jego przedstawicielami spotkać? Zgłaszają 
się do nas często mieszkańcy narzekający na uciążli-
wości środowiskowe – hałas, odory czy zanieczysz-
czenie cieków wodnych lub nielegalne składowanie 
odpadów. WIOŚ jest właśnie instytucją, która w  ta-
kich „kryzysowych” sytuacjach może podjąć działania 
kontrolne czy interwencyjne. Najczęściej podejmuje 
te działania w  oparciu o  przyjęty na początku roku 
plan pracy lub zgłoszenia bieżące mieszkańców i  in-
nych podmiotów. Zgłoszenia dotyczą różnych kwe-
stii, choć najczęściej odnoszą się do niewłaściwego 
postępowania z odpadami (pozbywanie się odpadów 
w  miejscach przypadkowych, handel dokumentacją, 
zawyżanie mocy produkcyjnych instalacji, nielegalny 
demontaż samochodów, nielegalny import samochodów). Dość liczne są 
też zgłoszenia dotyczące uciążliwości prowadzonej działalności gospo-
darczej (hałas, zanieczyszczenie powietrza, emisja odorów) czy podejrzeń 
skażenia środowiska. Co ciekawe na terenie całej Wielkopolski kontrole 
mogą być przeprowadzane jedynie przez kilkadziesiąt osób, będących 
inspektorami ochrony środowiska i  posiadających uprawnienia do ich 
prowadzenia. Jak na niemal 3,5 mln mieszkańców i niespełna 30 tysięcy 
km2 powierzchni, nie jest to liczba imponująca. Choć już dokonania w za-
kresie liczby podjętych interwencji i ich skutków wydają się rzucać nowe 
światło na skuteczność tej nielicznej grupy pracowników: w 2020 r. skon-
trolowano 2 436 zakładów z 13 316 korzystających ze środowiska wg ewi-
dencji WIOŚ, prowadząc niemal 3 000 kontroli i działań interwencyjnych. 
Kończyły się one przeważnie pouczeniami, nałożeniem grzywny lub ad-
ministracyjnej kary pieniężnej, wstrzymywaniem działalności, wystąpie-
niami do innych organów, a nawet kierowaniem wniosków do sądów lub 

organów ścigania. Na terenie Lubonia w  minionym 
roku przeprowadzono 7 kontroli odnoszących się 
do dwóch podmiotów gospodarczych – jedną z nich 
zakończono stwierdzeniem naruszeń i skierowaniem 
wniosku do sądu o ukaranie osoby podejrzanej o po-
pełnienie wykroczeń, zawiadomieniem do prokura-
tury o  podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz 
zobowiązaniem przedstawiciela podmiotu do usunię-
cia stwierdzonych naruszeń, natomiast w przypadku 
drugiej wyznaczono administracyjną karę pieniężną.

Co to wszystko oznacza dla mieszkańców naszego 
miasta? Po pierwsze, w sprawach nieco poważniej-
szych niż uciążliwy komin sąsiada (tu przypomina-
my o możliwości interwencji w Straży Miejskiej pod 

numerem telefonu 61 813 19 86), związanych z podejrzewanym zagro-
żeniem dla środowiska lub uciążliwością dla zdrowia i komfortu życia 
mieszkańców w związku z prowadzoną przez różne podmioty działal-
nością, zawsze można interweniować w WIOŚ pod numerem telefonu 
61 827 05 00. Po drugie, szczególnie uciążliwe sprawy zgłaszane za po-
średnictwem radnych czy pracowników Urzędu Miasta w dalszym cią-
gu będą przekazywane bezpośrednio do Inspektoratu, postaramy się 
jednak już na wstępie „wyposażyć” inspektorów w możliwie szeroki za-
kres informacji, przedstawiając kompleksowy materiał „dowodowy”. Po 
trzecie wreszcie – Komisja Ochrony Środowiska planuje wnioskować 
do WIOŚ o  objęcie wybranych podmiotów w  naszym mieście plano-
wanymi kontrolami w roku 2022 i latach kolejnych. Oby była to dobra 
kontynuacja coraz skuteczniejszej współpracy!

 Anna Bernaciak

za szkodę w środowisku do prokuratora? 
i tak być może…

Komisja ochrony środowiska rady miasta Luboń jest po kolejnym, ciekawym spotkaniu z przedstawicie-
lem instytucji na szczeblu wojewódzkim. tym razem spotkaliśmy się z przedstawicielem Wojewódzkiego 
inspektoratu ochrony środowiska (Wioś) w Poznaniu. spotkanie trwało niemal dwie godziny, co oznacza, 
że zdecydowanie było o czym rozmawiać.

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

Obecnie w  naszym mieście w  siedzibie OSP 
funkcjonuje Centrum Monitoringu Miejskiego, 
którego system pozwala na bieżące śledzenie 
obrazu, jego rejestrację, ale co najistotniejsze 
może stać się materiałem dowodowym prze-
ciwko ewentualnym sprawcom wykroczeń 
lub przestępstw i zwiększa szansę na wykrycie 
już w  momencie ich popełnienia oraz działa 
prewencyjnie. Monitoring wizyjny pozwala 
również kontrolować ruch uliczny. Zgodnie 
z  przyjętą koncepcją, etapowo są nim obej-
mowane miejsca uznane za niebezpieczne, ze 
szczególnym uwzględnieniem ciągów komu-
nikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu 
ruchu i  przystanków komunikacji miejskiej. 
Urządzenia w  nim zastosowane umożliwiają 
obserwację terenu oraz identyfikację osób 
zarówno w dzień, jak i w nocy. W najbliższych 
latach układ monitoringu miejskiego obejmie 
kolejne miejsca w naszym mieście. (PAW)

monitoring miejski
Pierwsze kamery „podglądające” i rejestrujące zdarzenia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę zostały 
zainstalowane w Luboniu przed trzynastoma laty na terenie szkół. zaczątkiem monitoringu miejskiego były 
trzy kamery wizyjne – stanowiące jego bazę – zamontowane na placu edmunda bojanowskiego w 2010 r. 
od tego czasu baza jest systematycznie rozbudowywana i docelowo obejmie teren całego miasta. Kamery 
bowiem skutecznie zmniejszają liczbę aktów wandalizmu.

System pozwala na bieżące śledzenie obrazu, jego rejestrację, ale co najistotniejsze może stać się materiałem do-
wodowym przeciwko ewentualnym sprawcom wykroczeń lub przestępstw   fot. Paweł Wolniewicz

MIEJSKIE KLIMATY
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Kolor

r e K L a m a

SHOWROOM: ul. Promienista 85A, 
60-141 Poznań
tel: 603 050 400
@: sklep@pgstech.pl

ul. Joachima Lelewela 115  61-409 Poznań

POMPY CIEPŁA,
KLIMATYZACJA, REKUPERACJA,

OGRZEWANIE POWIERZCHNIOWE

SHOWROOM, PORADY, DOBÓR, PROJEKT, SPRZEDAŻ, MONTAŻ

Sondaż nawiązuje do Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań, który zakoń-
czył się 30 września. Według danych GUS w te-
gorocznym spisie powszechnym wzięło udział 
około 90 procent osób nim objętych, wynika 
z danych przedstawionych na nieco ponad ty-
dzień przed zakończeniem zbierania formula-
rzy. Można pokusić się o  stwierdzenie, że pro-
cent ten zwiększył się w ostatnich dniach spisu.

Pierwsze wstępne wyniki NSP 2021 poznamy 
w  styczniu przyszłego roku. Byliśmy ciekawi, 
jak respondenci odniosą się do kwestii swojego 
udziału w NSP.

zdecydowana większość respondentów – 
78% – odpowiedziała twierdząco. Komentarze, 
które zanotowaliśmy to: „Spisałam się sama 
przez Internet”, „Spisał mnie mąż w  urzędzie 
w  Poznaniu”, „Zostałem spisany razem z  żoną 
przez wnuczkę, zrobiła to przez Internet”, „Oso-
biście poszłam do punktu tutaj w  mieście, był 
tam, gdzie kiedyś mieścił się bank”, „Zadzwonił 
do mnie rachmistrz”, „Sam zadzwoniłem, by się 
spisać, bo tak było dużo szybciej”, „Przez Inter-
net się spisaliśmy. Dużo wygodniej, więcej cza-
su i bez stresu”, „Spisałam się, poszłam do punk-
tu na ul. Sikorskiego”, „Zadzwoniła do mnie 
Pani z urzędu i spisała mnie i męża”, „Zostałem 

spisany razem z synem, wydaje mi się, że zrobił 
to przez Internet”, „Spisałam się, ale chyba tylko 
częściowo. Na okres spisu nie było mnie w mie-
ście, więc nie mogłam się pojawić w  punkcie 
osobiście. Jednakże próbowałam dodzwonić 
się na infolinię, tam mój spis się zaczął, ale mnie 
rozłączyło. Później nie mogłam się dodzwonić. 
Zadzwoniłam do urzędu, a  tam mi powiedzia-
no, że mam osobiście się pojawić w  punkcie 
i  nie udało mi się z  nimi dogadać, ja nie mo-
głam przyjechać w  tamtym okresie specjalnie 
do punktu. Tak więc mam nadzieję, że mimo 
wszystko jestem spisana, w  razie problemów 
mam wszystkie połączenia w  telefonie”, „Za-
dzwonił do nas rachmistrz. Poszło dużo szyb-
ciej, bo nie było masy pytań jak w  Internecie”, 
„Nie mam komputera w  domu więc poszłam 
się spisać do urzędu”, „Spisałam się przez Inter-
net, ponieważ siostra mi powiedziała, że można 
wygrać samochód w jakiejś loterii. Jednakże nie 
udało mi się wygrać, ale spisana jestem”.

dużo mniejsza grupa respondentów – 12% – 
odpowiedziała przecząco, argumentując swoje 
wypowiedzi m.in. tak: „Nikt się z nami nie skon-
taktował”, „Nie wiedziałem, że to teraz trzeba 
było zrobić”, „Nie chciałam się spisywać. Moim 
zdaniem udzielanie informacji, o  jakie prosili 

w formularzu online, jest niepotrzebne! Dlatego 
też się nie spisałam”, „Nikt do mnie nie zadzwonił, 
nie wysłano żadnego e-maila i do domu też nikt 
nie przyszedł, więc nie jestem spisany”.

najmniejsza grupa respondentów – 10% – 
odmówiła udzielenia odpowiedzi.

 Sondaż przeprowadziła Magdalena Wende
 Oprac. Paweł Wolniewicz

czy został Pan/Pani spisany/a w ramach spisu powszechnego?

TAK 78%

BRAK ODPOWIEDZI - 10%

NIE
12%
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salony FIRMOWE:

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

emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

Księgowa obsługa 

CV prosimy kierować 
na adres e-mail: gsobo@wp.pl

W CV należy umieścić klauzulę o ochronie 
danych osobowych.

Tel. 604-288-119

Stabilna i prężnie działająca
�rma ogrodnicza poszukuje 
pracowników na stanowiska: 

Kierownik do spraw 
pielęgnacji zieleni

Ogrodnik

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 O�ce
• wykształcenie średnie lub wyższe: architektura 

krajobrazu, leśne, ogrodnicze, budowlane, 
drogowe

• doświadczenie w zakładaniu zieleni
• bardzo dobra organizacja pracy
• umiejętność pracy w zespole

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

Zakres obowiązków:
• praca przy pielęgnacji i zakładaniu zieleni 

w Poznaniu i okolicach
Wymagania:
• motywacja do pracy
• sumienność
• mile widziane prawo jazdy kat. B

Kierownik robót
- Architektura krajobrazu
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Kolor

DekorMania
firanki, zasłony,
rolety rzymskie,

konfekcja stołowa,
haft komputerowy

tel. 888 703 992

ul. Wschodnia 5
(VIS A VIS UL. KOPERNIKA)
www.dekormania-firanki.pl

FIZJOTERAPIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA

LOGOPEDIA
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

PSYCHOLOG DZIECIĘCY
DIAGNOZA

i inne...

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

www.orew.emedea.pl
www.poradnia.emedea.plLuboń ul. Jana III Sobieskiego 97a

Poznań, ul. Bosa 15

Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina tel. 695 609 449 e-mail: kosewski@bksc.pl

tel. 602 468 329 e-mail: bartkowiak@bksc.plKancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85

62-030 Luboń

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9

63-100 Śrem www.bksc.pl 
(L

K
13

7)

WĘGIEL

692 515 643
www.cieplozagrosze.pl

(L
K0

45
)

Budowa domów
jednorodzinnych

tel. 723 606 826

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.

Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.

 
Wystawiamy faktury VAT.

Z nami materiały budowlane 
nawet 20 % taniej.
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LK
00

2

NISKIE CENY

604 345 047

MALOWANIE
25 LAT DOŚWIADCZENIA

LK
13

2

LK
00

4

www.czerwonekrzeslo.pl

od wtorku do niedzieli na pyszne i świeże jedzenie

Organizujemy wszelkiego rodzaju
przyjęcia okolicznościowe (także stypy do 70 osób)

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

Szczegóły na naszym Facebooku
lub pod numerem telefonu 798 316 388

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DOWÓZ GRATIS

Przyjmujemy zamówienia na garmażerkę, catering z dowozem.

SERWIS NARCIARSKI
SKLEP ROWEROWY

SERWIS
P.H.U. RELAX

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

UWAGA! Sklep z ul. Sobieskiego 100D 
przeniesiono na ul. Strumykową 16.

LP
01

0

Oferujemy:
• Możliwość szybkiego rozwoju
• Atrakcyjne i terminowe wyna-

grodzenie
• Umowę o pracę
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Paczki świąteczne
• Miłą i przyjazną atmosferę

• pracownik magazynu,
• operator wózka widłowego,
• pracownik produkcji,
• wędzarz, masarz-operator kutra
• brygadzista,
• kierowca C+E chłodnia,
• elektryk,
• pracownik gospodarczy - ferma 

drobiu Bolesławiec/Dymaczewo

Firma Wielkopolski Indyk 
w Bolesławcu obecnie poszukuje 

kandydatów na stanowiska:

Więcej informacji 
pod numerem telefonu: 

668 369 537
Kontakt od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8-16

Aplikacje składać na adres: 
m.rzeznik@wielkopolski-indyk.pl
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1 października w trybie hybrydowym odbyła się XXXVI Sesja Rady Miasta 
Luboń. Najważniejszym punktem obrad okazała się dyskusja nad zmianami 
w budżecie Miasta na rok 2021, które związane były głównie z wydatkami 
w obszarze oświaty oraz inwestycjami.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia udzielających tym-
czasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroni-
skach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Dotychczas osoby 
bezdomne kierowane do ośrodków wsparcia nie ponosiły odpłatności, jeżeli 
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 
przekraczał kwoty kryterium dochodowego. Jednak zmiana ustawy o pomo-
cy społecznej wprowadziła nowe regulacje dotyczące opłat. Nowe stawki za-
kładają, że wysokość odpłatności za pobyt liczona jako procentowa wartość 
dochodu osoby bezdomnej – samodzielnie gospodarującej albo osoby w ro-
dzinie wynosi w schronisku dla osób bezdomnych do 30%, a w przypadku 
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi do 50%. Jak 
informowała Pani Katarzyna Andrzejczak – dyrektor lubońskiego MOPS-u, ta-
kie rozwiązanie w opinii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ma uwraż-
liwić osoby bezdomne, że również powinny ponosić koszty swojego pobytu 
w placówkach wsparcia.

W związku z funkcjonowaniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), ko-
nieczne okazały się zmiany w nazwach niektórych przystanków w Lubo-
niu, z których istnieje możliwość przesiadki na PKM. Nowe nazewnictwo ma 
ujednolicić miejsca styku transportu ZTM z PKM, ułatwiając w ten sposób 
pasażerom orientację w ich lokalizacji. Zmiany dotyczą przystanków na ul. 
Dworcowej i ul. Cieszkowskiego, które teraz noszą nazwę Luboń/PKM.

nowa droga wewnętrzna, prostopadła do ul. małopolskiej, będzie no-
sić nazwę ul. Lubuskiej. Została utworzona na wniosek właściciela działki 
w związku z koniecznością ustalania numerów porządkowych nieruchomo-
ści przeznaczonych pod zabudowę.

rada miasta przyjęła także uchwałę w sprawie opłaty skarbowej, wska-
zując osoby pełniące w urzędzie miasta funkcję inkasentów. Wynagro-
dzenie za inkaso ustalono na poziomie 5% od zainkasowanej kwoty.

Październikowa sesja przyniosła istotne zmiany w budżecie miasta na 2021r., 
które, jak podkreślił Skarbnik Miasta, wynikają z  rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego oraz konieczności uporządkowania finansów w III kwartale. Obecnie 
dochody budżetu wynoszą 165 085 444,21 zł (zwiększono o 1 685 365,29 zł), 
natomiast wydatki 176 958 515,18 zł (zwiększono o 1 685 365,29 zł).

Wśród najciekawszych zmian wskazać należy:

• dotację celową w  wysokości 25 000,00 zł z  tytułu pomocy finansowej 
przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na zakup łodzi silnikowej 
z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego;

• przeznaczenie kwoty 53 000,00 zł na budowę zielonego przystanku na 
skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Poniatowskiego;

• zwiększenie o 100 000,00 zł kwoty na budowę przejścia dla pieszych na ul. 
Żabikowskiej;

• zwiększenie o 100 000,00 zł kwoty na modernizację budynku MOPS z prze-
znaczeniem m.in. na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do termo-
modernizacji.

Jak podkreśliła Pani Burmistrz, Miasto na przeprowadzonych w  tym roku 
przetargach na 7 inwestycji zaoszczędziło ok. 3 800 000,00 zł, które mogło 
wydatkować na inne cele.

Do przedstawionych zmian swoje wątpliwości zgłaszał Radny Marek Samul-
czyk pytając, czy wydatkowanie 53 000 zł na jeden zielony przystanek, to 
nie za wiele biorąc pod uwagę, że w Luboniu wiele przystanków czeka na 
zwykłe wiaty. W odpowiedzi Zastępca Prezydenta Miasta Michał Popławski 
zaznaczył, że inwestycja, która ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku, 
jest pierwszą tego typu i jej celem jest poprawa komfortu pasażerów oraz 
zazielenienie Miasta. Radny M. Samulczyk poprosił zatem o informacje, ile 
kosztował projekt przystanku, natomiast Radny B. Tarasiewicz zapropono-
wał, aby wprowadzić drobne zmiany w projekcie wiaty, zwiększając dach 
i przyciemniając szyby w celu ochrony przed słońcem. Dyskusja dotyczyła 
również kwestii wydatków na przejścia dla pieszych na ul. Żabikowskiej – 
radni chcieli wiedzieć, ile ich będzie oraz jaka będzie ich lokalizacja. 

  Jakub Jackowski

Zanim jednak radni podjęli dyskusję o  nowych stawkach, zdecydowali 
o zniesieniu ochrony dla kilku drzew rosnących w alejach drzew po-
mnikowych, które po ekspertyzie specjalistów nie rokują poprawy i wy-
magają wycięcia. 

Najwięcej emocji wzbudziła jednak dyskusja nad podwyżką stawek po-
datku od nieruchomości. Od nowego roku wysokość opłat ma zwiększać 
się o 3,6% dla nieruchomości gospodarczych i o 5,9% dla mieszkalnych. – 
Przeliczając to na realne pieniądze, za mieszkanie 120 m2 z garażem 30m2 
i 500 m2 działką w przyszłym roku zapłacimy więcej o 34 zł – informowała 
podczas sesji Pani Burmistrz. Swoje wątpliwości co do zasadności pod-
wyżek zgłaszali radni Koalicji Mieszkańców Lubonia: Iwona Kaczmarek 
i Marek Samulczyk, obawiając się między innymi, że wyższe stawki mogą 
zniechęcić przedsiębiorców, którzy i tak ucierpieli podczas epidemii ko-
ronawirusa, do prowadzenia swojej działalności w Luboniu. Radny Marek 
Samulczyk przypomniał, że podwyżka dla mieszkańców jest trzykrotnie 
wyższa niż ta z zeszłego roku, co budzi zastrzeżenia. Wywiązała się nawet 
dość zacięta wymiana zdań między radną Anną Bernaciak (FOL) i radnym 

Markiem Samulczykiem (KML) na temat kompetencji i wiedzy Pana Rad-
nego, który zdaniem Pani Radnej powinien lepiej przygotowywać się do 
obrad i nie zadawać zbędnych pytań podczas sesji. W odpowiedzi Radny 
zapewnił, że do dyskusji zawsze jest merytorycznie przygotowany, a py-
tania zadaje po to, aby zwrócić uwagę radnym i mieszkańcom na swo-
je wątpliwości, co do zasadności wprowadzania podwyżek. Ostatecznie 
podwyżka została przyjęta głosami radnych Forum Obywatelskiego przy 
czterech głosach wstrzymujących się i czterech sprzeciwu radnych Koali-
cji Mieszkańców Lubonia.

W wolnych głosach radni pytali o kosztorys przygotowania dokumen-
tacji dla zielonych wiat przystankowych, które mają powstać w Luboniu, 
zwrócili uwagę, że mieszkańcy skarżą się, iż nauczyciele w  lubońskich 
podstawówkach nie noszą maseczek (radny M. Samulczyk), jak również 
prosili o interwencję w związku z uszkodzonymi gazonami na placu za-
baw przy ul. Kołłątaja (radny B. Tarasiewicz).

 Jakub Jackowski

xxxVi sesja rady miasta Luboń 
– dyskusja nad zmianami w budżecie

1 października w trybie hybrydowym odbyła się xxxVi sesja rady miasta Luboń. najważniejszym punktem 
obrad okazała się dyskusja nad zmianami w budżecie miasta na rok 2021, które związane były głównie z 
wydatkami w obszarze oświaty oraz inwestycjami.

28 października odbyła się xxxVii sesja rady miasta. niestety urząd „zapomniał” umieścić stosowną informa-
cję na stronie, zatem nie był znany ani program sesji, ani treść uchwał. nie zakładam, że było to celowe działa-
nie, aby uniknąć niewygodnych pytań i protestów ze strony mieszkańców, a jedynie przeoczenie urzędników. 
niemniej podczas sesji decydowano o wprowadzeniu podwyżki podatku od nieruchomości, która z pewnością 
nie przysporzy Władzom miasta sympatii. na szczęście rm zobowiązana jest transmitować swoje obrady w sie-
ci, zatem niniejszy materiał powstał jedynie w oparciu o informacje uzyskane w toku sesji.

xxxVii sesja rady miasta – podwyżka podatku od nieruchomości

MIEJSKIE KLIMATY
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od 15 września do 11 października lubońska osP odnotowała 18 zda-
rzeń: 3 pożary, 11 miejscowych zagrożeń i 4 fałszywe alarmy. interwe-
niowano w Luboniu, Poznaniu, Komornikach i łęczycy.

15 września – Luboń, fałszywy alarm przy ul. Magazynowej.

17 września – Luboń, zerwana linia energetyczna przy ul. Kwiatowej.

17 września – Łęczyca, wypadek i pomoc w podtrzymaniu działania 
urządzeń medycznych przy ul. Łęczyckiej.

20 września – Luboń, pożar piekarnika w budynku jednorodzinnym przy 
ul. Kurowskiego.

21 września – Luboń, fałszywy alarm przy ul. Magazynowej.

22 września – Luboń, wypadek drogowy przy ul. Okrzei.

25 września – Luboń, palące się śmieci przy ul. Krokusowej.

27 września – Luboń, pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego przy 
ul. Kościuszki.

27 września – Luboń, pożar butli z acetylenem w warsztacie wulkaniza-
cyjnym przy ul. Platanowej.

27 września – Luboń, kolizja pojazdów, neutralizacja plamy ropopo-
chodnej przy ul. Sobieskiego.

28 września – Luboń, dowóz pacjenta na szczepienie COVID-19 z ul. 
Cyryla Ratajskiego.

30 września – Poznań, wypadek przy ul. Dolna Wilda.

1 października – Luboń, zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego (śmigłowiec) przy ul. Żabikowskiej.

1 października – pomoc w podtrzymaniu działania aparatury medycznej 
przy ul. Lipowej.

2 października – Luboń, neutralizowanie plamy oleju przy ul. 11 listopada.

7 października – Luboń, fałszywy alarm przy ul. Armii Poznań.

8 października – Luboń, sprzątanie po kolizji samochodów przy ul. Buczka.

11 października – Komorniki, fałszywy alarm przy ul. Poznańskiej.

 Na podstawie danych OSP Luboń (PAW)

Kronika ochotniczej straży Pożarnej 61 813 09 98

od 16 września 2021 r. do 15 października 2021 r. straż miejska 
podjęła 642 różnego rodzaju działania i interwencje na terenie 
miasta, w tym związane z reżimem sanitarnym – 8.

działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i  rekreacji oraz patrole piesze i   pie-

szo-rowerowe  – 83
• Kontrola placów zabaw – 54
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 61
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Prze-

ciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 123
• Patrole szkolne – 60
• Patrole łączone/Asysty z pracownikami Policji lub Urzędu Miasta  – 7

działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 21
• Interwencje drogowe – 78
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 51
• Interwencje związane z  przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem 

ładu i porządku publicznego – 19

Warto wspomnieć, że na przełomie września i października 19 osób ukarano 
mandatami, natomiast 10 pouczono. Od początku roku prowadzone są 52 
sprawy o wykroczenie. 

 Na podstawie danych SM (PAW)

Kronika straży miejskiej 61 813 19 86

KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

Zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego     fot. OSP LubońPożar w warsztacie wulkanizacyjnym   fot. OSP Luboń 

Pożar piekarnika w budynku jednorodzinnym   fot. OSP Luboń  
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od 11 września do 11 października w Luboniu zatrzymano trzy oso-
by posiadające narkotyki i czterech nietrzeźwych kierowców. Policja 
zatrzymała na gorącym uczynku lub w  bezpośrednim pościgu 14 
sprawców oraz wylegitymowała 290 osób. ujawniono również 14 
oszustw internetowych (tzw. przestępstwa w sieci).

11/13 września – w  zakładzie mechaniki pojazdów przy ul. Korczaka 
skradziono dwa katalizatory.
15 września – obywatel Ukrainy włamał się do biura w domu jednoro-
dzinnym przy ul. Kasprzaka i skradł laptop o wartości 2 300 zł, sprawcę 
zatrzymali lubońscy policjanci.
17 września – w jednym z mieszkań przy ul. 11 Listopada skradziono te-
lefon komórkowy, sprawca został zatrzymany przez lubońskich policjan-
tów, telefon odzyskano.
21 września – przy ul. Armii Poznań zatrzymano nietrzeźwego (0,6 pro-
mila) kierowcę.
21/22 września – ze sklepu Biedronka przy ul. Żabikowskiej skradziono 
artykuły spożywcze o wartości 3 500 zł, sprawcę zatrzymali lubońscy po-
licjanci.
22 września – przy ul. Okrzei zatrzymano nietrzeźwego (1,5 promila) 
kierowcę.
27 września – skradziono toyotę zaparkowaną przy ul. Targowej 
(straty: 2 500 zł).
27 września – przy ul. Sobieskiego zatrzymano nietrzeźwego (1,8 pro-
mila) kierowcę.
28 września – przy ul. Batorego zatrzymano kobietę posiadającą przy 
sobie narkotyki.
30 września – włamano się do lokalu gastronomicznego przy ul. Dwor-
cowej i skradziono kasetkę z pieniędzmi, głośnik i elektroniczną wagę ku-
chenną, na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady 
(straty: 7 000 zł).
1 października – w sklepie Rossmann przy ul. Żabikowskiej zatrzymano 
kobietę, która skradła tam produkty o wartości 533 zł.
1/7 października – skradziono opla zaparkowanego przy ul. Chopina 
(straty: 1 000 zł).
2/3 października – włamano się do jednego z domów przy ul. Dożynko-
wej i skradziono telefon komórkowy oraz gotówkę (straty: 8 450 zł).
3 października – w  supermarkecie Intermarché przy ul. Żabikowskiej 
dwie osoby skradły alkohol o wartości 540 zł, ich wizerunki zarejestrował 
monitoring sklepu.
7/8 października – wybito szybę wystawową oraz zdemolowano drzwi 
wejściowe sklepu „Społem” przy ul. Armii Poznań, na miejscu technik kry-
minalistyki zabezpieczył stosowne ślady (straty: 10 000 zł).
8 października – przy ul. Źródlanej zatrzymano mieszkańca Łęczycy po-
siadającego przy sobie narkotyki.

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
8 października – przy ul. Buczka kierujący nissanem uderzył 
w słup energetyczny, uszkadzając go. Jak się okazało był nietrzeź-
wy (1,2 promila), ponadto miał cofnięte uprawnienia do kierowa-
nia pojazdem. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.
9 października – przy ul. Dębieckiej włamano się do przyczepy ga-
stronomicznej i skradziono z jej wnętrza 1 100 zł, na miejscu technik 
kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady, zabezpieczono też za-
pis monitoringowy (straty: 4 300 zł).
11 października – jadący fiatem ul. Kalinową nie zatrzymał się 
do kontroli pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych od lu-
bońskich policjantów. Kierujący nim (był typowany jako sprawca 
włamań do obiektów na terenie Lubonia) kontynuował jazdę, 
a następnie porzucił pojazd i oddalił się pieszo. Zatrzymano pa-
sażera pojazdu. Okazało się, że był poszukiwany przez poznańską 
Policję, w  celu doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Ponadto 
posiadał przy sobie narkotyki. Na miejscu wykonano czynności 
z  udziałem przewodnika z  tropiącym psem oraz technika kry-
minalistyki, który zabezpieczył stosowne ślady. W samochodzie 
znaleziono również łom i czarną odzież.
 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, na-
tomiast dyżurujący policjanci przyjmują od zgłaszających sprawy 
dotyczące szczególnie: braku reakcji lub przewlekłego oczekiwa-
nia na policję w sprawie zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia, 
na informacje o ich sprawcach, gdy zgłaszający nie chce osobiście 
zawiadomić o przestępstwie i  zachować anonimowość, ukrywa-
jących się osób podejrzanych, a także działań lub powiązań prze-
stępczych policjantów.
uwaga!
Policjanci zwracają się do lubonian z  prośbą o  obserwowanie 
i  informowanie policji, nawet anonimowo, o  podejrzanie zacho-
wujących się osobach bądź samochodach z  obcymi numerami 
rejestracyjnymi. Jeżeli zauważysz coś niepokojącego, jeśli widzisz 
podejrzanie kręcące się osoby, kogoś, kto robi zdjęcia na tle domu 
czy też nieznany samochód, reaguj i powiadom policję, dzwoniąc 
na numer 112.
 KP Luboń

------- R E K L A M A -------

Korepetytor z wieloletnim 
doświadczeniem udzieli 

korepetycji 
z matematyki

na wszystkich
poziomach zaawansowania
(z przygotowaniem do matury włącznie)

tel. 724-215-530

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.

LK
06

6

KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

Lokalizacja wycieków wody, 
diagnostyka zawilgoceń

Badanie kamerą termowizyjną

Odbiór techniczny mieszkań i domów 
od dewelopera

Kompleksowe sprawdzanie mieszkań 
i domów z rynku wtórnego

Przeglądy okresowe

Firma Inspekcja domu 
oferuje usługi:

tel. +48 665-245-041
e-mail: kontakt@inspekcjadomu.pl

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

Sklep baby&mama został przeniesiony z ul. 
Żabikowskiej 51 (Zielony Ryneczek) na ul. Ża-
bikowską 47 (vis a vis Szkoły Podstawowej nr 
2). Sklep oferuje szeroką gamę odzieży dzie-
cięcej i dodatków, ale mamy również znajdą 
tutaj coś dla siebie. Punkt prosperuje od po-
niedziałku do piątku w godzinach 9-15 oraz 
w soboty w godzinach 9-13.  

Przy ul. Pułaskiego 30A/45 otwarto punkt 
Pizza nova oferujący pizzę, sałatki i napoje. 
Godziny funkcjonowania: pn.-czw. 12-22, pt.-
sob. 12-23, niedz. 12-21. Możliwy dowóz. Te-
lefon kontaktowy 507 311 448. Szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie interneto-
wej www.pizza-nova.pl.   

getin bank, Placówka Part-
nerska w Luboniu. Aleja Jana 
Pawła II 10A/8, wjazd od ul. Jana 
Kochanowskiego w kierunku 
Mizerki. Serdecznie zapraszamy 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.30-17.00.   

Na parterze C.H. Venus (ul. So-
bieskiego 55a) działa gabinet 
fizjoterapii, masażu i terapii ma-
nualnej rehacore. W celu umó-
wienia wizyty (również wizyty 
domowej) prosimy o kontakt 
pod numer 513 203 857.   

Przy ul. Poznańskiej 29a/1 w Łęczycy 
(C.H. Łęczyca) otwarto z początkiem lip-
ca pracownię pod nazwą mała szwalnia 
– punkt czynny jest od pn. do pt. w go-
dzinach 10-18, sob. 8-13, oferując usługi 
krawieckie, czyszczenie odzieży czy pa-
smanterię.   

W salonie masażu topaz wykonywane są m.in. 
masaż Kobido, masaż Lomi Lomi, masaż gorący-
mi kamieniami, masaż relaksacyjny, masaż stóp 
z elementami refleksoterapii, masaż modelujący 
przy użyciu bańki chińskiej, drenaż limfatyczny. 
Salon otwarto przy ul. Żabikowskiej 62 (mieści 
się on na piętrze budynku należącego do Spół-
dzielni Mieszkaniowej Lubonianka). Zaprasza-
my: poniedziałek-czwartek 9-18, piątek 9-20, 
sobota 9-15. Kontakt telefoniczny 609 486 285.   

dg Hair stylist to nowy salon 
fryzjerski  otwarty w pn. w go-
dzinach 12-20, wt.-pt. 10-20, sob. 
10-14 pod adresem Jana Pawła II 
10A/7. Kontakt tel. 665 181 421.   

szafa anki od wielu lat funkcjo-
nująca przy ul. Żabikowskiej 49 
została przeniesiona i obecnie 
mieści się na ryneczku przy ul. 
Żabikowskiej 47, oferując klien-
tom odzież damską, perfumy i 
torebki. Zapraszamy od pn. do 
pt. w godzinach 10-17, nato-
miast w sob. 10-13.   

W NCL przy al. Jana Pawła II 14/4 działa 
punkt pod nazwą nKn naiLs, w którym 
można umówić się na stylizację paznokci. 
Godziny otwarcia: 8-21 (pn.-czw.), 12-22 
(pt.), 8-16 (sob.). Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod numer 606 278 989.   

zakład fryzjerski damsko-męski działa-
jący przy ul. Żabikowskiej 51 został prze-
niesiony na ryneczek naprzeciwko SP2 
i mieści się obecnie pod adresem Żabi-
kowska 47. Punkt czynny jest w pn. 8-16, 
wt.-pt. 8-17, sob. 8-14. Telefon kontaktowy 
511 133 797.   

W każdy piątek i sobotę w godzi-
nach 8-14 na „Zielonym ryneczku” 
(przy ul. Żabikowskiej 51) pod 
czerwonym namiotem wysta-
wione były na sprzedaż torebki 
damskie, obrusy, bieżniki, port-
fele damskie i męskie. Aktualnie 
punkt w tych samych dniach i go-
dzinach rozkładać będzie się przy 
ul. Żabikowskiej 47.   

Firma Polak drewno działająca w Luboniu 
od 11 lat została w ostatnim czasie przenie-
siona z ul. Fabrycznej 51 na ul. Dworcową 
18. Nadal zajmuje się ona produkcją i 
sprzedażą domków drewnianych. W ofer-
cie punktu niezmiennie również: deska, 
kantówki, drewno strugane, boazeria. Za-
praszamy: pn.-pt. 8-16, sob. 8-12. Telefon 
kontaktowy 691 810 109, adres strony in-
ternetowej: www.polak-drewno.pl.   

Opracowanie i fotografie: Jakub Korytowski
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instytut Kosmetologii estetycznej zelen dotych-
czas funkcjonujący przy ul. Sikorskiego 9 zmienił 
swój adres i obecnie mieści się przy ul. Armii Poznań 
33. Instytut świadczy usługi z zakresu kosmetologii, 
endermologii, makijażu permanentnego i wielu in-
nych. Godziny otwarcia punktu: pn. 12-18, wt. i śr. 
10-18, czw. i pt. 12-20. Istnieje możliwość zarezer-
wowania wizyty na sobotę lub niedzielę po wcze-
śniejszym kontakcie telefonicznym (798 606 955). 
Więcej informacji zamieszczono na stronie interne-
towej www.zelen.pl.   

strefa tańca i relaksu Luboń to nowe 
miejsce na mapie naszego miasta, któ-
re łączy zajęcia taneczne z różnymi wy-
darzeniami kulturalno-artystycznymi. 
Zapraszamy do lokalu przy ul. Sobie-
skiego 88 usytuowanego za kwiaciar-
nią na pierwszym piętrze, gdzie mogą 
Państwo spróbować własnych sił w 
takich stylach tańca jak salsa, bachata, 
latino czy taniec użytkowy i towarzy-
ski – zarówno solo jak i w parze. Zajęcia 
prowadzone są indywidualnie i grupo-
wo. Godziny otwarcia uzależnione są 
od grafiku. Mile widziany więc kontakt 
telefoniczny 660 594 775. 

Firma zuwo oferująca meble dla 
gastronomii, hoteli, biur i sal kon-
ferencyjnych oraz akcesoria wy-
posażenia wnętrz zmieniła swoją 
siedzibę. Biuro firmy mieści się 
obecnie pod adresem Sobieskiego 
37 (wcześniej firma funkcjonowała 
przy ul. Sobieskiego 46c). Godziny 
otwarcia: pn.-pt. 9-17. Tel.: 61 8 130 
109, 601 720 764. Adres strony in-
ternetowej: www.zuwo.com.pl.   

centrum zaopatrzenia bHP i PPoŻ mieszczące 
się przy ul. Żabikowskiej 51 zostało przeniesione 
na ul. Sobieskiego 88 (dawne Pajo budowlane). 
W asortymencie punktu dostępne są m.in.: ap-
teczki, gaśnice, odzież i buty robocze, rękawice 
ochronne, sprzęt do pracy na wysokości, okulary 
ochronne, ochrona słuchu, kaski, czapki, przyłbi-
ce spawalnicze, instrukcje, znaki bezpieczeństwa 
i oznakowanie firm, czyściwa, pasty bhp, artykuły 
metalowe, wkręty, kołki, systemy zamocowań, 
narzędzia malarskie, istnieje również możliwość 
dorobienia kluczy. Godziny otwarcia: pn.-pt. 7-18, 
sob. 9-13. Kontakt: 501 095 157, 533 104 040. 
Szczegóły dotyczące oferty znajdziemy na stronie 
internetowej www.tomi.artbhp.pl   

sevroll-Poznań już w Luboniu. 
Salon ekspozycyjny firmy sevroll-Poznań meble na wymiar mieści się przy ul. Kościuszki 58. W bogatej 
ofercie punktu dostępne są szafy wnękowe, zabudowy, garderoby, meble kuchenne, biurowe (realizacja 
indywidualnych zamówień i projektów). Zapraszamy od pn. do pt. w godzinach 10-18, sob. 10-16. Tel. 600 
360 606, adres strony internetowej www.sevroll-poznan.pl.
sevroll-Poznań Hurtownia akcesoriów meblowych funkcjonuje z kolei od pn. do pt. w godzinach 8.30-
16.30, klientów zachęcamy do kontaktu tel. 784 508 605. 
salon podłóg i drzwi onewood czynny jest natomiast od pn. do pt. w godzinach 10-18, w sob. 10-16. 
W ofercie salonu są m.in: podłogi winylowe, laminowane, drewniane, tapety ścienne na wymiar, a także 
drzwi: PORTA, DRE, POLSKONE, ERKADO. Salon zapewnia profesjonalne doradztwo i montaż. Tel. kontak-
towy 697 796 473, www.onewood.pl.   

Miejsce na Twoją reklamę.
Zadzwoń i zamów!

513 064 503

KĄCIK ROZRYWKOWY
Opracowanie i fotografie: Jakub Korytowski
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geneza powstania

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Galantex” po-
wstało 3 sierpnia 1981 r. przy ul. Armii Poznań 57a  (dawniej Feliksa 
Dzierżyńskiego) jako Rzemieślniczy Zakład Parasolniczy wykonujący 
usługi produkcji i  naprawy parasoli przeciwdeszczowych i  obchodzi 
w  tym roku jubileusz 40-lecia działalności. Założył je Piotr Zawodny, 
który uprzednio przez 8 lat pracował na stanowiskach kierowniczych 
w dyrekcji Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu. Początkowo firma 
funkcjonowała w budynku o powierzchni 10 m2, natomiast jej właściciel 
pracował w niej sam. Po trzech miesiącach do pracy w rodzinnej firmie 
dołączyła żona pana Piotra – Iwona, która przedtem była zatrudniona 
w  Poznańskich Zakładach Nawozów Fosforowych (PZNF) w  Luboniu. 
Należy podkreślić, że lata 80. były trudnym okresem dla prywatnych 
przedsiębiorców w zdobywaniu surowców do produkcji. Paradoksalnie 
firma nie tylko przetrwała ten trudny czas, ale się rozwinęła. Wystawia-
jąc swoje produkty na targach krajowych, zdobywała coraz to nowych 
kontrahentów, przybywało również zamówień. W 1984 r. rozbudowano 
zakład i zatrudniono pracowników. Zgodnie z obraną strategią produk-
cję wzbogacono o wyroby krawiectwa lekkiego i bieliźniarskie oraz roz-
poczęto produkcję parasoli ogrodowych. Na przełomie lat 80. i 90. na-
stąpił dalszy rozwój firmy – uruchomiono hurtownię firan. We wrześniu 
1991 r. poszerzono usługi o handel detaliczny i obwoźny artykułów tek-
stylnych, import oraz usługi transportowe. Wówczas firma zmieniła na-
zwę na Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Galantex” 
Piotr Zawodny. Szefem produkcji został, po przejściu na emeryturę teść 
właściciela – Czesław Szenhofer, który służąc doświadczeniem i zaanga-
żowaniem pracował z rodziną do 1998 r. Był to okres współpracy m.in. 
z firmami: „Albani Gardinen Fabrik” z Augsburga w Niemczech, WISTIL 
SA., „Eurofirany”, „Polontex”, „Chemex” i „Haft”. Wkrótce w ramach rozwo-
ju sprzedaży detalicznej otwarto sklepy firmowe w Luboniu, Grodzisku 
Wlkp. i Swarzędzu. Do pomocy w przedsiębiorstwie włączyła się córka 
państwa Zawodnych – Monika – absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej, 
natomiast studiujący na kierunku Ekonomiki i Organizacji Usług Tech-
nicznych Akademii Rolniczej syn Łukasz, od 2003 r. zajął się w firmie pro-
dukcją rolet, vertikali, moskitier i markiz, a trzy lata później – w obliczu 
błyskawicznego rozwoju tego działu produkcji otworzył samodzielną 
firmę „Galantex Plus”. 

nowy rozdział

Firmę często traktuje się jako dzieło życia, owoc ciężkiej pracy i wizji – na-
turalne jest więc, że każdy właściciel chciałby, aby przetrwała w  rękach 
najbliższych mu osób. Dlatego też dotychczasowy właściciel „Galantexu” – 
pan Piotr, w 2012 r. przekazał firmę w drodze sukcesji (przekazanie w ręce 
następnego pokolenia) synowi, który od dziewięciu lat nią zarządza pod 
obecną nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Ga-
lantex” Łukasz Zawodny. Zapytany o dzisiejszą działalność firmy – powie-

dział: „Tak jak ojciec, stawiam na nieustanny rozwój „Galantexu”, zdoby-
wanie nowych kontrahentów i  partnerów handlowych. Jestem otwarty 
i gotowy do podejmowania nowych wyzwań dyktowanych przez współ-
czesny biznes. Na swoją pozycję zapracowaliśmy nie tylko stałym wzbo-
gacaniem listy dostępnych towarów oraz ich ilości, ale także uczciwym, 
odpowiedzialnym podejściem do klientów i szybkością realizowania na-
wet nietypowych zamówień. Najważniejszą cechą, która charakteryzuje 
wszystkie oferowane przez nas produkty, jest wysoka jakość wykonania 
oraz niezawodność i długotrwałość działania w różnych warunkach oto-
czenia”. Obecnie w firmie jest zatrudnionych 9 pracowników, dodatkowo, 
w zależności od potrzeb także pracowników sezonowych oraz samodziel-
nych montażystów na zasadach współpracy. Dziś firma produkuje: rolety 
zewnętrzne okienne i drzwiowe, rolety materiałowe wewnętrzne, rolety 
„dzień i noc”, żaluzje, plisy, moskitiery. Inwestuje w nowe technologie i roz-
wiązania wykorzystywane w produkcji, wychodząc naprzeciw światowym 
trendom panującym na rynku. Wyroby „Galantexu” cieszą użytkowników 
nie tylko na rynku lokalnym, ale także ogólnopolskim oraz odbiorców z in-
nych krajów: Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii. Warto wspomnieć, 
że przed dwoma laty firma zrealizowała kontrakt dla armii amerykańskiej, 
wyposażając jej bazę wojskową w  Niemczech w  1 300 rolet wewnętrz-
nych. W ubiegłym roku, odświeżając wizerunek firmy zmieniono jej logo. 
„W  ramach rozwoju firmy i  jej dalszej ekspansji zmieniliśmy koncepcję 
obsługi tylko klientów indywidualnych, poszerzając grono swoich odbior-
ców o firmy deweloperskie, fabryki okien oraz punkty sprzedaży stolarki 
okiennej. Zaufały nam również instytucje użytku publicznego. W nasze ro-
lety, żaluzje i moskitiery wyposażyliśmy okna wielu urzędów, szpitali, szkół 
i przedszkoli – powiedział szef „Galantexu” – Łukasz Zawodny.

Z okazji jubileuszu 40-lecia życzymy dalszych sukcesów i  rozwoju firmy. 
(PAW)

Jubileusz PPHu „galantex”
40-lecie rodzinnej firmy, która imponuje dobrą formą.

Łukasz Zawodny – szef rodzinnej firmy z 40-letnią tradycją, snuje plany zmierzające do 
dalszego rozwoju „Galantexu”   fot. Paweł Wolniewicz

Państwo Iwona i Piotr Zawodni (rodzice Łukasza) w dawnej krajalni i szwalni (2016 r.)   
fot. Paweł Wolniewicz

LOGO OBECNELOGO PIONIERSKIE
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miasteczko symfonia
W  ostatnią niedzielę września Ośrodek Kultury odwiedziło muzyczne 
miasteczko. Filharmonia Pomysłów przygotowała dla dzieci niezwykle 
barwne przedstawienie zatytułowane Miasteczko Symfonia. Po spekta-
klu na dzieci czekały animacje, a także inne atrakcje: wata cukrowa, pop-
corn, baloniki. Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych zapewniło 
uczestnikom wiele ciekawych, planszowych oraz ruchowych rozrywek. 
Pogoda nam dopisała, słoneczko świeciło i umożliwiło zabawę na świe-
żym powietrzu.

„Pielgrzymi”
W niedzielę, 14  listopada o godzinie 19 zapraszamy na spektakl „Piel-
grzymi”. Bilety do nabycia w sekretariacie Ośrodka Kultury w godzinach 
pracy placówki.

Wycieczka do czech
W sobotę, 23 października Ośrodek Kultury w Luboniu zorganizował wy-
cieczkę zagraniczną do Czech. Wyruszyliśmy o godz. 4, a za cel obraliśmy 
stolicę Czeskiej Republiki – Pragę. Miejsce, które zachwyca odwiedzają-
cych je turystów niezależnie od pory roku. Urok Pragi, piękna pogoda, 
która cały czas nam towarzyszyła, miła atmosfera oraz pyszne knedliki 
sprawiły, że wycieczka do stolicy Czech na długo pozostanie w  naszej 
pamięci. Po urokliwych uliczkach Pragi oprowadził nas Pan Bartosz Świer-
giel, dzieląc się z nami swoją ogromną wiedzą na temat miasta, jego hi-
storii, zabytków, kultury i tradycji. Serdecznie za to dziękujemy! Do zoba-
czenia na następnych wyjazdach.

 Magda Baranowska OK

śniadanie festiwalowe w bibliotece

Uwielbiamy zaczynać swój dzień od kawy. 
Jak wiadomo, kofeina pobudza, a po jej spo-
życiu poranek od razu wydaje się lepszy. 2 
października pomimo obecności kawy w bi-
bliotecznej Galerii, zastrzyk energii nie był 
nam potrzebny. Naszymi gośćmi byli bo-
wiem: Mietek Jurecki, Wanda Kwietniewska 
oraz Grzegorz Kupczyk. Ich charyzma i doro-
bek artystyczny mówiły same za siebie – to 
musiało być wyjątkowe spotkanie. Artyści 
opowiedzieli o  początkach swojej kariery, 
oczekiwaniach, jakie mieli w  stosunku do 
zawodu. Wskazali na najbardziej znaczące 
różnice bycia artystą kiedyś i dziś. Sympatia 
oraz szacunek, jakim darzyli siebie wzajem-
nie była wręcz odczuwalna na sali. Goście 
pojawili się w Bibliotece w ramach Festiwalu 
Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza.

Promyk – spotkanie po miesiącach za-
mknięcia

Pandemia dała się we znaki wszystkim, mie-
siące siedzenia w  domach, odwołane sean-
se w  kinie oraz przedstawienia w  teatrach. 
Ogromna zmiana w pracy Biblioteki i innych 
ośrodkach kultury. Byliśmy więc uradowani, 
mogąc gościć nasze Promyki pierwszy raz 
od półtora roku. Stół pełen łakoci sprzyjał 
radosnemu nastrojowi. Uroczysty, a zarazem  
przyjemny ton spotkania sprawił, że senio-
rzy chętnie wracali pamięcią do rodzinnych 
tradycji i zwyczajów. I tak oto spotkanie było 

nie tylko czasem spędzonym w gronie znajo-
mych, ale też sentymentalnym powrotem do 
lat dzieciństwa i  domowego ciepła, którego 
tak bardzo potrzebujemy w tym szczególnym 
pandemicznym czasie. Klub PROMYK nie bez 
kozery nazywany jest „klubem”, Biblioteka 
w  trakcie spotkania zamieniła się w  mały 
klub, rozbrzmiały bowiem muzyka i  śpiew. 
Wraz z Promykiem powróciło do nas życie.

spotkanie autorskie z danutą rogalską

„Jestem wzruszona” – tak podsumowała 
frekwencję pani Danuta Rogalska, autor-
ka „Oni i  ja – Najwybitniejsi w moim życiu”. 

Debiutantka literacka gościła w  naszej Bi-
bliotece 12 października. Było to pierwsze 
spotkanie autorskie po pandemicznym za-
mknięciu, nie dziwne, że zebrał się niemały 
tłum. Spotkanie autorskie było inauguracją 
sekcji biblioteczno-literackiej ULTW. Jak wi-
dać – sekcji, za którą wiele osób tęskniło. 
Pani Danuta opowiedziała nam o  samym 
procesie pisania, spotkaniach z  ludźmi kul-
tury, przedstawiła ciekawe i śmieszne aneg-
dotki. Powróciła również do niełatwych 
chwil w swoim życiu. Myślą przewodnią stały 
się słowa: „Nie można się poddawać”. Autor-
ka w swoim życiu spotkała wielu wybitnych 
artystów, którzy z czasem stali się jej przyja-
ciółmi. Byli to m.in. Laura Łącz, Jerzy Kamas, 
Zbigniew Zamachowski, Dorota Stalińska, 
Michał Bajor. Jej książka stanowi swego ro-
dzaju laurkę, którą pani Danuta napisała dla 
najwybitniejszych w jej życiu.

roboty Lego atakują bibliotekę

Stało się – zajęcia z LEGO ruszyły. Co środę 
w Bibliotece podczas zajęć dzieciaki budują 
robota zgodnie z instrukcją, później progra-
mują go, aby wykonywał on określone zada-
nia. Cykl spotkań potrwa do lutego i zakoń-
czy się turniejem, w  którym dzieci zmierzą 
się w  misjach. Całemu projektowi towarzy-
szy idea przyjaznej rywalizacji, współpracy 
oraz nauki przez zabawę.

z życia biblioteki miejskiej

Życie w ośrodku Kultury

 fot. Zb. OK

 fot. Zb. BM

 fot. Zb. OK
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zespół szkół im. Kryptologów Poznańskich
Posadziliśmy dąb

W czwartek, 7 października, w ramach przygotowań do nadania imienia 
szkole, na skwerze przy boisku został zasadzony przez profesora Pawła 
Chmielarza i doktora Jana Suszkę dąb. Jest to klon dębu Wybickiego, który 
od ok. 500 lat rośnie w Będominie, wyhodowany metodą mikrorozmnaża-
nia w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. Dziękujemy!

Licealiści na warsztatach językowych

Od 11 do 15 września pierwsza grupa licealistów wyruszyła na warsztaty 
językowe Euroweek, które odbyły się w Dusznikach Zdroju. To znakomita 
okazja do sprawdzenia i poszerzenia umiejętności językowych, pokonania 
nieśmiałości, przełamania barier i słabości oraz odkrycia nowych umiejęt-
ności. Kilka dni intensywnych ćwiczeń, wykorzystujących uczniowską wie-
dzę i kreatywność sprawiło młodym ludziom wielką radość. Nic dziwnego, 
że w ślady 2a i 3a poszły kolejne klasy licealne.

magiczna moc bajek

Ważnym elementem realizowanego w zerówce Międzynarodowego Pro-
jektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” jest propagowanie czytania 
dzieciom przez rodziców. Pierwsza mama przyjęła już zaproszenie i odwie-
dziła nas z  książką. To był wspa-
niały czas. 

nasi uczniowie nagrodzeni

Na początku października w War-
szawie odbyło się wręczenie 
nagród dla uczestników VI Mię-
dzynarodowego Konkursu Hi-
storycznego „Wojna polsko-bol-
szewicka 1919-1920 w  obronie 
granic i niepodległości”. Uczestni-
czyli w nim nasi uczniowie, którzy 
odbierali laury – Grzegorz Kałek 
z  kl. 8d za II miejsce – kategoria 
film – i Rozalia Olejniczak wyróż-
nienie w kategorii praca plastycz-
na. Gratulujemy!

zgubny wpływ soli

Jak wpływa sól na rośliny? Uczniowie klas V sprawdzili to doświadczalnie na 
lekcji biologii – okazało się, że rośliny reagują negatywnie na ten związek. 
Zaczęliśmy zastanawiać się, czy faktycznie są one tak bardzo narażone na 
niekorzystne działanie soli w środowisku i pomyśleliśmy o zimie… Wystar-
czy rozsypać sól, a śnieg roztapia się i spływa do kanalizacji, przydrożnych 
rowów i na trawniki, pozostawiając czarną nawierzchnię jezdni. Problem 
rozwiązany – tylko pozornie. Okazuje się, że najbardziej narażone na nega-
tywne działanie soli są drzewa – świerk, kasztanowiec, jesion... Może warto 
pomyśleć o innych metodach radzenia sobie ze śniegiem?

Język migowy w klasie 3b

Niedawno w  klasie 3b wprowadziliśmy innowację – miganki klasowe – 
świetnie usprawniające pracę rąk i ogólną motorykę ciała. Dzieci uczyły się 
alfabetu migowego, wykorzystując bardzo kreatywnie nawet przerwy na 
utrwalanie nowej umiejętności.

nagroda Wielkopolskiego Kuratora oświaty dla marii gabler

Jest nam niezwykle miło poinformować, że nagrodę Wielkopolskiego Kura-
tora Oświaty otrzymała w tym roku nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
oraz logopedka – Maria Gabler. 

Film – „Kiedyś byliśmy sąsiadami…”

Przez trzy dni uczniowie, rodzice, nauczyciele, członkowie grupy re-
konstrukcyjnej z  Obornik „Kraina Warty”, mieszkańcy Leszna, Śmigla 
i Wilkowic pracowali na planie filmu opowiadającego o wysiedleniach 
Polaków z  Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa w  czasie II 
wojny światowej. Scenariusz napisała i produkcją zajęła się Anita Plu-
mińska-Mieloch, a reżyserią i montażem Piotr Świdziński z ZS. Zdjęcia 
odbywały się w Wilkowicach i  Śmiglu. Trailer został pokazany w TVP. 
Premiera niebawem! 

nadanie imienia szkole

Najważniejszym wydarzeniem tego roku dla ZS była uroczystość na-
dania imienia, która odbyła się we wtorek, 13 października. Wprawdzie 
szkoła Uchwałą RML otrzymała imię w 2020 r., ale oficjalna uroczystość 
– przekładana dwukrotnie z powodu pandemii – mogła się odbyć do-
piero teraz. Szkoła otrzymała imię Kryptologów Poznańskich i sztandar. 
Przypominamy, że Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki 
przyczynili się do szybszego zakończenia drugiej wojny światowej. 
Złamali szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej 
przez hitlerowskie Niemcy. Program artystyczny nawiązywał do losów 
patronów na tle lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Na scenie 
mogliśmy podziwiać uczniów i nauczycieli, którzy pod kierunkiem pani 
Hanny Ruszkowskiej przygotowali część oficjalną i artystyczną. Miłym 
akcentem był słodki poczęstunek w stołówce, wystylizowanej na po-
pularną w dwudziestoleciu międzywojennym w Warszawie kawiarnię 
Małą Ziemiańską, oraz możliwość odpoczynku w Ogrodzie Saskim, 
chwilowo przeniesionym na szkolny korytarz. Dziękujemy za obecność: 
Burmistrz Miasta Luboń Małgorzacie Machalskiej, Wielkopolskiemu 
Kuratorowi Oświaty Robertowi Gawłowi, Dziekanowi Wydziału Mate-
matyki i Informatyki prof. Krzysztofowi Dyczkowskiemu, komendanto-
wi Straży Miejskiej Łukaszowi Kołczowi, dyrektorom lubońskich szkół, 
uczniom i rodzicom. Podziękowanie kierujemy też w stronę pana Se-
bastiana Linkiewicza za upominek w postaci fotosów przedwojennych 
gwiazd polskiego kina. (ZS)

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS
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szkoła Podstawowa nr 1
spotkanie z absolwentami
W piątek 24 września absolwenci klasy 8c spo-
tkali się z wychowawczynią. Wszyscy z radością 
powrócili do swojej szkoły, którą pożegnali 
w  czerwcu. Uczniowie dzielili się wrażeniami 
z  pierwszych tygodni nauki w  nowych szko-
łach. Wspominano zabawne sytuacje z czasów 
nauki w SP1. Uczniowie przekazali pozdrowie-
nia dla dyrekcji szkoły i wszystkich nauczycieli. 
Na następne spotkanie umówiliśmy się po fe-
riach zimowych.

 Hanna Idzikowska – wychowawczyni 8c

Wizyty uczniów w bibliotece
„Biblioteka, to dobre miejsce dla człowieka” 
i właśnie z  tego powodu do biblioteki szkol-
nej zapraszani są goście – uczniowie różnych 
klas. W  piątek 17 września odwiedziła nas 
klasa 1a z wychowawcą. Po krótkich wyjaśnie-
niach, dotyczących roli, jaką pełni biblioteka 
w szkole oraz panujących tu zasadach, nastą-
piła rozmowa o  książkach i  ich bohaterach. 
Pani bibliotekarka pokazała, w  jaki sposób 
udostępnia książki. Na koniec można było sa-
modzielnie wybrać pozycję i  ją wypożyczyć. 
Z  uśmiechem na twarzy i  z  książką w  ręce 
pierwszoklasiści opuścili bibliotekę. Kolejne 
spotkanie za dwa tygodnie!

 Julita Lehman

W  murach uniwersytetu ekonomicznego, 
noc naukowców 2021 r.
Uczennice klasy 7b wzięły udział w Nocy Na-
ukowców 2021 r.  Uczestniczyły w wykładach 
(Nie)marnowanie żywności oraz Akcji biode-
gradacja gołym okiem. Pełne zapału wzięły 
udział w warsztatach praktycznych Pracowi-
te mikroby w  walce o  środowisko oraz Ko-
smetyki naturalne, podczas których wypro-
dukowały własne szminki. Na zakończenie 
wiele emocji wzbudził Blind test, czy poznasz 
produkt po smaku? Podczas którego, dziew-
częta miały okazję testować smak czekola-
dy mlecznej różnych producentów. Była to 
świetna lekcja z  doradztwa zawodowego, 
uczennice chciałyby studiować na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym, czego oczywiście im 
życzymy. Serdecznie podziękowania kieruje-
my dla pani Katarzyny Kuśmierczyk-Anioły, 
dzięki której mogliśmy uczestniczyć w Nocy 
Naukowców.

 Magdalena Kulińska

W  ramach realizacji szkolnego Programu 
Wychowawczo-Profilaktycznego, w  dniach 
23 i  24.09.2021 r., odbyły się  na terenie 
szkoły warsztaty dla uczniów klas ósmych
Prowadzone były one przez trenerów reko-
mendowanego Programu Profilaktycznego 
– „Archipelag Skarbów”. Głównym celem pro-
gramu jest zapobieganie różnym zachowa-
niom ryzykownym i  problemom młodzieży. 
Tematyka spotkań dotyczyła problemów wcze-
snych kontaktów seksualnych, picia alkoholu, 
używania narkotyków i  dopalaczy oraz prze-
mocy rówieśniczej. Program składał się z trzech 
elementów: dwudniowe warsztaty dla uczniów 
klas ósmych, spotkanie dla rodziców, szkolenie 
Rady Pedagogicznej. Uczniowie naszej szkoły 
aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

 Jolanta Piniarska – pedagog szkolny

Piątki z doświadczeniami w klasie 5b
W  każdy piątek, po lekcjach, chętnie zostaje-
my w szkole w pracowni fizyczno-chemicznej. 
Wcielamy się w  role naukowców i  poprzez 
samodzielnie wykonywane doświadczenia 
badamy zjawiska i  otaczający nas świat. Przy-
gotowywaliśmy m.in. ciecz nienewtonowską, 
budowaliśmy statki powietrzne z balonów na-
pędzane powietrzem z suszarki, a także koloro-
we wieże z cieczy o różnych gęstościach. 

 Klasa 5b z wychowawcą – Ewą Rubisz

eKo WYzWanie
Klasa 5b podjęła EKO WYZWANIE. Wyposażeni 
w rękawiczki i worki zbieraliśmy śmieci z tere-
nów zielonych Placu Bojanowskiego, naszego 
boiska szkolnego i terenu przy szkole. Nie za-
brakło przy tym humoru i  zabawy. Braliśmy 
udział w akcji ogólnopolskiej pod patronatem 
firm Pelikan, Herliz i  Eco Line. Nominowali-
śmy do EKO WYZWANIA szkoły podstawowe 
nr 2, 3 i 4 w Luboniu oraz szkołę podstawową 
w Rogalinie. Zachęcamy inne klasy do wzięcia 
udziału w EKO WYZWANIU. Informacje na eko-
wyzwanie.pl

 Ewa Rubisz

Komunikujemy się asertywnie
Asertywność to jedna z  najważniejszych cech 
dobrej komunikacji. W ramach kształcenia kom-
petencji mediacyjnych na lekcji wychowaw-
czej w  klasie 8c zdefiniowaliśmy asertywność, 
a  także wypróbowaliśmy swoje umiejętności 
w praktyce. Doprowadziło to niekiedy do sytu-
acji zabawnych. Najważniejsze jednak, że każdy 
mógł się sprawdzić w  sytuacjach wymagają-
cych sporych umiejętności negocjacyjnych.

 Sebastian Pawlicki

xxVii rajd „złota Jesień w WPn”
9 października uczniowie należący do SKKT 
PTTK przy SP nr 1 wraz z  opiekunami uczest-
niczyli w  XXVII Rajdzie „Złota Jesień w  WPN”. 
Głównym celem rajdu było poznanie piękna 
naszego parku narodowego i  uwrażliwienie 
na potrzeby ochrony środowiska naturalnego, 
a także propagowanie aktywnych form spędza-
nia czasu wolnego na łonie przyrody.

 Uczestnicy rajdu

zajęcia szkolnego Klubu sportowego
W naszej szkole działa Szkolny Klub Sportowy 
Dziewcząt finansowany przez Ministerstwo Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zajęcia 
odbywają  się dwa razy w tygodniu (poniedział-
ki i środy od godz. 15.15 do 16.15). Celem pro-
gramu jest:

1. Stymulowanie i  kształtowanie nawyku po-
dejmowania aktywności fizycznej przez dzieci 
i młodzież.

2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia 
oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym pro-
filaktyka nadwagi i otyłości.

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży.

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bez-
płatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży.

Uczennice chętnie uczestniczą w  pozalekcyj-
nych zajęciach sportowych.

 Hanna Idzikowska

od moreny do gleby
19 października kl. 4c i 5a wzięły udział w warsz-
tatach przyrodniczych w  Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Jeziorach. Podczas warsztatów 
dowiedzieliśmy się, jak lądolód przechodzą-
cy przez teren Wielkopolski wpłynął na ro-
dzaj gleby i  ukształtowanie terenu, na którym 
mieszkamy. Pani przewodnik odpowiadała na 
nasze pytania. Pokazywała nam przekrój gle-
by, tłumacząc pochodzenie i funkcję kolejnych 
warstw. W  okolicznościach piękna przyrody 
przypomnieliśmy sobie wiedzę z lekcji przyro-
dy oraz poznaliśmy wiele ciekawostek ze świa-
ta roślin i  zwierząt. Zachęcamy wszystkich do 
zgłębiania wiedzy przyrodniczej w terenie.

 Klasy 4c i 5a z wychowawczyniami  
 H. Kruszoną i M. Celler

 fot. Zb. SP1

 fot. Zb. SP1

 fot. Zb. SP1
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Katolicka szkoła Podstawowa nr 6
mamy swojego patrona

We wtorek, 5 października odbyła się uroczy-
stość nadania imienia Czcigodnego Sługi Boże-
go ks. Franciszka Blachnickiego Katolickiej SP nr 
6 w Luboniu. Program uroczystości obejmował 
poświęcenie szkoły przez księdza Arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego, uroczystą Mszę Świętą 
w  kościele św. Barbary, wystąpienia zaproszo-
nych gości oraz program artystyczny w wykona-
niu uczniów Katolickiej SP nr 6. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, 
kapłani z parafii dzieci uczęszczających do KSP 
nr 6, kapłani związani z  ruchem Światło Życie, 

siostry służebniczki, moderatorzy Ruchu Świa-
tło-Życie, przedstawiciele władz krajowych 
i  samorządowych oraz służb mundurowych, 
a także dyrektorzy lubońskich szkół oraz przed-
stawiciele rady rodziców. Przemówienia wygło-
sili: Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Ksiądz 
Biskup Piotr Turzyński, Poseł na sejm RP Robert 
Telus, Dyrektor KSP nr 6 w  Luboniu Mateusz 
Mikołajczak, Fundator Szkoły Tomasz Błaszak, 
Burmistrz Małgorzata Machalska, Wielkopolski 
Kurator Oświaty Robert Gaweł oraz Przedstawi-
ciel Rady Rodziców Witold Klimas.

 Katarzyna Duszyńska fot. Zb. KSP6

szkoła Podstawowa nr 2
Wolontariat na wielu frontach
Wolontariat w Cieszkowiance działa bardzo ak-
tywnie: Szpikofani w tym miesiącu kilkakrotnie 
kwestowali na rzecz chorych osób, trwa akcja 
„Opatrunek na ratunek”, Strefa Dobrych Uczyn-
ków przygotowała kartki dla emerytowanych 
nauczycieli z Domu Nauczyciela w Bielsku-Bia-
łej. Wolontariusze z Motylego Wolontariatu za-
kończyli pierwszy etap akcji charytatywnej dla 
poznańskiego schroniska dla zwierząt na Ko-
bylimpolu, zbierając karmę dla psów i  kotów, 
koce, lekarstwa, zabawki. Nasi wolontariusze 
pomagają też w świetlicy szkolnej. 8 paździer-
nika odbyły się charytatywne warsztaty z szycia 
poduszek dla pań po mastektomii. Honorowy 
patronat nad akcją „Serce od serca” objęli Bur-
mistrz Miasta Luboń Małgorzata Machalska 
i Starosta Poznański Jan Grabkowski. Wolonta-
riusze, nauczyciele, Dyrekcja szkoły, Pani Bur-
mistrz, Panie z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i  inni mieszkańcy Lubonia pod okiem koordy-
natorek projektu, p. Justyny Maćkowiak-Szu-
kalskiej i  p. Karoliny Wasilewskiej-Waligórskiej 
wspólnie uszyli ponad 100 poduszek w kształ-
cie serca, które będą łagodzić ból i  obrzęk po 
operacjach. Praca w  wolontariacie to świetny 
sposób na integrację młodszych i  starszych 
uczniów oraz całej społeczności Lubonia wokół 
ważnych i bardzo pożytecznych spraw.

światowy dzień tabliczki mnożenia 
1 października obchodziliśmy Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. Uczniowie kl. 3-6 mogli 
sprawdzić swoje umiejętności mnożenia do 
100. Uczniowie klas ósmych egzaminowali 
młodszych kolegów. Nagrodą za poprawnie 
rozwiązane działania były cukierki oraz odzna-
ki Mistrza Tabliczki Mnożenia. Odbył się wtedy 
także konkurs plastyczny „Doznaj olśnienia z ta-
bliczką mnożenia”.

ministerstwo motyli
Uczniowie klas 1-4  wzięli udział w  spotkaniu 
prowadzonym przez Jacka Pałasiewicza z „Mi-
nisterstwa Motyli”, który przyjechał do nas 
z  pięknymi, kolorowymi, tropikalnymi bezkrę-
gowcami oraz innymi zwierzętami. Pan Jacek 
w  interesujący i  wesoły sposób opowiedział 
wiele ciekawostek na temat swojej hodowli. 
Prezentował różne bezkręgowce. Najwięcej 
emocji wzbudziło spotkanie z  pająkiem z  Ma-
dagaskaru.

stypendyści miasta Luboń 2021
12 października w  Centrum Organizacji Poza-
rządowych w Luboniu z rąk Pani Burmistrz Mał-
gorzaty Machalskiej oraz Przewodniczącej Rady 
Miasta Pani Teresy Zygmanowskiej nasi ucznio-
wie otrzymali STYPENDIA MIASTA LUBOŃ 2021 
w dziedzinie sportowej: Natasza Adamczyk 6a, 
Łukasz Klorek 8b, Julia Adamczyk 8e, Kinga Sie-
jak 8f oraz artystycznej: Natasza Chadyniak 7c. 
Gratulujemy.

skąd prąd?
Uczniowie klas 7 i  8 wzięli udział w  konkursie 
organizowanym przez Urząd Regulacji Energe-
tyki. Przedstawili w formie pracy plastycznej, jak 
wyobrażają sobie źródła energii elektrycznej. 
Prace ich zostały wysłane do Warszawy. Czeka-
my na wyniki.

den w cieszkowiance
Podczas tegorocznego Dnia Nauczyciela 
uczniowie wzięli udział w  projekcie edukacyj-
nym, w  którym wykonywali różnorodne za-
dania i  uczestniczyli w  konkursach. Część klas 
z  wychowawcą pojechała tego dnia na wy-
cieczkę integracyjną. To był dzień pełen emocji.

dzień drzewa
10 października z  okazji Dnia Drzewa podsu-
mowaliśmy szkolny konkurs „Jestem drzewem”. 
Wzięło w nim udział wielu uczniów, prezentując 
prace przestrzenne, wykonane z różnorodnych 
materiałów. Na szczególne wyróżnienie zasłu-
żyła klasa 3b z p. Beatą Maciaszek.

absolwenci mile widziani
15 października odbyło się spotkanie ósmokla-
sistów z absolwentami naszej szkoły. Starsi ko-
ledzy i  koleżanki opowiedzieli o  przygotowa-
niach do egzaminu, wyborach szkół, rekrutacji 
oraz o swoich przeżyciach. Dziękujemy za spo-
tkanie i cenne wskazówki.

centrum mistrzostwa informatycznego
Trzeci raz uczniowie klas 4-8 uczestniczą w za-
jęciach w  ramach programu CMI. To cykl bez-
płatnych zajęć z algorytmiki i programowania. 
Uczniowie poznają informatykę od podszewki 
m.in. z  zestawami robotycznymi opartymi na 
robotach – Mbot, będą mieli też możliwość 
uczestniczenia w  ogólnopolskich zawodach 
algorytmicznych i  projektowych organizowa-
nych przez Politechnikę Łódzką. (SP2)

 fot. Zb. SP2

 fot. Zb. SP2
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szkoła Podstawowa nr 4

szkoła Podstawowa nr 5

spotkanie profilaktyczno-edukacyjne 
z  przedstawicielami: lubońskiej Policji 
oraz straży miejskiej

15 października w klasach pierwszych odby-
ło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne 
z  przedstawicielami: lubońskiej Policji oraz 
SM. Tematem pogadanki była „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Pani policjantka przypo-
mniała zasady bezpiecznego poruszania się 
po ulicy podczas jazdy rowerem oraz samo-
chodem. Podkreśliła, jak ważne jest noszenie 
elementów odblaskowych na odzieży czy 
plecakach, zwłaszcza po zmroku. W  czasie 
spotkania uczniowie przypomnieli sobie 
również numery alarmowe. Wszyscy aktyw-
nie uczestniczyli w spotkaniu.

 Katarzyna Kolińska-Nowaczyk

stypendysta miasta Luboń

12 października, w Centrum Organizacji Poza-
rządowych w  Luboniu, odbyło się uroczyste 
wręczenie tytułu Stypendysty Miasta Luboń 
2021. Rada Stypendialna przyznała wyróżnie-
nia dla 43 najbardziej uzdolnionych uczniów 
w dziedzinie dokonań naukowych, artystycz-
nych i  sportowych. W  gronie wyróżnionych 
sportowców znaleźli się nasi uczniowie. Tytuł 
z  rąk pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej 
oraz Przewodniczącej RML pani Teresy Zyg-
manowskiej odebrali: Amelia Brzykowska 
z klasy 7d, Franciszek Tłok z klasy 7d, Bartosz 
Ziółkowski z  klasy 7a oraz Jakub Ziółkowski. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 Anna Poprawka

Konkurs belfra

Rada Rodziców wraz z Samorządem Uczniow-
skim w okresie od 1.10 do 12.10.2021 przepro-
wadziła konkurs Belfra. Uczniowie oddawali 
głosy na nauczycieli w  siedmiu kategoriach. 
Po podliczeniu głosów wyłoniono zwycięz-
ców: Belfer Uśmiechu – Barbara Plichta, Kart-
kówek – Aneta Andrzejewska, Pióra – Paulina 
Kostrzewska, Cierpliwości – Maciej Woźniak, 
Elegancji – Arkadiusz Kamiński, Luzak – Nata-
lia Adamska, Misiek-Tulisiek – Cecylia Przyby-
szewska-Marciniak. Wszystkim nagrodzonym 
gratulujemy.

 Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski

międzynarodowy dzień muzyki

Po raz kolejny uczniowie z  SP4 uświetnili 
dzień 1 października. Tym razem stworzyli 
piękne ilustracje do utworów Hani Rani – 
Eden, Wolfganga Amadeusza Mozarta – Sym-
fonia nr 40 g-moll, oraz Nikołaja Rimskiego 
Korsakowa – Lot trzmiela. Uczniowie, na 
własnym przykładzie mogli się przekonać, że 
każdy z nas inaczej odbiera muzykę. Wystawę 
prac można obejrzeć na korytarzu, przy głów-
nym wejściu do szkoły.

 

ciekawa lekcja historii w obozie karno-śled-
czym w Żabikowie
W czwartek, 7 października klasa 8a wraz z panią 
Katarzyną Urbaniak odwiedziła Muzeum Mar-
tyrologiczne w Żabikowie. Obejrzeliśmy dwie 
wystawy stałe. Dotyczyły one życia więźniów 
dawnego obozu pracy przymusowej dla Żydów. 
Pani przewodnik oprowadziła nas i opowiedziała 
o życiu więźniów. Pokazała listy i rzeczy osobiste. 
Była to interesująca lekcja. Dzięki niej mieliśmy 
okazję poznać losy ludzi przebywających w obo-
zie podczas II wojny światowej.

 Zuzanna Kowalewska i Ola Sienkiewicz

1 października 2021 – xi światowy dzień ta-
bliczki mnożenia
Celem akcji jest propagowanie zabawowej for-
my nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona 
zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mno-
żenia. Głównym organizatorem tego święta ob-
chodzonego w wielu szkołach jest Wydawnictwo 
Karty Grabowskiego z Poznania. W naszej szkole 
konkurs przebiegał w dwóch etapach: Etap I – 
wyłonienie najlepiej radzących sobie uczniów 
z tabliczką mnożenia przy pomocy programu 
komputerowego. Etap II – zakwalifikowani w I 
etapie uczniowie rozwiązywali cztery zadania, 
w których musieli wykazać się logicznym myśle-
niem matematycznym, w czterech działaniach 
oraz znajomością kolejności działań. W wyniku 
przeprowadzonego konkursu wyłoniono pięciu 
Mistrzów Tabliczki Mnożenia: Zofia Janowiecka kl. 
4d, Nikola Bartoszek kl. 5a, Cyprian Wichtowski kl. 
6a, Marcus Jankowiak kl. 7a i Karolina Pawlicka kl. 
8b. Uczniowie, którzy uzyskali nieco niższą liczbę 
punktów, uzyskali tytuł-legitymację Eksperta Ta-
bliczki Mnożenia: Tymoteusz Adamczewski kl. 4a, 
Julian Kleiber kl. 4b, Wojciech Wilma kl. 4b, Piotr 
Przybysz kl. 4c, Pola Pięta kl. 4d, Franciszek Mwa-
ba kl. 5a, Laura Monkieiwcz kl. 5a, Iga Wolska kl. 
6a, Kamil Wiśniewski kl. 7c, Justus Tomaszkiewicz 
kl. 8a, Dawid Lubka kl. 8a i Cezary Błaszczak kl. 8b. 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

 Małgorzata Zgoła i Angelika Loręcka

Wybieraliśmy przedstawicieli do samorządu 
uczniowskiego

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego to 
ważne wydarzenie w życiu szkoły. Wybory w SP 
nr 5 odbyły się 30 września. Głosowały wszystkie 
klasy. Każdy uczeń mógł wskazać osobę, która 
będzie go reprezentowała przez cały rok szkolny. 
Po przeliczeniu głosów przez komisję wybor-
czą poznaliśmy nowe Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego: Przewodnicząca – Emilia Targoń-
ska 8a; Zastępcy w sprawach klas 5-8 – Wiktoria 
Sobierajska 7b, Zosia Masłowska 6a Zastępcy re-
prezentujący klasy 1-4 – Wojtek Stempczyński 4a, 
Leon Pluciński 1b.

 Jolanta Walczak

fot. Zb. SP4

fot. Zb. SP5
fot. Zb. SP5

fot. Zb. SP4

Ploteczki z czwóreczki
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Sztandar ufundowali rodzice, nauczyciele i uczniowie, innymi sło-
wy społeczność szkolna. Najpierw przedstawiciele Rady Rodziców 
przekazali sztandar dyrektor ZS – Anicie Plumińskiej-Mieloch, któ-
ra następnie przekazała go uczniom, ci z  kolei na otrzymany dar 
złożyli ślubowanie. Sztandar ma kształt kwadratu (95x95 cm), jest 
obszyty złotymi frędzlami. Jego drzewiec ma wysokość 2,2 m, jest 
zakończony metalowym orłem. Awers jest koloru khaki, na jego tle 
widnieje napis: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRYPTOLOGÓW POZNAŃSKICH 
W LUBONIU oraz tarcza wypełniona cyframi symbolizującymi szy-
frogram. Rewers jest biało czerwony z  centralnie umieszczonym 
godłem państwowym – białym orłem w złotej koronie, ze złotymi 
szponami i dziobem, zwróconym w prawo, pod nim umieszczono 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. 

„Dzień 13 października 2021 r. zapisze się w historii naszej szkoły 
jako jeden z najważniejszych. Zwłaszcza w czasie pandemii, każda 
uroczystość, wspólne przedsięwzięcie powodują zarówno wśród 
uczniów, jak i nauczycieli radość i poczucie ogromnej wspólnoty. 
Nadanie imienia, przyjęcie sztandaru to chwile, gdy szczególnie 
mocno odczuwa się więź z innymi i chce się budować tradycję szko-
ły – powiedziała dyrektor ZS – Anita Plumińska-Mieloch. (PAW)

Najpierw w  terminie od 15 sierpnia do 15 
września w lubońskim magistracie należało 
złożyć stosowne wnioski z niezbędnymi za-
łącznikami. Następnie powołana Zarządze-
niem Burmistrza Rada Stypendialna w skła-
dzie: radni RML – Beata Łakomy, Karolina 
Wilczyńska-Kąkol i Michał Szwacki, kierow-
nik WOZiK – Romualda Suchowiak i podin-
spektor WOZiK – Małgorzata Kaczmarek 
zweryfikowała 45 złożonych wniosków, 
oceniając pozytywnie 43, które bezdysku-
syjnie przedstawiały osiągnięcia uczniów 
godne tytułu Stypendysty.

We wtorek, 12 października w  Centrum 
Organizacji Pozarządowych (COP) przy 
ul. Sikorskiego Burmistrz Małgorzata Ma-
chalska i  Przewodnicząca RML Teresa 
Zygmanowska wręczyły uroczyście wy-
różniającym się lubońskim uczniom tytuły 
Stypendysty Miasta Luboń 2021.

stypendia sportowe otrzymali: Anna 
Idaszewska (Katolicka SP6), Emilia Maria 
Kręc (VI LO w Poznaniu), Natasza Adam-
czyk (SP2), Julia Adamczyk (SP2), Alek-
sandra Liszka (II LO w  Poznaniu), Łukasz 
Klorek (SP2), Gabriela Matuszczak (LO 
w  Puszczykowie), Hubert Roszyk (VIII 
LO w  Poznaniu), Mateusz Trocha (XXXIX 
LO w  Poznaniu), Jan Maciej Chojnacki 
(V LO w Poznaniu), Rozalia Chmielewska 
(Szkoła Mistrzostwa Sportowego SP i LO 

Marcina Gortata w  Poznaniu), Kacper 
Czyż (SP21 w Poznaniu), Tomasz Jeziorny 
(SP1), Małgorzata Jeziorna (SP1), Alek-
sandra Nowakowska (V LO w  Poznaniu), 
Amelia Brzykowska (SP4), Tacjana Kubiak 
(XIV LO w  Poznaniu), Filip Glapa (III LO 
w  Poznaniu), Martyna Glapa (Sportowa 
SP14 w Poznaniu), Kinga Siejak (SP2), Ja-
kub Pilarski (LO Mistrzostwa Sportowego 
w  Poznaniu), Mikołaj Pietrasik (Sporto-
wa SP14 w  Poznaniu), Jakub Ziółkowski 
(SP4), Bartosz Ziółkowski (SP4), Bartosz 
Sułek (SP5), Zuzanna Sułek (V LO w  Po-
znaniu), Dominika Siudzińska (X LO w Po-
znaniu), Natalia Piechota (VII LO w Pozna-
niu) i Franciszek Tłok (SP4).

stypendia naukowe: Przemysław Kołtek 
(SP1), Jakub Szkoda (SP1), Tomasz Jan-
kowiak (II LO w Poznaniu), Blanka Lubina 
Urban (II LO w Poznaniu), Sophie Williams 
(VII LO w  Poznaniu), Karolina Pawlicka 
(SP5) i  Michał Nawrocki (SP im. św. Filipa 
Neri w Luboniu).

stypendia artystyczne: Kinga Tonder 
(III LO w  Poznaniu), Zuzanna Kowalewska 
(SP5), Aleksandra Piątek (SP1), Natasza 
Chadyniak (SP2), Adam Chadyniak (I  LO 
w  Poznaniu), Maja Świdzińska (Poznańska 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stop-
nia w Poznaniu) i Wiktoria Kajca (SP5).

Stypendystom gratulujemy i  życzymy po-
wodzenia w dalszej edukacji. (PAW)

nadanie imienia i przekazanie sztandaru

Przyznane i wręczone

W środowe popołudnie, 13 października, zaledwie kilka godzin przed dniem edukacji narodowej, w murach 
zespołu szkół przy ul. J.H. dąbrowskiego odbyła się ceremonia nadania tej placówce oświatowej imienia 
Kryptologów Poznańskich oraz uroczyste przekazanie sztandaru.

stypendia miasta Luboń 2021

Moment ślubowania przedstawicieli uczniów ZS   fot. Paweł Wolniewicz

Grupa lubońskich stypendystów w COP   fot. Zb. UM

OŚWIATA
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Zdrowie zaczyna się od uśmiechu

tel. +48 608 030 760
tel. +48 61 893 16 97

e-mail. kordent@onet.eu

KORDENT STOMATOLOGIA
ul. Kościuszki 64A

62-030 Luboń

Oferujemy usługi w zakresie:

stomatologia zachowawcza 

chirurgia w pełnym zakresie

protetyka - korony, mosty, protezy 

endodoncja - leczenie kanałowe pod mikroskopem

naprawa protez możliwa na poczekaniu, tel. 602 178 989

SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

OFERTA:
• BLOKADY
• ALARMY
• IMMOBILISERY
• CENTRALNE ZAMKI
• CZUJNIKI COFANIA
• ELEKTRYKA
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
• HAKI HOLOWNICZE
• AURO GAZ
• AUTO KLIMATYZACJA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW
• PRZYCIEMNIANIE SZYB
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

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

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

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

LP
00

1

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

Dowozimy, zadzwoń!

www.pizzeriaperon.pl

LK
06

1DREWNO
OPAŁOWE

KOMINKOWE

WĘGIEL

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna

gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

możliwość transportu

zamównienia/kontakt

605 981 958

PELLET
CERTYFIKOWANY

Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11
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tel. 501 099 327, 572 202 280

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

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

ROBOTY
ZIEMNE

LK003

TERMIN

R
EALIZACJI

14
 DNI G

W
AR A NCJI

5
LAT

BEZ 

Ż

YRA NTÓ W

RATY
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

Z PCV I ALUMINIUM

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

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

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis

NOVATECHNOVATECH
• Projekty instalacji gazowych, wod-kan, c.o., wentylacji;

• projekty sieci oraz przyłączy wodociągowych, 
kanalizacji, sanitarnej oraz deszczowej

• montaż instalacji gazowych, wod-kan, c.o.

• montaż i serwis pomp ciepła

 INSTALACJE SANITARNE

Praca na stanowisku:
KASJER

Autostrada A2
(Plac Poboru Opłat Gołuski, Nagradowice)

szczegóły na stronie www.aesa.pl

Wykonujemy usługę regeneracji �ltrów 
DPF / FAP / katalizatorów przy użyciu 
profesjonalnego urządzenia metodą 

HYDRODYNAMICZNĄ

STM Auto Naprawa Jarosław Waszak
ul. Ziemniaczana 12

62-030 Luboń
tel. 504 265 190

NAPRAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

WYMIANA: OLEJU I FILTRÓW, 
KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH, 

SPRZĘGIEŁ, ROZRZĄDÓW,
WAHACZY ZAWIESZENIA

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT
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ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

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

APTHERM, ul. Serdeczna 8
Budynek E, Piętro drugie

62-081 Wysogotowo

tel. Adam: 792 656 383

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

DZIEJE SIĘ W SPORCIE

W  sobotę, 25 września Stella przegrała u  siebie 
z  Pelikanem Niechanowo 0:1. Tydzień później, 2 
października w meczu wyjazdowym Piast Kobyl-
nica gładko rozprawił się ze Stellowcami, pokonu-
jąc zespół z Lubonia 4:0. Niestety, 9 października 
zespół Stelli doznał kolejnej porażki na wyjeździe 
z zespołem Meblorz Swarzędz 2:4. Bramki zdoby-
li: Adam Michalak z rzutu karnego i Daniel Smul-
kowski. Z kolei 16 października Stellowcy musieli 
uznać wyższość lidera grupy – Lipno Stęszew, 
przegrywając u  siebie 0:3, a  tydzień później 23 
października zostali rozgromieni na wyjeździe 
przez Naszą Dyskobolię Grodzisk Wlkp. 0:6. 

Po ostatniej porażce sytuacja Stelli jest nie do po-
zazdroszczenia. Stellowcy znajdują się obecnie 
w  głębokiej strefie spadkowej z  trzema punkta-
mi na koncie. Co prawda to nie jest jeszcze wiel-
ki alarm, ale już czas żeby zdobyć w następnych 

spotkaniach jakieś punkty i  przede wszystkim 
poprawić bilans bramkowy, bo w chwili obecnej, 
po 10 kolejkach Stella legitymuje się kiepskim wy-
nikiem, strzelając zaledwie 5  i tracąc 29 bramek.

 Władysław Szczepaniak

W sobotę, 25 września Luboński KS przegrał u siebie z KS Fałkowo 1:2. 
Bramkę dla LKS-u  zdobył Fabian Wosiek. W  następnym meczu, 3 paź-
dziernika lubonianie, grając na wyjeździe z  Piastem Łubowo, uzyskali 
cenny remis 1:1. Bramkę dla lubonian zdobył Radosław Kaszuba. Z kolei 
9 października kibice LKS-u  doczekali się upragnionego zwycięstwa. 
Piłkarze z ul. Rzecznej pokonali Koziołka Poznań 2:1. Bramki zdobyli: Ra-
dosław Kaszuba oraz 17-letni junior Maciej Kopiec. W następnej kolejce 
spotkań 16 października LKS przegrał na wyjeździe z Maratończykiem 
Brzeźno 0:2. W  sobotę, 23 października LKS podejmował u  siebie ze-
spół KSGB Manieczki. Bardzo dobrze mecz zaczął się układać, ponieważ 
w 12. minucie lubonianie prowadzili 2:1. Pierwsza połowa zakończyła się 
wynikiem 3:2 dla LKS-u. Po przerwie goście strzelili 2 bramki, natomiast 
gospodarze tylko jedną i  ostatecznie mecz zakończył się remisem 4:4. 
Bramki zdobyli: Krystian Nowicki, Adrian Patulski, Mateusz Jaś i  Maciej 
Jankowski. Optymistyczne jest to, że coraz więcej juniorów debiutuje 

w zespole seniorów – m.in. występy Mateusza Porzucka, Krystiana Patul-
skiego i Macieja Jankowskiego. 

 Władysław Szczepaniak

V liga

a klasa
fot. Władysław Szczepaniak

Jedna z podbramkowych akcji w meczu z Koziołkiem Poznań   fot. W. Szczepaniak

r e K L a m a
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W niedzielę, 26 września w meczu derbo-
wym w B klasie rezerwy Stelli Luboń podej-
mowały lokalnego rywala Szkołę Futbolu 
Luboń (SF Luboń). Stellowcy pokazali swoją 
wyższość i pokonali wysoko niepokonaną 
dotychczas SF Luboń aż 6:1. Bramki dla Stelli 
zdobyli: Szymon Kalinowski 2, Marcin Maliń-
ski 1, Robert Majkowski 1, Jakub Wawrocki 1, 
Adrian Woźny 1. Honorową bramkę dla SF Lu-
boń zdobył Kacper Bartoszak. 

Zespoły wystąpiły w następujących składach: 

Stella II Luboń: Andrzej Godera, Krzysztof 
Małkowski, Richard Durojaiye, Bartosz Ant-
kowiak, Jakub Wawrocki, Adrian Wojtysiak, 
Filip Wochna, Szymon Kalinowski, Mateusz 
Kluczyński, Marcin Maliński, Adrian Woź-
ny, Michał Sutuła, Kacper Jankowski, Dawid 
Lange, Grzegorz Koziatek, Robert Majkow-
ski, Bartosz Nyga, Patryk Perkowski, Norbert 
Stangierski.

SF Luboń: Borys Banaszak, Filip Krenz, Bartosz 
Machnik, Bartosz Grasza, Kasper Sobieralski, 

Kacper Bartoszak, Filip Bąkowski, Jakub Krup-
kowski, Jakub Smura, Dawid Ruszkowski, 
Konrad Borysow, Sebastian Maćkowski, Eryk 
Kubasik, Bartłomiej Rygiel, Adam Polechoń-
ski, Feliks Fiedler, Damian Broda, Jędrzej No-
wak, Aleksander Serek. 

W niedzielę, 3 października rezerwy Stelli 
sprawiły wielką niespodziankę pokonując 
zdecydowanie na wyjeździe lidera grupy KS 
Uchorowo 5:1. Należy podkreślić, że zespół 
gospodarzy, przed tym meczem był zespo-
łem niepokonanym. Bramki zdobyli: Szymon 
Kalinowski 2, Jan Schumacher 1, Bartosz 
Antkowiak 1, Patryk Perkowski 1. Gospoda-
rze objęli prowadzenie jednak Stellowcy do 
przerwy wyszli na prowadzenie 2:1. Druga 
połowa to już zdecydowana przewaga i pełna 
kontrola nad przebiegiem spotkania piłkarzy 
z Żabikowa, którzy zdobyli 3 kolejne bramki. 
Z kolei 9 października, po niezłym meczu, 
Stellowcy przegrali spotkanie z rezerwami 
Orkanu II Konarzewo 1:3. Jedyną bramkę dla 
gospodarzy zdobył z rzutu karnego Szymon 

Kalinowski. Tydzień później, 16 października 
rezerwom Stelli przyszło się zmierzyć na wy-
jeździe z liderem grupy – Okoniem Sapowice, 
który pokonał lubonian 2:1. Bramka dla Stelli 
okazała się bramką samobójczą. W niedzielę, 
24 października piłkarze z Żabikowa po-
konali 4:1 drużynę Złoci II Złotkowo. Bramki 
zdobyli: Filip Wochna 2, Adrian Wojtysiak 1, 
Kacper Jankowski 1. 

 Władysław Szczepaniak

b klasa

Sytuacja podbramkowa w meczu Stelli II Luboń z Or-
kanem II Konarzewo   fot. Władysław Szczepaniak

Drugi nasz zespół występujący w tej samej klasie SF Luboń, tydzień 
wcześniej w meczu derbowym z rezerwami Stelli trochę zawiódł, 3 
października zrehabilitowali się, pokonując na wyjeździe AP Dębiec 
6:1. Było to w pełni zasłużone zwycięstwo lubonian. Bramki zdobyli: 
Kacper Bartoszak 2, Filip Bąkowski 1, Kasper Zoran 1, Bartosz Grasza 1, 
Aleksander Serek 1. W sobotę, 9 października SF Luboń podejmował 
czołowy zespół w tabeli – KS Uchorowo, który ma również aspiracje 
awansu do A klasy. Już od samego początku w meczu uwidoczniła się 
przewaga lubonian, jednak kibice SF długo musieli czekać na pierw-
szą bramkę. Trzeba odnotować, że lubonianie nie wykorzystali rzutu 
karnego. Druga połowa to już przygniatająca przewaga SF, udoku-
mentowana strzeleniem czterech bramek. Zwycięstwo lubonian 
miało duży wpływ na układ w tabeli. Bramki zdobyli: Jakub Smura 
2, Filip Bąkowski 1, Jakub Krupkowski 1. tydzień później drużyna SF 
Luboń odniosła kolejne zwycięstwo, pokonując na wyjeździe Orkan 
II Konarzewo 3:2. Było to bardzo emocjonujące i wyrównane spotka-
nie, ale lubonianie wyszli z niego zwycięsko i przywieźli z Konarzewa 
trzy punkty. Bramki dla SF Luboń zdobyli: Jakub Krupkowski, Jakub 
Smura, Adam Polechoński. W niedzielę, 24 października w meczu 
na szczycie SF Luboń podejmowała na własnym boisku lidera grupy 
Okoń Sapowice. Po bardzo emocjonującym spotkaniu, mecz zakoń-
czył się remisem 3:3. Bramki zdobyli: Konrad Borysow 1, Kasper So-
bieralski 1, Adam Polechoński 1.

 Władysław Szczepaniak

DZIEJE SIĘ W SPORCIE

Mecz na stadionie przy ul. Rzecznej z liderem grupy – KS Uchorowo wygrany przez SF 
Luboń 4:0    fot. Władysław Szczepaniak

V liga red box 2021/2022 
grupa wielkopolska II

1. Lipno Stęszew  10 27 35:5
2. Płomień Przyprostynia  10 24 29:20
3. Vitcovia Witkowo  10 22 13:3
4. Meblorz Swarzędz  10 22 28:20
5. Nasza Dyskobolia Grodzisk 10 20 20:19
6. Orkan Chorzemin  10 20 23:12
7. Piast Kobylnica  10 18 25:13
8. Grom Plewiska  10 15 22:16
9. Polonus Kazimierz Biskupi  10 15 14:19
10. 1922 Lechia Kostrzyn  10 12 14:18
11. GKS Dopiewo  10 11 14:18
12. Pelikan Niechanowo  10 10 8:23
13. Czarni Czarniejewo  10 5 13:29
14. Polanin Strzałkowo  10 4 11:25
15. stella Luboń  10 3 5:29
16. Orkan Konarzewo  10 2 8:23

Klasa b Proton 2021/2022  
grupa wielkopolska IV

1. Jadwiżański KS Poznań 8 21 19:8
2. Okoń Sapowice 8 20 27:9
3. sF Luboń 8 19 30:16
4. Orły Plewiska 9 15 15:12
5. AP Dębiec Poznań 9 13 18:25
6. Przemysław II Poznań 8 13 28:18
7. Orkan II Konarzewo 8 12 21:17
8. Arka Kiekrz 8 12 18:26
9. KS Uchorowo 8 12 14:18
10. stella ii Luboń 8 9 19:15
11. Odlew Poznań 9 6 13:20
12. Złoci II Złotkowo 8 4 17:21
13. Pluton Przeźmierowo 9 3 10:44

Klasa a Proton 2021/2022 
grupa wielkopolska IV

1. KS Fałkowo 8 19 19:10
2. Warta Pyzdry 7 16 22:10
3. Pogoń Książ Wlkp 8 14 23:12
4. KSGB Manieczki 7 13 20:18
5. Szturm Junikowo  P-ń 7 12 20:11
6. WKS Owieczki 8 11 14:12  
7. Maratończyk Brzeźno 8 10 12:22
8. Piast Łubowo 7 9 9:9
9. Orlik Miłosław 9 9 18:24
10. Luboński Ks 8 8 10:18
11. Koziołek Poznań 8 3 5:15
12. Las Puszczykowo 7 2 6:17

Po wycofaniu się z rozgrywek zespołu WPIP Mardom Poznań, po IV 
kolejce jego wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostały anulo-
wane. Niestety, w ten sposób rezerwy Stelli, które pokonały Mardom 
5:3 i  SF Luboń po okazałym zwycięstwie 17:1 zostały pozbawione 
tych punktów i bilansów bramkowych. Przełożyło się to na zmiany 
w tabeli wyników.

 Władysław Szczepaniak

zmiany w b klasie
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trochę historii

Oficjalnie Klub Sportów Walki Czerwony Smok został za-
łożony w 2003 r.

Przez pierwsze dwa lata był klubem jednosekcyjnym 
i  specjalizował się w  Taekwondo olimpijskim, a  salę na 
zajęcia sekcji wynajmował w SP nr 36 na ul. Słowackiego 
w Poznaniu. Już wtedy zawodnicy klubu odnosili sukce-
sy na zawodach ogólnopolskich i  międzynarodowych. 
Od 2008 r. znacznie rozszerzył działalność o  sekcje kick 
boxingu, tajskiego boksu, judo, mma. W tym czasie zyskał 
ogromną popularność i  renomę, a  nazwa Czerwony Smok stała się po-
wszechnie znana dla większości młodych ludzi, którzy zetknęli się z spor-
tami walki. Przyczyniło się do tego wielu zawodników, którzy zdobywali 
najwyższe trofea na zawodach ogólnopolskich i  międzynarodowych. 
Do najważniejszych należy zaliczyć: Bartosza Lewandowskiego, Marcina 
Zabłockiego (obecnie główny trener i koordynator Czerwonego Smoka 
w  Luboniu), Damiana Gajewskiego, Natalię Skwarek, Przemysława Lisa, 
Łukasza Szulca, Krystiana Czelewicza (członkowie kadry olimpijskiej Ta-
ekwondo, zawodnicy mistrzostw Polski w kick boxingu i tajskim boksie). 
W tym samym roku, za sprawą Marcina Zabłockiego powstała sekcja klu-
bu w Luboniu, która funkcjonuje do dziś, szkoląc młodzież, by sięgała po 
najlepsze wyniki. 

W 2014 r. dla klubu otworzyły się nowe perspektywy. Dzięki sponsorom 
udało się otworzyć salę nad jeziorem Maltańskim, gdzie mieści się głów-
na siedziba klubu, która wraz z  pozostałymi oddziałami Czerwonego 
Smoka w Luboniu i Wągrowcu tworzy duży klub z wielkimi możliwościa-
mi dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy mogą się uczyć i rozwijać oraz 
sięgać po marzenia związane ze sportami walki na najwyższym poziomie. 
Od stycznia br. lubońska sekcja Czerwonego Smoka funkcjonuje przy ul. 
Puszkina 38, gdzie ma profesjonalnie przystosowaną salę do sportów 
walki, wyłącznie do swojej dyspozycji przez 24 godziny na dobę.

sylwetka trenera i koordynatora, jego praca oraz życie klubu

Marcin Zabłocki pochodzi z  Poznania. W  wieku 13 lat zaczął trenować 
w osiedlowej sekcji Taekwondo. Od najmłodszych lat marzył o treningach 
w profesjonalnym klubie, ale wówczas nie było o to tak łatwo jak dzisiaj. 
W bloku, w którym mieszkał, na tablicy ogłoszeń pojawiła się broszurka 
zachęcająca do udziału w treningach Taekwondo. Okazało się, że wywie-
sił ją jego starszy kolega mieszkający piętro niżej – Tomasz Kaliński. „To 

jemu zawdzięczam moją przygodę ze sportami walki, za 
co do dzisiaj jestem mu wdzięczny, przyjaźnimy się nadal. 
Zdając egzaminy na kolejne pasy w Taekwondo, szybko 
zauważył moje predyspozycje Maciej Michalak, który zo-
stał moim kolejnym trenerem, ale już w innym klubie KS 
Rapid Śrem, gdzie poznałem Bartosza Jezierskiego. Wów-
czas zacząłem zdobywać swoje trofea sportowe w świe-
żo założonym, naszym Czerwonym Smoku” – wspomina 
pan Marcin. W  późniejszych latach zdobywając medale 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Se-
niorów czy też medale na arenach międzynarodowych, 

został powołany do Kadry Olimpijskiej na igrzyska Pekin 2008 r. To był 
jego najwspanialszy okres w  karierze sportowej, którego by nie zamie-
nił na nic innego. Wieloletnie reprezentowanie Polski, wyjazdy kadrowe, 
zgrupowania w ośrodkach olimpijskich (w Spale, Zakopanem, Cetniewie) 
były podporządkowane jednemu celowi, mianowicie osiągnięciu najwyż-
szego poziomu wytrenowania, by móc wystąpić na olimpiadzie. W wie-
ku 26 lat, jako absolwent poznańskiego AWF-u podjął pracę nauczyciela 
wychowania fizycznego w lubońskim Gimnazjum nr 2 przy ul. Kołłątaja, 

gdzie zaczął prowadzić sks-y z Taekwondo. Później otworzył w  naszym 
mieście oddział Czerwonego Smoka. Wraz z  rozwojem naszego klubu 
zaczął poszerzać zajęcia o kick boxing i kolejno: brazylijskie jiu jitsu, K1, 
Muay Thai, zapasy, boks i mma. „Dzisiaj mija ponad 14 lat istnienia klu-
bu w Luboniu i mam wrażenie, że odwaliłem w tym mieście kawał du-
żej i dobrej roboty, począwszy od pracy z młodzieżą w gimnazjum jako 
nauczyciel wychowania fizycznego wprowadzając w  życie szkoły wiele 
nowych dyscyplin sportowych, w  których uczniowie mogli startować 
na zawodach międzyszkolnych w  całej Wielkopolsce. Wspominam tę 
młodzież i pracę z nimi mega pozytywnie. Za pośrednictwem GL pozdra-
wiam wszystkich moich wychowanków” – powiedział pan Marcin. Jego 
zawodnicy z Czerwonego Smoka osiągają coraz lepsze wyniki i odnoszą 
sukcesy. Między innymi Sebastian Ratajczyk zdobył srebrny medal na 
Mistrzostwach Świata w Muay Thai, Mateusz Jakubowski jest aktualnym 
Mistrzem Polski Juniorów w K1 czy też Jakub Wawrzyniak – srebrny me-
dalista mistrzostw Polski K1. Należy wspomnieć, że na gali Babilon Da-
mian Piwowarczyk wygrał przed czasem, natomiast Ewelina Woźniak na 
gali Octagon wygrała swoją kolejną walkę zawodową. Ponadto Mateusz 
Gamrot w pięknym stylu wygrał na gali UFC. Marcin Zabłocki jest dumny 
z  wszystkich zawodników. Zachęca do trenowania w  lubońskim klubie 
każdego, kto ma ochotę się poruszać (prowadzone są również treningi 
dla kobiet). Systematycznie rozwija swoje umiejętności i co roku stara się 
wyjeżdżać na szkolenia do zaprzyjaźnionego klubu w Tajlandii, która jest 
kolebką Muay Thai – sportu narodowego Tajlandczyków. Od kilkunastu 
lat Czerwony Smok organizuje również obozy rekreacyjno-sportowe let-
nie i zimowe, w kraju i za granicą, a dla dzieci i młodzieży proponuje pół-
kolonie (więcej informacji na www.czerwony-smok.pl). (PAW)

czerwony smok
sekcja Klubu sportów Walki czerwony smok funkcjonuje w Luboniu od 14 lat i powstała za sprawą wielo-
krotnego mistrza Polski i reprezentanta Kadry olimpijskiej Pekin 2008 – marcina zabłockiego.

Podczas treningu w sali przy ul. Puszkina 38   fot. Zb. Marcina Zabłockiego

Trener i koordynator lubońskiej sekcji 
Czerwonego Smoka – Marcin Zabłocki   
fot. Zb. Marcina Zabłockiego

Sebastian Ratajczyk – srebrny medalista 
na Mistrzostwach Świata w Muay Thai   
fot. Zb. Sebastiana Ratajczyka
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Urodził się 17 czerwca 1930 r. w La-
sku. Jego ojcem był Franciszek, 
a  matką Maria z  domu Hoffman 
z Daszewic. Miał sześć sióstr i czte-
rech braci. Od lat trzydziestych aż 
do 1965 r. mieszkał na ul. Sobie-
skiego. Podczas okupacji hitlerow-
skiej przez pewien czas chodził do 
niemieckiej szkoły. Potem był za-
trudniony w  rzeźnictwie u  Niemki 
– Marii Gust na ul. Sobieskiego 40. 
Kiedy do budowy ulicy Sobieskie-
go – Adolf Hitler Strasse – Niemcy 
skierowali Żydów, rodzina pana 
Czesława potajemnie przekazywa-
ła im żywność, gotowane kartofle. 
W 1946 r., gdy miał 16 lat rozpoczął 
pracę w  Zakładach Ziemniacza-
nych. Od 1948 r. spawał. W  latach 
60. ukończył w  zakładzie kurs ślu-
sarza, a potem spawacza. Pracował 
później w  tym drugim zawodzie. 
Ceniono go, bo był fachowcem. 
Potrafił przepracować 300 godzin 
miesięcznie. Zawsze lubił pomagać 
innym. Ożenił się w 1956 r. z pocho-
dzącą z  Puszczykowa Mirosławą 
Kubasiak. Mieli sześcioro dzieci: 
Małgorzatę, Elżbietę, Wiesława, 
Mieczysława, Mariusza i  Jacka. Od 
1966 r. mieszkali przy ul. Armii Po-
znań 43. Po godzinie 23, w  nocy 

z 21 na 22 lutego 1972 r., kiedy w Zakładach Ziemniaczanych wybuchła 
dekstryna, pan Czesław ani przez moment nie wahał się, by pobiec na 
miejsce tragedii. Był członkiem zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej, 
gotowy na każdy sygnał spieszyć do pożaru. Przed 49 laty został uznany 
Wielkopolaninem roku. W 1982 r., po 36 latach przeszedł na emeryturę. 
Później nadal pracował na terenie dawnych Zakładów Ziemniaczanych, 
dla nowego właściciela jako portier (spędzał tam również nocki). Posia-
dał odznaczenia: Brązowy, Srebrny, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski. Złoty Krzyż Zasługi przyznano mu 
w związku z udziałem w akcji ratowniczej – za męstwo i odwagę.

Do końca życia w miarę możliwości bardzo pomagał rodzinie. Doczekał się 
18 wnuków i 18 prawnuków. Czesław Krajewski został pochowany 1 wrze-
śnia w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Puszczykowie po Mszy św. 
żałobnej w kaplicy cmentarnej. W ostatniej drodze towarzyszyli mu: rodzi-
na, przyjaciele i  sąsiedzi. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy i przyjaźnie na-
stawiony do otoczenia, pozostanie w pamięci lubonian i nie tylko. (PAW)

Pan Czesław będąc na emeryturze był 
nadal aktywny i dużo pracował   
fot. Zb. W. Krajewskiego

Podczas imieninowego spotkania pana Czesława z dziećmi w 2020 r.. Stoją od lewej: 
Wiesław, Małgorzata, Mieczysław, Elżbieta i Mariusz, poniżej pan Mieczysław i Jacek   
fot. Zb. Wiesława Krajewskiego

Najpierw w piątek, 1 października Sejm uchwalił jednogłośnie usta-
wę o ustanowieniu 27 grudnia świętem państwowym – Narodowym 
Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Z kolei w czwartek, 
28 października ustawę przyjął również jednogłośnie Senat. Warto 
podkreślić, że nie przewiduje ona, że święto 27 grudnia będzie dniem 

wolnym od pracy. Inicjatorami ustanowienia święta są: Wielkopolskie 
Muzeum Niepodległości w  Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fun-
dacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu. (PAW)

nowe święto narodowe
W tym roku obchody 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego będą szczególne, nie tylko ze wzglę-
du na przypadającą 80. rocznicę śmierci ignacego Jana Paderewskiego, ale także na ich państwową rangę. 
zwycięski zryw Polaków przeciwko niemcom z lat 1918-19 jest powodem do naszej dumy. Pamięć o nim 
integruje mieszkańców naszego regionu.

LUDZIE I HISTORIA

Dziękczynna msza polowa na placu Wolności w styczniu 1919 roku   fot. Zb. Przemysława Maćkowiaka

czesław Krajewski (1930-2021)
W sobotę, 28 sierpnia zmarł śp. czesław Krajewski – lubiany i ceniony lubonianin, przed 49 laty brał udział w 
akcji ratowniczej po wybuchu dekstryny w zakładach ziemniaczanych, Wielkopolanin roku 1972, pogodnie 
nastawiony do życia, życzliwy, zawsze pomagający innym.
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KARDIOLOG

gabinet:
Poznań, ul. Palacza 86
rejestracja telefoniczna

codziennie

tel. 61 86 19 740
tel. 660 892 440

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

szybka
transakcja!

Tel. 882 725 015
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adres redaKcJi:
ul. Wawrzyniaka 9
62 – 050 Mosina

godzinY otWarcia:
pn. – pt. 10.00 – 17.00 

www.gazeta–lubon.pl
ISSN: 2719-4469

e-mail: redakcja@gazeta–lubon.pl
facebook.com/GAZETALUBONSKA/

WYdaWca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Paulina Korytowska s. c. 
        ul. Wawrzyniaka 9, 62 – 050 Mosina

redaKtor naczeLna: Paulina Korytowska, tel. 513 064 503
WsPółPraca: Jan Bylczyński, Danuta Sawicka, Jakub Korytowski, Przemysław Maćkowiak, 
Aleksandra Radziszewska, Władysław Szczepaniak, Rafał Wojtyniak, Paweł Wolniewicz

biuro ogłoszeń: Redakcja „Gazety Lubońskiej”
aKWizYtorzY: Paulina Korytowska (tel. 513 064 503), Władysław Szczepaniak (tel. 691 469 029), 
Paweł Wolniewicz (tel. 606 620 668)
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towych przy ul. Wawrzyniaka 9 w Mosinie oraz sklepach Społem przy ul. Kościuszki, ul. Ks. Stre-
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, treść reklam oraz zastrzega sobie 
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bezpłatny i dostępny na terenie całej ue tel. 112
telefon alarmowy miasta Luboń tel. 601 986 986
Komisariat policji tel. 61 281 74 10 lub 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

telefony alarmowe
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• budowa i wykańczanie 
domów/mieszkań pod klucz

• ocieplanie budynków

„AGAT” Tomasz
Piotrowski

tel. 513 130 522 LK
00

9

Krystyna Wielgosz
Doradca ds. nieruchomości

tel. +48  519 737 864

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 164, 61-507 Poznań
Choiński & Kroll Nieruchomości

Sprzedaj ze mną swoje mieszkanie
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797 003 991

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

797 003 991

LUBOŃ, ul. Dworcowa 33
tel. 61 810 60 58, kom. 501 307 180

schodbud@wp.pl; www.schod-bud.com.pl

ZATRUDNIĘ STOLARZA

ZŁOTA RĄCZKA

503 712 456

hydrauliczne

elektryczne

malarskie

ślusarskie

stolarskie

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

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl
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U����� ����������
Kędziora Zbigniew

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

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

24h
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CZĘŚCI ZAMIENNE

PLISY

NA RYNKU OD 1998 ROKU

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

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

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

• ADR podstawowy, cysterny

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

w Poznaniu Wildzie
ul. Czechosłowacka 108,

61-476 Poznań

ZAPRASZA NA KURSY:

INFORMACJE I ZAPISY:
www.lok.org.pl

biuro.oskpoznan@lok.org.pl
tel: 61/830 10 96; 516 196 933
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KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825

LK
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Salon Optyczno-Okulistyczny
Joanna Ereńska

tel. 61 899 41 32Centrum Handlowe Pajo

KOMPLEKSOWE BADANIE OKULISTYCZNE
USŁUGI OPTYCZNE

HONORUJEMY KARTĘ SENIORA I DUŻEJ RODZINY
DARMOWE BADANIE WZROKU

PRZY ZAKUPIE KOMPLETNEJ PARY OKULARÓW LK
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7

!

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

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

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

Jesteśmy z Państwem już 36 lat

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne
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MEBLE

Luboń ul. Kręta 1B 
tel. 61 810 57 34

www.meble-komfort.pl
biuro@meble-komfort.pl

Polub nas na Facebooku

SZAFY, KUCHNIE,
MEBLE ŁAZIENKOWE

WIRY, UL. PODLEŚNA 14

Atrakcyjne

ceny i terminy!

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

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

502 670 270
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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.

Z tym kuponem 
Twoja wizyta -20%

Odwiedź nas !
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REKRUTACJA 2021
Serdecznie zapraszamy dzieci
w wieku od 6 miesiąca do 3 lat

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

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

Liczba miejsc
ograniczona
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TOMASZ BAUM
KANCELARIA PRAWNA

 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów 

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

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

08
7

www.tomaszbaum.pl

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

tel 535-845-644 LA
01
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www.bhpmajster.pl

Tel. 609 743 552

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

Punkt Handlowy: 
Mosina Ul. Wawrzyniaka 5
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ElegantoMani!

793 411 811@elegantomanii

Salon Stylizacji Paznokci
ul. Rynek 6
62-040 Puszczykowo 

513 513 258
513 303 308

SKUP
AUT

KAŻDY STAN I MARKA

DOJAZD DO KLIENTA
UMOWA I GOTÓWKA

OD RĘKI

skupujemy również
motocykle i quady

RÓWNIEŻ ZABYTKOWE

DZWOŃ ul. Dworcowa 1b
62-061  Łęczyca koło Poznania

poznan-agbud@wp.pl

tel. 503 973 651

Kostka brukowa
BRUK-BET Design 
kostki brukowe, 

schody, 
palisady i ogrodzenia modułowe
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ul. Poznańska 1, 62-060 Trzebaw,
telefon: 797 999 000, 61 819 52 62

nd. - czw. 15.00 - 20.00
pt. - sob. 14.00 - 21.00

www.delipark.pl /deliparkrosnowko

ZAPRASZAMY

Zima to wyjątkowy czas w DELI Park, który 
ob�tuje w niesamowite wydarzenia! 
Podczas tej najzimniejszej z pór roku, DELI 
Park przeistacza się w Świąteczną Krainę, 
która rozświetlana jest 3 milionami 
lampek! Świąteczny klimat podkreślany 
jest obecnością Świętego Mikołaja, 
któremu każde dziecko może wyznać swe 
najskrytsze pragnienia, a pomagają mu 
dzielne Elfy! Na grupy zorganizowane 
czekają  warsztaty kulinarne oraz plastycz-
ne, podczas których każde dziecko może 
poznać tradycje okołoświąteczne, spróbo-
wać się w roli cukiernika, ozdabiając 
pierniki lub wykonać własną ozdobę na 
choinkę, popuszczając wodzę fantazji i 
kreatywności! Na Gości chcących dłużej 
poczuć świąteczną atmosferę DELI Park 
czekają pakiety pobytowe z noclegiem w 
Hotelu Delicjusz! 

DELI Park to miejsce, w którym nuda nie grozi nikomu, dlatego zapraszamy do 
śledzenia naszych pro�li w mediach społecznościowych,  gdzie już niebawem pierwsze 
informacje na temat nadchodzących, zimowych atrakcji! 

27.11.2021 - 31.01.2022
w DELI ParkuŚwiąteczna Kraina


