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W nadchodzącym nowym roku 2022 życzymy Wam drodzy Czytelnicy przede 
wszystkim zdrowia, patrzenia z  optymizmem w  przyszłość, wiary w  sercu 
i czerpania maksimum radości ze wspólnie spędzonych chwil i każdego dnia. 

Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim, że byliście z nami przez ten 
trudny rok 2021, za cenne wskazówki, wszelkie zgłoszenia i udział w konkursach.

A całemu Zespołowi Redakcyjnemu i Współpracownikom za wysiłek włożony 
w rozwój naszego lokalnego czasopisma. Aby ten kolejny rok przyniósł nam 
również satysfakcję z podjętych wyzwań, nie szczędził sukcesów oraz pozwolił 
na realizację marzeń.

 Wydawnictwo Elspiro

Drodzy Czytelnicy – Szanowni Państwo, przez dwanaście minionych miesięcy 
z Waszą pomocą, pełniąc dziennikarską misję wnikliwie obserwowaliśmy co 
dzieje się w naszej Małej Ojczyźnie i byliśmy blisko, będąc tubą nagłaśniającą 
problemy Lubonian. Wchodząc w nowy rok, składamy Państwu serdeczne ży-
czenia dobrego zdrowia i nadziei na pomyślny rok 2022. Byśmy wreszcie mogli 
zrzucić maski i cieszyć się pełnią życia. Oddając w Państwa ręce noworoczny 
numer „Gazety Lubońskiej” życzymy także dobrej lektury.

 redakcja „GL”

Szczęśliwego Nowego Roku!

Obok Wielkanocy, to najstarsze chrześcijańskie 
święto, obchodzone od II wieku. Jego istotą jest 
teofania czyli przeżywanie tych momentów 
z życia Jezusa, w których Bóg objawił się każ-
demu człowiekowi i zapisał się w historii ludz-
kości, dał mu się poznać poprzez narodzenie, 
chrzest w  Jordanie, pokłon Mędrców czy cud 
w Kanie Galilejskiej.

W  ciągu wieków kultywowane były na tere-
nach Rzeczpospolitej różnorodne tradycje, 
jak np. święcenie złotych pierścionków, ży-
wicy i ziarenek jałowca jako rodzimych odpo-
wiedników złota, kadzidła i mirry – darów zło-
żonych przez Mędrców Dzieciątku. Ostatnimi 
laty upowszechniła się nowa formuła obcho-
dzenia tego święta – orszaki Trzech Króli, któ-
re są rozbudowaną formą tradycyjnego kolę-
dowania ludowych przebierańców – Turonia, 
Diabła, Anioła czy innych postaci skrojonych 
z  ludowo-biblijnej wyobraźni, z  nieodłączną 
gwiazdą betlejemską na czele. Wśród tych 
barwnych kolędników, odwiedzających do-

mostwa i wypraszających pieśnią i figlem róż-
ne datki, często nie brakowało także Trzech 
Mędrców, których pomalowane twarze na-
wiązywały do wielokulturowości świata skła-
dającego pokłon Dzieciątku. 

Dzisiejsze orszaki to bardzo liczne, bywa że kil-
kutysięczne, korowody przebierańców, złożone 
z całych rodzin, dzieci i dorosłych. To międzypo-
koleniowe sztafety chrześcijan, świadczących 
publicznie, że narodził się Chrystus czyli Bóg dał 
się poznać ludziom w  ich ziemskim wymiarze. 
To, co boskie spotyka się z tym, co ludzkie. Mi-
sterium czyli Tajemnica zostaje objawiona. 

Również lubonianie od kilku lat świętują Trzech 
Króli barwnym, międzyparafialnym orszakiem. 
W tym roku, 6 stycznia przejdzie on z kościoła św. 
Jana Pawła II przy ul. Źródlanej – ulicami Unijną 
i Poniatowskiego na pl. Edmunda Bojanowskie-
go – do Miejskiej Szopki Bożonarodzeniowej. 
Zakończenie – u  Sióstr Służebniczek. Trzema 
królami będą wikariusze lubońskich parafii: pw. 
św. Jana Bosko, św. Barbary i  św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. 

Niech więc Chrystus błogosławi każdemu 
domowi.

 Aleksandra Radziszewska

Święto trzech króli

Sejm RP ustanowił rok 2022 rokiem sześciorga 
patronów. Posłowie zdecydowali, że ten rok 
poświęcony będzie: pisarce Marii konopnic-
kiej – w  180. rocznicę urodzin, pedagogowi 
Marii Grzegorzewskiej – w  100. rocznicę 
utworzenia Państwowego Instytutu Pedago-
giki Specjalnej, himalaistce wandzie Rutkie-
wicz – w 30. rocznicę śmierci, autorowi słów 
polskiego hymnu Józefowi wybickiemu – 
w  tym roku przypada kilka ważnych rocznic 

związanych z  jego osobą, farmaceucie, wy-
nalazcy i  pionierowi przemysłu naftowego 
ignacemu łukasiewiczowi – nazywanemu 
„polskim królem nafty” i  pisarzowi Józefowi 
Mackiewiczowi – w stulecie jego urodzin. 

Senat RP postanowił, że bieżący rok będzie też 
rokiem żołnierza AK walczącego w Powstaniu 
Warszawskim, dyplomaty, polityka włady-
sława bartoszewskiego – w  100. rocznicę 
urodzin, naukowca, polityka bronisława Ge-

remka – w 90. rocznicę urodzin, wszechstron-
nego artysty bruno Schulza – w 130. rocznicę 
urodzin i 80. rocznicę śmierci.

Ponadto wyższa izba parlamentu, w 100-lecie 
powstania Polskiego Towarzystwa Botanicz-
nego, podjęła również uchwałę o ogłoszeniu 
2022 r. Rokiem botaniki. W  ten sposób po-
stanowiono uhonorować polskich botaników 
i ich osiągnięcia, a także docenić cywilizacyjne 
znaczenie tej dziedziny nauki. (PAW)

Patroni roku 2022

christus Mansionem benedicat (Niech chrystus błogosławi temu domowi) czyli tradycyjne k+M+b pisane kre-
dą na drzwiach to stary obyczaj związany ze świętem objawienia Pańskiego czyli inaczej trzech króli. trzyli-
terowy monogram interpretowany jest także jako imiona kacper, Melchior i baltazar, imiona trzech Mędrców 
ze wschodu, którzy przyszli oddać pokłon narodzonemu dzieciątku. dowiadujemy się o tym od ewangelisty 
Mateusza, choć imiona Mędrców to już późniejsza, pozabiblijna tradycja.   

Trzej Królowie w Nowym Centrum Lubonia podczas 
Orszaku przed trzema laty     fot. Paweł Wolniewicz

Powitanie roku 2022. Widok z wieży kościoła św. Barbary w Luboniu  
fot. Rafał Wojtyniak
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Pomysł organizowania Wigilii Miejskich w Luboniu zrodził się przed po-
nad sześcioma laty, na spotkaniu z okazji Święta Pracownika Socjalnego 
w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS), z  inicjatywy uczest-
niczących w nim: ówczesnego z-cy burmistrza – Mateusza Mikołajcza-
ka, przewodniczącej Rady Miasta Teresy Zygmanowskiej, ówczesnej 
dyrektor MOPS – Jolanty Pieprzyckiej, ówczesnej kierownik Sekcji Po-
mocy Społecznej i stypendiów MOPS – Justyny Juskowiak (obecnie z-ca 
dyrektora MOPS), kierownika Wydziału Oświaty Zdrowia i  Kultury UM 
– Romualdy Suchowiak i ówczesnej radnej RML Doroty Franek (obec-
nie z-ca burmistrza). Z roku na rok coraz więcej lubonian zasiadało przy 
wspólnym, świątecznym stole. 

Spotykali się niczym jedna, wielka rodzina. Niestety w  ubiegłym roku 
wydarzenie nie mogło się odbyć ze względu na reżim sanitarny związa-
ny z panującą pandemią.

W niedzielę, 12 grudnia na placu Edmunda Bojanowskiego o godz. 15 
rozpoczęła się pierwsza zorganizowana w  plenerze, wspólna Wigilia 
Miejska, na którą Miasto zaprosiło lubonian, a my objęliśmy ją medial-
nym patronatem, w ramach którego prowadziliśmy transmisję na żywo. 
Przedświąteczne spotkanie mieszkańców zorganizowali: Miasto Luboń, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury, LOSiR, Bibliote-
ka Miejska oraz Stowarzyszenie Pozytywny Luboń. Na placu ustawiono 
również stoiska z rękodziełem. Można też było uraczyć się świątecznym 
poczęstunkiem. Odbyły się: otwarcie szopki bożonarodzeniowej, ani-
macje „Teatru z  głową w  chmurach” – dla dzieci, występy artystyczne 
lubońskich szkół, tańce w  wykonaniu podopiecznych Stowarzyszenia 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”. Wieczorem 
uczestnicy wigilii mogli wysłuchać Koncertu Świątecznego „Pierwsza 
Gwiazdka”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Pozytywny Luboń. 
Podczas koncertu zaśpiewano m.in. lubońską piosenkę świąteczną „Ra-
zem na święta”. Mogliśmy posłuchać głosów wspaniałych wokalistów 
m.in.: Magdaleny Dolskiej-Domek, Katarzyny Banaszak, Gabrieli Bartnik, 
Zuzanny Wysockiej, Alicji Bartnik, Julii Galin, Aleksandry Śliwińskiej, Na-
talii Domek i Macieja Kujawy.

W  grocie Narodzenia Pańskiego w  Betlejem płonie wieczny ogień. To 
właśnie od niego, co roku odpala się jedną, małą świeczkę, której pło-
mień niesiony przez harcerzy obiega świat. Jest znakiem pokoju, wza-
jemnego zrozumienia i  symbolem pojednania między narodami. Po 
koncercie lubońscy harcerze przekazali burmistrz Małgorzacie Machal-
skiej Betlejemskie Światło Pokoju. Następnie światło w przygotowanych 
przez organizatorów zniczach, mieszkańcy mogli zabrać do swoich do-
mów.

Organizatorzy dziękują za pomoc w przygotowaniu wigilii Partnerom, 
do których należeli: Pawlova – cukiernia i  kawiarnia Paweł Miesza-
ła, Astra Coffe & More, Piekarnia Cukiernia Liczbańscy, Anika Eugenia 
i Stanisław Butka, Cukiernia piekarnia Górniaczyk, Cukiernia Krzyżański 
Michał Nowak-Krzyżański, Cukiernia Tylasova, Zeelandia, IKA Polska, In-
termarché Luboń, KOM-LUB, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Wspólna Droga”, HENDI Polska, wszystkim, którzy przy-
czynili się do zaistnienia tej pięknej uroczystości. (PAW)

Lubońscy harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju   fot. Rafał Wojtyniak

Odwilż spowodowała, że gwiazdor był zmuszony przyjechać do Żabikowa rowerem  
 fot. Paweł Wolniewicz Występ utalentowanej, lubońskiej wokalistki – Niny Wolińskiej   fot. Paweł Wolniewicz

W niedzielne popołudnie plac Edmunda Bojanowskiego tętnił życiem  
 fot. Rafał Wojtyniak  

Zapachniało wigilią
Na placu edmunda bojanowskiego odbyło się spotkanie integracyjne lubonian przy śpiewie kolęd, będące 
przedsmakiem Świąt bożego Narodzenia.
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W ostatni poniedziałek (20.12.) przed wigilią 
świąt Bożego Narodzenia członkinie Zespołu 
Caritas przy parafii św. Jana Bosko, po wspólnej 
modlitwie i życzeniach rozdały dary naszych 
serc w ramach przedświątecznej akcji „Tytka 
Charytatywna”. Paczkami świątecznymi i bo-
nami upominkowymi obdarowano ponad 80 
najbardziej potrzebujących rodzin. W paczkach 
znalazły się różne artykuły spożywcze.

Parafialny Zespół Caritas wyraża serdeczne 
podziękowania za dar serca wszystkim Spon-

sorom i Dobrodziejom, których spontaniczna 
pomoc w akcji „Tytka charytatywna” jest świa-
dectwem miłości do Boga i bliźniego. Jedno-
cześnie Caritas wyraża głęboką wdzięczność 
Duszpasterzom parafii – ks. prał. Romanowi 
Kubickiemu i ks. Tomaszowi Rogozińskiemu za 
udzieloną pomoc, przychylność i zrozumienie 
oraz życzy wszystkim w Nowym Roku bogac-
twa Bożego miłosierdzia, obfitości łask Bożych i 
błogosławieństwa, które przyniesie radość, po-
kój, nadzieję i miłość. (PAW)

tytka od caritasu

Przedstawicielki Zespołu Caritas przy parafii św. Jana 
Bosko – Maria Grześkowiak (prezes) i Barbara Sitarz 
(z prawej), w Domu Parafialnym czekały z paczkami i 
upominkami na najbardziej potrzebujących parafian   
fot. Paweł Wolniewicz

Mijamy się na ulicach, w sklepach, stanowimy względem siebie dobro, je-
steśmy cząstką wspólnoty parafialnej, przyłączamy się do przedświątecznej 
akcji. Niebo przekazało pokój ziemi…

kowbojska wigilia
Jako Sheriff Kowbojskiego Miasteczka mieszczącego się w Luboniu przy ul. Kwiatowej 
30 relacjonuję kolejne wydarzenie, które odbyło się u nas 11 grudnia. Była to Wigilia 
Klubowa, którą obchodzili wspólnie członkowie i sympatycy kowbojskiego miasteczka 
oraz miłośnicy muzyki country, kultywujący tradycję Dzikiego Zachodu. Gospodarze 
westernowych, ozdobionych bożonarodzeniowo, budynków zlokalizowanych na te-
renie miasteczka, częstowali tradycyjnie winem i słodkościami przybyłych na miejsce 
kolędników śpiewających pastorałki. Następnie w saloonie podzieliliśmy się opłatkiem 
i złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia, z entuzjazmem oczekując na przybycie zaprzę-
gu reniferów wraz ze Świętym Mikołajem, który z pomocą miłej Śnieżynki rozdawał pre-
zenty, tylko co niektórym wręczając rózgę. Świąteczny nastrój podczas wieczerzy po-
zwolił nam choć na chwilę zapomnieć o smutkach i zmartwieniach dnia codziennego.

 Z Wigilijnym Kowbojskim pozdrowieniem

 Sheriff Cordell – Zbigniew Henciel
fot. Zb. Zbigniewa Henciela

lubońskie stajenki bożonarodzeniowe

Miejski żłóbek bożonarodzeniowy na pl. Edmunda 
Bojanowskiego   fot. Paweł Wolniewicz

Stajenka bożonarodzeniowa w kościele św. Barbary   
fot. Rafał Wojtyniak

Stajenka bożonarodzeniowa w Sanktuarium Edmunda 
Bojanowskiego   fot. s. Klaudia Grochowska

Żłóbek bożonarodzeniowy w kościele św. Jana Bosko   
fot. Paweł Wolniewicz

Żłóbek bożonarodzeniowy w kościele św. Maksymiliana 
Marii Kolbego   fot. Danuta Sawicka

Stajenka w świątyni św. Jana Pawła II   
fot. Krystyna Olejnik
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W konkursie wzięły udział „skrzaty” w wieku od 4 do 12 lat. Aby otrzymać 
od Gwiazdora bon na zakup wymarzonych zabawek, gier czy materia-
łów edukacyjnych wystarczyło napisać do niego krótki kilkuzdaniowy 
list i zobrazować, co chciałoby się znaleźć pod choinką. Listy należało 
przesyłać na adres redakcji do dnia 22 grudnia. 

Obok publikujemy zdjęcie czworga szczęśliwych zwycięzców trzyma-
jących w rękach nagrody, którymi w tym roku były bony upominkowe 
na zakup akcesoriów o łącznej wartości 400 złotych, do zrealizowania 
w sklepie „Skrzat”. I miejsce zajęło rodzeństwo 11-letnia Martyna i jej 
6-letni brat Hubert, II miejsce należało do 8-letniej Oliwii, natomiast na 
III stopniu podium stanęła 10-letnia Maja. Nagrody wręczyliśmy im oso-
biście w przeddzień Wigilii, aby każde dziecko mogło cieszyć się swoim 
prezentem w tym szczególnym czasie.

W spełnianiu dziecięcych marzeń tym razem pomogła nam nasza rodzi-
ma, lubońska firma „Skrzat świat zabawek kreatywnych” – największy w 
Luboniu sklep z zabawkami oraz artykułami papierniczymi, zlokalizowa-
ny w ogromnym dwupiętrowym budynku przy ul. Żabikowskiej 45 i ofe-
rujący ponad 30 tys. artykułów, które uczą i bawią!  (red.)

Nie ma chyba lepszego prezentu dla rodzica, niż zobaczyć uśmiech na twarzy 
własnego dziecka, bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz 
Korczak. Od strony lewej stoją kolejno Hubert, Martyna, Oliwia i Maja   fot. Zb. red.

Festiwalowe trucki – mobilne restauracje przy CH Factory widziane z lotu ptaka   fot. Rafał Wojtyniak

Bożonarodzeniowa choinka przy CH Factory prezen-
towała się okazale, zwłaszcza o zmroku   fot. Jakub 
Korytowski

Prezent pod choinkę!
ogłaszamy wyniki zorganizowanego przez nas konkursu, opublikowanego na łamach numeru grudniowego 
„Gl” oraz na naszym portalu www.gazeta-lubon.pl, pod nazwą „Prezent pod choinkę”.

Z przyjemnością informujemy, że laureatami konkursu zorganizowanego przez nas z okazji odbywa-
jącego się w grudniu Festiwalu Smaków Food Trucków zostali: Zbigniew, Wiesława, Hanna i Hanna, 
którym wręczyliśmy bony na dowolnie wybrane przez nich danie na festiwalu. Dziękujemy im ser-
decznie za polubienie posta na naszym fanpage`u na Facebooku. Zachęcamy przy tym gorąco na-
szych Czytelników do uczestnictwa w kolejnych organizowanych przez nas konkursach, ogłaszanych 
nie tylko na łamach prasy, ale również na naszym portalu www.gazeta-lubon.pl i Fb. (red.)

wyniki konkursu

Przez dwa dni grudnia (sobotę 11, w godz. 12-
21 i niedzielę 12, w godz. 12-20) nad naszym 
miastem, w  przedświątecznej odsłonie, wiatr 
unosił zapach kuchni food trucków, serwują-
cych różnorodne potrawy. Na parkingu przy 
CH Factory na ul. Dębieckiej zaparkowały mo-
bilne restauracje. Przyjechały z wielu miast, by 
ponownie zabrać gości w  kulinarną podróż. 
Nie opuszczając Lubonia, można było po-
znać smaki Meksyku, Węgier, Belgii, Hiszpanii, 

Gruzji czy Wietnamu. Wśród foodtruckowych 
smakołyków nie zabrakło burgerów w coraz to 
nowszych propozycjach i belgijskich frytek. Na 
wydarzeniu można było również nabyć wielo-
gatunkowe miody z polskiej pasieki. Serwowa-
no też alternatywne napoje i lemoniady, a dla 
pełnoletnich piwa na zimno i na ciepło, a tak-
że grzane wino, które było dostępne również 
w  wersji bezalkoholowej. Organizatorzy wy-
darzenia przewidzieli też dodatkowe atrakcje. 

W specjalnie urządzonym kąciku plastycznym, 
najmłodsi mogli dekorować bombki i pierniki, 
natomiast rodziny mogły rozwiązać świątecz-
ną grę terenową i otrzymać nagrody.

Ze względu na pandemię, wystawcy byli 
zobligowani do przestrzegania aktualnych 
obostrzeń dotyczących gastronomii. Potrawy 
przygotowywano z zachowaniem reżimu sani-
tarnego. (PAW)

Festiwal smaków
w drugi weekend grudnia w luboniu, przy ch Factory odbył się iV Festiwal Smaków Food trucków. objęliśmy go 
patronatem medialnym.
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„Giganci Historii” to autorski, emitowany od 2020 roku na antenie TVP Hi-
storia teleturniej, w którym pięcioro uczestników rywalizuje między sobą 
w czterech rundach, odpowiadając na pytania dotyczące danego wątku 
historycznego. Do ścisłego finału przechodzi troje graczy. Każdy odcinek 
poświęcony jest innemu zagadnieniu. Teleturniej prowadzą Maciej Kurza-
jewski i Przemysław Babiarz, a opiekę merytoryczną sprawuje prof. Janusz 
Odziemkowski, który przewodniczy jury. Premierowe odcinki emitowane 
są w każdą sobotę o godz. 19, a każdy z nich trwa ok. 45 min. Teleturniej 
znalazł się w 2021 roku wśród 17 europejskich produkcji nominowanych 
przez Europejską Unię Nadawców w ramach konkursu EBU Creative Fo-
rum, w którym nagradzane są najbardziej kreatywne formaty telewizyjne 
oraz ważne audycje niepodejmowane przez stacje komercyjne.

Już jako młody chłopak Pan Piotr był wiernym widzem słynnego teletur-
nieju pod nazwą „Wielka Gra”, podziwiając jego uczestników za rozległą 
wiedzę, sam chciał znaleźć się kiedyś na ich miejscu. A  że uwielbia on 
najnowszą historię Polski, postanowił wziąć udział w teleturnieju „Giganci 
Historii”, ubolewając jednocześnie, że to chyba jedyny w kraju teleturniej, 
w którym można „sprawdzić się” stricte w tej dziedzinie. Przeglądając mo-
tywy przewodnie odcinków, od razu wiedział, że temat „Karnawału Solidar-
ności” to będzie „to”. „Choć wydarzenia związane z tym tematem działy się 
jeszcze przed moim urodzeniem, to jednak poprzez literaturę, kino, filmy 
dokumentalne bardzo lubię „wczuwać się” w tamten klimat. Nie wiem do 
końca dlaczego akurat PRL, prawdopodobnie ze względu na dramatyzm 
i liczne „zwroty akcji”, które zaważyły na tym, gdzie jako Polska teraz jeste-
śmy. Być może brzmi to nieco patetycznie, ale zgłosiłem się tam też trochę 
dlatego, żeby popularyzować te wydarzenia. Wierzę, że dzięki takim for-
matom telewizyjnym, ktoś „wkręci się” w zgłębianie wiedzy historycznej, 
która według mnie jest pasjonująca” – zauważa zwycięzca odcinka.

Powodem, dla którego nasz rozmówca zgłosił się do programu, był jak 
sam stwierdził – impuls. Oglądając jeden z odcinków, usłyszał on ogło-
szenie o trwającym właśnie castingu do kolejnych wydań programu. A że 
kończył się właśnie termin przesyłania zgłoszeń, dlatego nie miał czasu na 
zastanawianie, wypełnił i wysłał formularz. Po kilku dniach telefonicznie 
zaproszono go na eliminacje wstępne (odbyły się 31 sierpnia), podczas 
których na zdalnym spotkaniu z komisją odpowiadał na pytania otwarte 
i zamknięte, dotyczące wybranego tematu. Dzięki praktycznie bezbłędnie 
udzielanym odpowiedziom z początkiem września otrzymał zaproszenie 
do studia telewizyjnego w  Warszawie, gdzie 17 września zmierzył się 
z najlepszymi i „zgarnął” 20 tys. zł, udzielając prawidłowej odpowiedzi na 
pytanie finałowe, które brzmiało: „Kto uhonorował Lecha Wałęsę tytułem 

Człowieka Roku w 1981 roku?”. Udzielanie prawidłowych odpowiedzi na 
padające podczas gry pytania wymagało od Pana Piotra nie tylko dogłęb-
nej znajomości tematu, ale też umiejętności panowania nad emocjami. 
Jak sam przyznaje: „Bez odrobiny szczęścia wygrać się nie da. Paradoksal-
nie jednak mi ono sprzyjało i nie sprzyjało zarazem, było bowiem tak, że 
znałem odpowiedzi na większość pytań kierowanych do przeciwników, 
a kiedy przychodziła moja kolej czułem w głowie totalną pustkę. Obecne 
cały czas emocje i adrenalina powodują, że nie można do końca uwierzyć 
w  to, co się dzieje. Kiedy Maciej Kurzajewski potwierdził, że udzieliłem 
prawidłowej odpowiedzi na finałowe pytanie, nie byłem pewien, czy to 
dzieje się naprawdę. Trema zaczęła ustępować dopiero, kiedy zostałem 
sam na scenie i mogłem usiąść na tym dziwnym „tronie Giganta Historii”. 

Na zakończenie usłyszeliśmy od Pana Piotra następujące zdanie: „Jeśli 
ktoś chciałby spróbować swoich sił w  takim czy innym teleturnieju, to 
zdecydowanie zachęcam do podjęcia tego kroku. Kiedy sam zastana-
wiałem się czy wypełnić formularz zgłoszeniowy, przypomniałem sobie 
przysłowie, które już nie raz mi pomogło: „Kto nie ryzykuje, ten szampana 
nie pije”. Choć dla Pana Piotra był to pierwszy udział w teleturnieju, to nie 
zamierza on na tym poprzestać. Gratulujemy więc serdecznie wygranej 
i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach! (red.)

„Gigant historii”
11 grudnia 2021 r. mieszkaniec lubonia Piotr izydorski wywalczył sobie tron zwycięzcy, uczestnicząc w teletur-
nieju „Giganci historii” emitowanym na antenie tVP historia w sobotni wieczór o godz. 19. tematyka odcinka 
nawiązywała do tzw. „karnawału Solidarności”, czyli 16-miesięcznego okresu społecznego buntu, nadziei i na-
miastki wolności, który zakończył się wraz z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. 

luboński magistrat zorganizował i przepro-
wadził konkurs dla dzieci i  młodzieży za-
mieszkałej na terenie naszego miasta.

Celem konkursu było podniesienie poziomu 
świadomości ekologicznej oraz kształtowanie 
postaw ekologicznych lubonian – w szczegól-
ności dzieci. Zorganizowano go w kategoriach: 
dzieci w  wieku przedszkolnym oraz dzieci 
z  klas 1-3 i  4-8 SP. Polegał on na stworzeniu 
przez młodych lubonian projektu lubońskiej 
maskotki – Lubka, która na potrzeby konkursu 
zmieniła się w „EkoLubka”, dbającego o  nasze 
środowisko, walczącego ze smogiem i  segre-
gującego śmieci. Do 28 listopada, uczestnicy 
konkursu, nadsyłali drogą elektroniczną do UM 
zdjęcia i skany swoich prac plastycznych. Wpły-
nęły 33 zdjęcia konkursowe prac wraz z prawi-

dłowo wypełnionymi formularzami zgłoszenio-
wymi.

W środę, 1 grudnia Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Dorota Franek – Zastępca Burmistrza 
(przewodnicząca), Anna Wieczorek – Kierownik 
Wydziału Planowania, Rozwoju i Ochrony Śro-
dowiska UM, Natalia Kaźmierczak z  Wydziału 
Promocji i Komunikacji Społecznej UM i Paweł 
Wolniewicz – radny RML, wyłoniła laureatów 
– zdobywców nagród w poszczególnych kate-
goriach wiekowych. W  kategorii dzieci przed-
szkolne I  miejsce zdobył Szymon urbanek, II 
– Martyna drożdż, natomiast III – Feliks try-
bus. W kategorii klasy 1-3 SP I miejsce zdobyła 
emilia Stoińska, II – Jakub drwęski, nato-
miast III – Maria Magdalena Surdyk. Wreszcie 
w kategorii klasy 4-8 SP I miejsce zdobyła hele-

na Rusinek, II – Filip Rokitowski, natomiast III 
– laura Monkiewicz. Organizatorzy gratulują 
zwycięzcom i dziękują wszystkim uczestnikom 
konkursu za zaangażowanie. (PAW)

konkurs „ekolubek”

Pan Piotr Izydorski na tronie zwycięzcy teleturnieju „Giganci historii”   
fot. zrzut ze strony internetowej 
https://www.facebook.com/GiganciHistorii/photos/a.116846343520597/399359428602619/

W środę, 1 grudnia Komisja Konkursowa wyłoniła 
laureatów – zdobywców nagród w poszczególnych 
kategoriach wiekowych   fot. Paweł Wolniewicz
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Michał Jelinski
Mieszka w Luboniu od 19 lat. Uczęszczał tu do Szkoły Podstawowej nr 
1, a następnie Gimnazjum nr 2. Już od najmłodszych lat interesował się 
i próbował odnajdywać w różnych dziedzinach technicznych. W szcze-
gólności interesowały go tematy budowlane, co znacznie wpłynęło na 
wybór kierunków dalszej edukacji. Wkraczając w dorosłe życie, stanął 
przed ważnym wyborem szkoły średniej. Wybór padł na Zespół Szkól Bu-
dowlano-Drzewnych w Poznaniu. Mając na względzie zainteresowania 
syna, w podjęciu decyzji wspierali go rodzice – państwo Katarzyna i Prze-
mysław. Właśnie w tej szkole zaczął nabierać doświadczenia i zdobywał 
umiejętności w wybranym zawodzie instalatora. Z roku na rok przyswajał 
coraz większą wiedzę na temat tej dziedziny, uzyskując satysfakcjonujące 
wyniki w nauce. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli nabył niezbędnych 
umiejętności i po odpowiednim przygotowaniu zdobył tytuł technika 
instalacji sanitarnych. Wkrótce po zdaniu matury otrzymał propozycję 
pozostania w szkole i podjęcia pracy jako nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu. Był mile zaskoczony i postanowił podjąć wyzwanie. Rozmowy 
oraz konsultacje z kadrą pracowniczą oraz gronem pedagogicznym, po-
mogły w znacznym stopniu panu Michałowi zdecydować się na podjęcie 
studiów na Politechnice Poznańskiej, na kierunku budownictwo. Dzięki 
dyrekcji ZSB-D nabierał coraz większego doświadczenia w zawodzie. 
Pomogły w tym m.in. liczne szkolenia. Ważnym momentem w karierze 
było rozpoczęcie współpracy z firmą Grohe. Dzięki niej udało się uzyskać 
zasób potrzebny do dalszego rozwijania umiejętności. Doprowadziło to 
do znacznego podwyższenia poziomu kształcenia, ponieważ podstawą 
dobrze wykonanej pracy jest odpowiedni sprzęt dobrej jakości. W trakcie 
prowadzonych rozmów z dyrektorem wyżej wymienionej firmy dowie-
dział się o konkursie Worldskills Poland. Była to pierwsza edycja zawodów 
instalacyjnych w Polsce. Postanowił wziąć w nim udział. Początkowo, aby 
zakwalifikować się do zawodów, przeszedł wstępne eliminacje w Pozna-
niu. Konkurs na skalę krajową odbył się w Gdańsku.

konkurs w Gdańsku
WorldSkills to cykliczne wydarzenie, które ma na celu promocję umiejęt-
ności zawodowych. Rywalizuje w nim 85 państw, co sprawia, że są to naj-
większe tego rodzaju zawody na świecie. Finał WorldSkills odbędzie się w 
październiku 2022 r. w Szanghaju. Przepustkę do niego dla polskich re-
prezentantów stanowi wygrana jednej z 9 kategorii podczas mistrzostw 
w Gdańsku.

„Już pierwszego dnia odczułem, jak poważna jest skala zawodów World-
Skills. Zapoznałem się z zasadami oraz regulaminem obowiązującym 
podczas konkurencji. Zadanie należało wykonać w 11 godzin, polegało 
na stworzeniu instalacji znajdującej się w standardowej łazience. Zawody 
trwały dwa dni i były bardzo wyczerpujące. Ogromne wsparcie uzyska-
łem od Dyrektora ZSB-D –Tomasza Szłapińskiego oraz Kierownika – To-
masza Młyńczaka” – powiedział Michał Jelinski. Był zaskoczony pozio-
mem zaprezentowanym przez resztę zawodników. Po wielu godzinach 
intensywnej pracy i zaciętej rywalizacji zaproszono go na galę zakoń-
czenia i ogłoszenia wyników konkursu. Jak się okazało, zdobył pierwsze 
miejsce w kategorii instalacje sanitarne i grzewcze, dzięki czemu uzyskał 
możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowych zawodach w 
Szanghaju. „Jestem bardzo zadowolony z nowego osiągnięcia, jest to 
dla mnie motywacja do dalszego działania. Udział w zawodach pozwolił 
mi utwierdzić się w przekonaniu, że droga obrana lata temu okazała się 
właściwą. Jako absolwent, student i osoba czynnie działająca w branży, 
mogę śmiało stwierdzić, że osiągnięcia budujemy przede wszystkim szli-
fując i udoskonalając zainteresowania, które stają się życiową pasją” – po-
wiedział Michał Jelinski.

Nie ukrywając zadowolenia z sukcesu nauczycieli dyrektor ZSB-D – To-
masz Szłapiński i wicedyrektor – Aleksander Dolański powiedzieli: „Ze-
spół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu jest szkołą o ponad 65-let-
niej tradycji. Jesteśmy ważnym punktem na edukacyjnej mapie Poznania. 
Jako jedyni w mieście i okolicach kształcimy w zawodzie technik urzą-
dzeń sanitarnych i technik technologii drewna. Absolwenci naszej szko-
ły nie mają problemu ze znalezieniem atrakcyjnej, dobrze płatnej pracy. 

Cieszymy się, że nasz nauczyciel zawodu – technik instalacji sanitarnych, 
a jednocześnie absolwent ZSB-D został zwycięzcą ogólnopolskiego kon-
kursu WorldSkills. Gdy do tego dołożymy drugiego nauczyciela-absol-
wenta Radosława Kropaczewskiego, który tym samym konkursie zdobył 
tytuł najlepszego stolarza w Polsce – możemy śmiało o sobie powiedzieć, 
że jesteśmy kuźnią talentów. Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach 
mamy najlepszego instalatora w Polsce, mieszkańca Lubonia. Ze względu 
na położenie i dogodny dojazd w naszej szkole uczy się wielu absolwen-
tów szkół podstawowych z Lubonia i okolic”. (PAW)

Sukces utalentowanego lubonianina
dwaj nauczyciele z Zespołu Szkół budowlano-drzewnych (ZSb-d) im. bolesława chrobrego w Poznaniu 
zwyciężyli w worldSkills Poland. Jednym z nich jest lubonianin – Michał Jelinski. Pojadą w październiku 
2022 r. na finał do Szanghaju.

Michał Jelinski podczas zawodów w Gdańsku   fot. Zb. Michała Jelinskiego

Grupa zwycięzców SkillsPoland Gdańsk 2021 z symbolicznymi biletami do 
Szanghaju na światowy finał WorldSkills. Michał Jelinski w środku, z lewej, przy 
nim kolega, nauczyciel-absolwent ZSB-D – Radosław Kropaczewski, zwycięzca w 
kategorii stolarstwo   fot. Zb. Michała Jelinskiego

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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Poniżej z podziałem na kategorie prezentujemy nazwiska uczestniczek, któ-
re zajęły wysokie pozycje:

Solo Artistic Dance Show Juveniles 2 – 2. miejsce oraz tytuł Wicemistrza Świa-
ta federacji WADF zdobyła wiktoria kajca (reprezentantka at bezuma).
Solo Artistic Dance Show Junior 1 – 4. miejsce zdobyła aleksandra Maj-
chrzak (reprezentantka NdS).
Solo Jazz Dance Juveniles 2 – 2. miejsce oraz tytuł Wicemistrza Świata fede-
racji WADF zdobyła wiktoria kajca, 4. miejsce zdobyła Nadia Shefss (re-
prezentantka NdS).
Solo Jazz Dance Junior 1 – 1. miejsce oraz tytuł Mistrza Świata WADF zdoby-
ła Michalina Rybacka (reprezentantka at bezuma).
Solo Contemporary Ballet Juveniles 2 – 2. miejsce oraz tytuł Wicemistrza 
Świata WADF zdobyła Nadia Schefss, 5. miejsce zdobyła wiktoria kajca.

Solo Contemporary Ballet Junior 1 – 1. miejsce oraz tytuł Mistrza Świata 
WADF zdobyła Michalina Rybacka, 2. miejsce oraz tytuł Wicemistrza Świata 
WADF zdobyła aleksandra Majchrzak, 8. miejsce zajęła amelia liszyńska 
(reprezentantka NdS), która ma także na swoim koncie tytuł Wicemistrza 
Polski w tej samej kategorii. 

Reprezentantki NDS Nadia i  aleksandra to  wszechstronne tancerki, 
uczęszczające na treningi 5-6 razy w tygodniu i biorące udział w warszta-
tach tanecznych z wybitnymi choreografami. Nadia tańczy od trzech lat jazz, 
modern i hip hop. Uczęszcza na gimnastykę artystyczną, zajęcia AIR TRACK 
i  lekcje indywidualne z  tańca klasycznego. To właśnie ona dostała się do 
Akademii You Can Dance (szerzej czytaj „GL” 10-2021, s. 9). Z kolei Aleksan-
dra uczęszcza na zajęcia z jazzu, modernu, hip hopu, gimnastyki artystycz-
nej i AIR TRACK. Swoją przygodę z prezentacjami solo zaczęła zaledwie pół 
roku temu. Niedawno obroniła Mistrzostwo Polski. 

11-letnia wiktoria, lubonianka, trenuje w  AT  Bezuma od ok. 4 lat. Na sali 
tanecznej spędza od 7 do 9 h tygodniowo. Jest multimedalistką zawodów 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Wcześniej trenowała lekkoatlety-
kę i w przyszłości chciałaby łączyć jeden sport z drugim. To prawdziwie arty-
styczna dusza, uwielbiająca malować i lepić z gliny, cechująca się otwarto-

ścią, energią i ambicją. Z kolei Michalina jest 13-letnią mieszkanką Konina. 
Trenuje w siedzibie AT Bezuma dwa razy w tygodniu, dojeżdżając na trenin-
gi i uczestnicząc w warsztatach tanecznych. Jest multimedalistką zawodów 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Trenuje od 4 roku życia. Pierwsze 
sukcesy odnosiły już w wieku 7 lat:  Mistrzostwa Polski IDO (II Wicemistrzyni 
Polski), V miejsce na Mistrzostwach Świata IDO (kategoria Mini Kids Jazz). 
Swoją przyszłość wiąże z tańcem i chciałaby zostać choreografem. Oprócz 
tego śpiewa (nagrywa piosenki, śpiewa na koncertach), uwielbia sporty 
wodne i maluje obrazy. 

Instruktorka tańca – Zuzanna Janicka z AT Bezuma (będącej w roku 2018 
laureatem Konkursu „Siewca Roku” w  kat. Sport) oraz trenerki Katarzyna 
Pawlicka i Dominika Szymkowiak z NDS muszą być niesamowicie dumne 
z osiągnięć swoich podopiecznych, którym gratulujemy  serdecznie i życzy-
my dalszych sukcesów. 

 Oprac. red. 

W sobotę, 27 listopada nasz zespół wokalno-muzyczny „Lubonianie” re-
prezentujący Lubońskie Towarzystwo Kultury uczestniczył w Przeglądzie 
„Piosenki z Myszką”. Impreza ma już ponad 20-letnią tradycję. Organiza-
torem był Dom Kultury „Na pięterku”, na poznańskich Ratajach. Jednak 
spotkanie odbyło się w Domu Kultury „Jędruś”, ze względu na większą 
salę, przy zachowaniu pandemicznych obostrzeń.

Utwory były wykonywane przez pięć zespołów muzycznych. Konku-
rencja prezentowała dobry poziom, a my wypadliśmy jeszcze lepiej. Za-
śpiewaliśmy z  gotowym akompaniamentem „Orkiestry” odtwarzanym 
z przygotowanego pendrive’a, co stworzyło trudniejszy wymóg dla wy-
konawcy. Nie było łatwo, lecz nasz zespół poradził sobie znakomicie. 

Wykonaliśmy piosenki z  lat międzywojennych w profesjonalnych aran-
żacjach. Były to „Umówiłem się z  nią na dziewiątą” i „Och jak przyjem-
nie”. Ponadto wystąpiły nasze solistki: Zdzisława Piskorz zaprezentowała 
się w piosence z filmu „Na dobre i na złe”, natomiast Dobromiła Jarzina 
w utworze „Ostatni raz zatańczysz ze mną” z repertuaru Krzysztofa Kraw-
czyka. W hołdzie temu zmarłemu artyście, nasz tenor – Lucjan Kuźniak, 
zaśpiewał „Jak minął dzień” z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Nasi soli-
ści o rzadko spotykanej wrażliwości muzycznej, znakomicie potrafili się 
wczuć w dany styl piosenki i jej konwencję stylistyczną. Wszystkie refre-
ny wykonywanych utworów śpiewali wspólnie z zespołem. 

Przygotowanie zespołu to domena niezastąpionej Dobromiły Jarziny 
oraz naszego znakomitego trenera wokalnego – Wojciecha Wicenciaka. 
Składam serdeczne podziękowania za nieograniczoność wizji twórczej, 
oryginalność i  stylowość działania naszemu „profesorowi” od muzyki. 
Dziękuję również całemu naszemu Zespołowi.

 Jan Kaczmarek Prezes Lubońskiego Towarzystwa Kulturalnego

world dance championship wadF libeRec 

Piosenki z myszką

tancerki lubońskich klubów akademii tańca bezuma oraz New dance School, w dniu 9 grudnia ubiegłe-
go roku wzięły udział w Mistrzostwach Świata wadF, które odbywały się libercu (czechy) reprezentując 
Polskę oraz Miasto luboń. Zaprezentowały światowy poziom i zdobyły znakomite noty. w zawodach brali 
udział reprezentanci: Polski, czech, węgier, litwy, Rumunii, Szwecji, Niemiec, ukrainy, Francji oraz Rosji.

Zespół „lubonianie” godnie reprezentował nasze miasto.

Od lewej: Michalina Rybacka (AT Bezuma), Aleksandra Majchrzak (NDS), Nadia 
Scheffs (NDS), Amelia Liszyńska (NDS), Wiktoria Kajca (AT Bezuma)  
fot. Kinga Winciaszek (trener AT Bezuma)

Na przeglądzie „Piosenki z Myszką” zespół „Lubonianie” godnie reprezentował 
nasze miasto   fot. Zb. Jana Kaczmarka



10 GAZETA LUBOŃSKA 01/2022DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

Chociaż nasz szczep powstał stosunkowo niedawno, to lubońskie 
harcerstwo ma długą tradycję. Od lat 50. był tu szczep, w którego 
skład wchodziła 5 dh, powstała w 1933 r. Z tej drużyny wykształ-
ciła się jeszcze przed wojną 7 dh im. Jana karola chodkiewicza, 
a następnie działająca do dziś w Lasku 18 dh im. księcia Józefa 
Poniatowskiego. Niestety, szczep został rozwiązany w latach 70.
Na początku XXI wieku, jeszcze przed założeniem Szczepu ZHP Ża-
bikowo, w Żabikowie działały: drużyna wielopoziomowa 34 ldh 
draco oraz gromada zuchowa 15 GZ dzielni Słowianie. Draco 
powstało w 2003 roku na Świerczewie, skąd przeniosło się do Lu-
bonia. Dziś zwyczajem drużyny jest organizowanie urodzinowych 
biwaków. Gromada Dzielnych Słowian również powstała w podob-
nym czasie, a jej zbiórki do dziś odbywają się w SP1 w Luboniu.
Druhna Aleksandra Nowak, w latach 2009-2011 drużynowa Draco, 
tak wypowiedziała się o tamtym okresie: Dwie jednostki niby obok 
siebie, a jednak prawie w ogóle nie działaliśmy razem. Zauważyliśmy, 
że staje się to coraz trudniejsze od strony metodycznej i  praktycznej 
oraz że nie daje nam możliwości rozwoju. Bardzo trudno jest pro-
wadzić drużynę wielopoziomową tak, aby wynieśli z  niej tyle samo 
i  młodsi, i  starsi. Pomysł szczepu, o  którym myśleliśmy już od kilku 
miesięcy, zaczął stawać się bardzo realny. Widzieliśmy też, że starsze 
osoby z  Draco chciałyby robić coś więcej, zaangażować się bardziej 
jako kadra i w ten sposób z wielopoziomówki miała zostać wydzielona 
drużyna harcerska.
 W 2010 r. pomysł został zrealizowany: z Draco została wydzielona 
nowa 5 dh, dla harcerzy i harcerek w wieku 10-12 lat. Nazwa, a tak-
że barwy drużyny nawiązywały do jednostki działającej w Luboniu 
od 1933 r. Pierwszym drużynowym został dh Zbigniew Nowak. 
Dzięki temu harcerze mogli uczestniczyć w zbiórkach lepiej dosto-
sowanych do ich wieku. Draco zaangażowało się również w pomoc 
w prowadzeniu nowej drużyny.
Tuż przed założeniem szczepu, w dniach 25-27.02.2011 miało miej-
sce bardzo ważne wydarzenie, czyli biwak Jamboree w Luboniu. 
Wydarzenie było okazją do integracji instruktorów w Hufca Poznań
-Rejon (do którego należy Szczep ZHP Żabikowo) oraz wspólnego 
świętowania Dnia Myśli Braterskiej – harcerskiego i  skautowego 
święta przyjaźni, obchodzonego w  dniu urodzin Roberta Baden
-Powella. Pomysłodawczynią i komendantką biwaku była dh. Alek-
sandra Nowak, a drużyną sztabową – 34 LDH Draco. W tej pierwszej 
edycji wzięło udział 115 uczestników z okolic Poznania. Biwak Jam-
boree w Luboniu jest organizowany od tego czasu co roku i przez 
ten czas stał się wydarzeniem kultowym w hufcu, a wielu stałych 
uczestników czeka na niego cały rok.
Na tym etapie pomysł założenia szczepu stawał się coraz bardziej 
realny i  dzięki zaangażowaniu drużynowych: Aleksandry Nowak 
(Draco), Zbigniewa Nowaka (5 DH) i Wenesy Araszkiewicz (Dzielni 
Słowianie) 30 kwietnia 2011 r. oficjalnie powstał Szczep ZhP Żabi-
kowo. Jego pierwszą komendantką została dh Aleksandra Nowak.
Szczep bardzo szybko się rozwijał, powstawały nowe jednostki, 
a członków stale przybywało. Tuż po powstaniu szczepu 5 dh po-
dzieliła się na drużyny męską i żeńską. Wtedy rozpoczęła się trady-
cja nadawania nowym jednostkom nazw pochodzących od gwiaz-
dozbiorów. Drużyna męska przyjęła miano Oriona, a żeńska – Liry. 
W tym samym roku w Żabikowie pojawiła się kolejna gromada zu-
chowa – 25 GZ ogniste orlęta. Rok później z 34 LDH Draco został 
wydzielony patrol wędrowniczy, który w 2013 r. stał się pełnoprawną 
drużyną – 35 ldw Feniks. W ten sposób w szczepie działały jednost-
ki dla każdego przedziału wiekowego: Dzielni Słowianie i Ogniste Or-
lęta dla zuchów (7-9 lat), Lira i Orion dla harcerzy(10-12 lat), Draco dla 
harcerzy starszych (13-15 lat) i Feniks dla wędrowników (17-21 lat).

W międzyczasie otrzymaliśmy swojego patrona – od 2012 r.  jeste-
śmy Szczepem ZhP Żabikowo im. hm. kazimierza Grendy. Kazi-
mierz Grenda był Szefem Komendy Głównej Szarych Szeregów od 
1944 r., a także pomysłodawcą utworzenia Harcerskiej Poczty Polo-
wej. Jako przedwojenny komendant Hufca Poznań-Powiat, sprawu-
jąc swoją funkcję, przyczynił się do rozwoju harcerstwa w Luboniu, 
zarówno w Żabikowie, jak i Lasku. W 1946 został skazany na doży-
wocie za kierowanie łódzkim stowarzyszeniem „Wolność i Niezawi-
słość”. Zmarł w 1959 r., w wieku 53 lat. Jego grób można odwiedzić 
na cmentarzu przy ul. Bluszczowej w Poznaniu. 
Harcerstwo w  Żabikowie cieszyło się niesłabnącym zainteresowa-
niem, a  dzięki zaangażowaniu coraz liczniejszej kadry szczep stale 
się powiększał. Dlatego w 2016 r. z gromady Ognistych Orląt została 
wydzielona nowa jednostka: 15 lGZ Słoneczne Jagódki. W szczepie 
powiększało się nie tylko grono zuchów i harcerzy, ale także instrukto-
rów – dla nich od 2017 r. działa krąg instruktorski ursa Minor.
Obecnie Szczep ZHP Żabikowo to trzy gromady zuchowe, dwie 
drużyny harcerskie, drużyna starszoharcerska i drużyna wędrowni-
cza oraz krąg instruktorski. Organizujemy duże wydarzenia, takie 
jak Jamboree w Luboniu, rajd Zuchowe Jambo czy rajd Rodzinna 
Draca. Każdy może znaleźć tu miejsce dla siebie – do zabawy, rozwi-
jania siebie i przeżycia przygody. Zainteresowanych naszymi zbiór-
kami zapraszamy na stronę na Facebooku „Szczep ZHP Żabikowo 

Jubileusz ZhP Żabikowo
Szczep ZhP Żabikowo obchodził 10-lecie swojego istnienia. Powspominajmy!

Obóz Rybojedzko 2010, pierwszy obóz 34 LDH Draco   fot. Zb. Aleksandry Nowak

5 DH podczas występu na VI Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej w Luboniu, 
2011 r.   fot. Zb. Aleksandry Nowak
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Na lipę

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie
Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie.

 Jan Kochanowski

7 alei
Stanowią rzadki i cenny obiekt przyrodniczy jak 
również historyczny.

Lubońskie, stare lipy rosną w siedmiu pomniko-
wych alejach, wiodących przez ulice Żabikowa: 
Poniatowskiego (41 drzew), Szkolnej (41), Klono-

wej (10), Kołłątaja (58), Lipowej (78), 11 Listopada 
(55) oraz Placu Edmunda Bojanowskiego (17). 
Tworzą je głównie gatunki: lipa szerokolistna, 
lipa drobnolistna, lipa krymska i lipa holender-
ska. Są swoistym ekosystemem, który stanowi 
cenne miejsce siedlisk wielu zwierząt oraz umoż-
liwia ich migrację. Wyniki ekspertyzy przeprowa-
dzonej przed dwoma laty pozwalają założyć, że 
drzewa mogą zamieszkiwać rzadkie i chronione 
cenne gatunki owadów, takie jak np. pachnica 
dębowa. Na drzewach zaobserwowano również 
występowanie dzięcioła. Zarówno wiek jak i stan 

tych pięknych pomników przyrody, kwalifikują 
je do tzw. drzew sędziwych – weteranów, które 
są niezwykle cennym obiektem przyrodniczym 
i które należy zachowywać dla przyszłych po-
koleń. Niestety, życia starym lipom nie ułatwiają 
systematycznie postępujące cywilizacja i urbani-
zacja. Dlatego też, żeby im pomóc, poddaje się 
je pielęgnacji m.in. wykonując: badania wnę-
trza pni tomografem, badania obciążeniowe, 
zakładanie wiązań dynamicznych w koronach 
drzew, stosowne cięcia pielęgnacyjne i sanitarne. 
Wszystko po to, żeby przedłużyć ich żywotność, 
żeby przetrwały dla następnych pokoleń lubo-
nian, zdobiąc nasze miasto. Obyśmy jak najdłużej 
mogli je podziwiać i cieszyć się nimi, a w letnie 
upały schronić się w ich cieniu. (PAW)

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

im. hm. Kazimierza Grendy”, gdzie znajdują się dokładne informacje 
o godzinach i kontakt do drużynowych. Z kolei dla zaciekawionych 
naszą historią mamy coś nowego – elektroniczną kronikę pod adre-
sem https://readymag.com/zhp/zabikowo/. Strona ta jest cały czas 
uzupełniana, więc warto śledzić ją na bieżąco. Jak to powiedziała dh 
Ola – To niesamowite, że z tego małego, kilkunastoosobowego Draco, 
powstał tak wielki szczep, który wciąż się rozrasta.
 Aleksandra Kowańska

Kazimierz Grenda stoi w  środku – jedyny bez czapki – na kursie instruktorskim 
w 1934     źródło:  https://www.1944.pl/powstancze-biogramy.html

Pierwsze Jamboree w Luboniu – 2011 r.   fot. Zb. Aleksandry Nowak

Aleje lipowe wiodące ul. Poniatowskiego dziś, czyli po 73 la-
tach. Niestety, obecnie lip jest mniej niż w 1948 r.   
fot. Paweł Wolniewicz

Świeżo zasadzone lipy wzdłuż obecnej ul. Poniatowskiego. 
Kolonia Żabikowo w 1910 roku  
fot. Conrad Huenich / ullstein bild

Aleje lipowe wiodące ulicą Poniatowskiego, odcinek na 
wysokości posesji o nr 52 – zdjęcie z 1948 r., ze zbiorów ro-
dzinnych pana Karola Borysowa, który pochodzi z rodziny 
od pokoleń związanej z Luboniem. Przed wojną jego dziad-
kowie – Maria i Stanisław Ratajscy prowadzili ogrodnictwo 
przy ul. Rejtana, później przejęli je rodzice – Genowefa z d. 
Ratajska i Władysław Borysow. Zdjęcie przedstawia prze-
jazd orszaku ślubnego ul. Poniatowskiego do kościoła św. 
Barbary w Żabikowie. W jednej z powózek jechali państwo 
młodzi – Genowefa Ratajska i Władysław Borysow   fot. Zb. 
Karola Borysowa

lubońskie lipy
w luboniu aleje pomnikowe tworzy 300 drzew w wieku około 100 lat, które od 1994 r. są objęte formą ochrony przyrody.
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Sondaż nawiązuje do galopującej infla-
cji, która rozlała się po całej Europie, ale w 
Polsce najbardziej. Jest drogo, takiej droży-
zny nie było od 20 lat. Od stycznia płacimy 
więcej za gaz i prąd. Byliśmy ciekawi, jak 
respondenci odniosą się do kwestii wzra-
stającej inflacji.

Zdecydowana większość respondentów 
– 76% – odpowiedziała twierdząco. Komen-
tarze, które zanotowaliśmy to: „Boję się jak 
każdy. Jeżeli są osoby, które się nie boją to 
znaczy, że mamy niewykształcone społe-
czeństwo”, „Oczywiście, te rosnące ceny mnie 
przerażają”, „Boję się, bo wypłata nie rośnie, 
a standard mojego dotychczasowego życia 
może znacznie zmaleć”, „To wina naszego 
rządu, który wydaje niepotrzebnie pienią-
dze”, „Boję się, bo mieszkam sama, a niedłu-
go nie będzie mnie na nic stać, bo emerytura 
jak była niska, tak nadal jest”, „Każdy się boi, 
ja też się boję”, „To rząd nas rozwala”, „Przera-
ża mnie to, co się dzieje. Dojdzie do tego, że 
będziemy mieć masę pieniędzy, ale na pół-

kach nic nie będzie”, „Wziąłem niedawno kre-
dyt, żeby wybudować dom, dlatego mam 
powody, żeby się bać”, „Sama mieszkam za 
granicą, więc teoretycznie mnie to nie doty-
czy, ale mam w Polsce rodzinę i znajomych, 
boję się o ich sytuację”, „Nie mam wiele, a za-
raz będę mieć jeszcze mniej”.

dużo mniejsza grupa respondentów – 
13% – nie miała zdania, argumentując swo-
je wypowiedzi m.in. tak: „Nie wiem nic na 
ten temat”, „Inflacja? Nie wiem na czym to 
polega”, „Nie interesowałam się tym tema-
tem, więc nie mam zdania”.

Najmniejsza grupa respondentów – 11% 
– odpowiedziała przecząco. Komentarze, 
które zanotowaliśmy to: „Przeżyłem już 
jedną inflację, nie ma się czego bać”, „Wię-
cej w mediach straszą niż faktycznie coś 
się dzieje”, „Nie. Nie mam się czego oba-
wiać, dobrze zarabiam”, „Mam dobrą pracę 
i oszczędności, nie muszę się martwić taki-
mi rzeczami”, „Nie boję się, bo jestem opty-

mistką, jakoś to będzie”, „Nie boję się bo 
mamy dobry rząd, który widać, że próbuje 
temu zapobiec”, „Jakoś to będzie, nie ma co 
myśleć naprzód”, „Inflacja była, jest i będzie”, 
„Nie, ponieważ zawsze się coś wymyśli”.

               Sondaż przeprowadziła Magdalena Wende
               Oprac. Paweł Wolniewicz

czy obawia się Pani/Pan postępującej inflacji w 2022 r.?

TAK 76%

NIE
11%

NIE
WIEM
13%

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

europę zalewa fala omikrona

Na naszym podwórku

W Luboniu odnotowano 132 aktywne przypadki koronawirusa (izolacja), 
313 osoby objęte kwarantanną (stan na dzień 30 grudnia).

w naszym mieście funkcjonują cztery punkty szczepień przeciw co-
vid-19: w Przychodni Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo, mieszczą-
cej się przy ul. Poniatowskiego 20 (tel. 61 810 48 31), w Centrum Medycz-
nym Med-Lux przy ul. Żeromskiego 1 (tel. 61 813 92 23), Powszechny, 
w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Sikorskiego 3, w którym 

uruchomiono również metropolitalny punkt szczepień przeciw grypie 
(tel. 699 712 545) oraz w aptece Dbam o Zdrowie (DOZ) przy ul. Sobie-
skiego 55A (tel. 606 270 461).

Miejmy świadomość, że wirus zagości u nas na dłużej, a szczepionki 
same nie zakończą pandemii. Dlatego też: zachowajmy stosowny dy-
stans fizyczny, unikajmy tłumów, wietrzmy pomieszczenia. Po prostu 
bądźmy ostrożni i dbajmy o siebie, aby zmniejszyć ryzyko. Zarażajmy się 
wyłącznie pozytywną energią.  (PAW)

Za nami kolejny rok zmagań z pandemią, która pochłania wiele ofiar. a na horyzoncie pojawia się już na-
stępna jej fala. czy Służba Zdrowia jest w stanie to wytrzymać? Medycy twierdzą, że niezależnie od wariantu 
mutacji koronawirusa jedynym wyjściem jest szczepienie się.

Gramy dla okulistyki dziecięcej

Kolejny, 30. już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbędzie się 
w niedzielę, 30 stycznia. Tym razem mamy nadzieję spotkać się z Wami w Stu-
dio Trakcja, przy ul. Słonecznej 9 w Luboniu, gdzie czekać na Was będzie jak 

30. finał woŚP w luboniu
zwykle moc atrakcji: malowanie twarzy, gry planszowe, wizyta luboń-
skich harcerzy, spotkanie ze strażakami z lubońskiej OSP, którzy przy-
jadą do nas swoim wozem, bezpłatne porady prawne, archirady (czyli 
porady architektoniczne), koncert zespołu Panoptikum, fotografie 
z czerwonym sercem, ciasta, kawa, herbata. A wszystko to dostępne 
po wrzuceniu przysłowiowego grosza do puszki naszej wolontariusz-
ki. Dodatkowo na portalu aukcyjnym Allegro uruchomimy aukcje 
z mnóstwem ciekawych przedmiotów. O szczegółach, harmonogra-
mie informować Was będziemy na bieżąco. 

Zapraszamy także wszystkich chętnych do włączenia się w  organi-
zację – jeśli macie ochotę upiec ciasto, poprowadzić warsztaty, po-
dzielić się z nami swoją wiedzą i umiejętnościami – zapraszamy do 
kontaktu. Pamiętajcie: pozytywne myślenie wszystko odmieni.

kultura.trakcja@gmail.com 
tel. 507 794 893 i 660 531 975
(Kultura Trakcja)
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bezdomni
Bez wątpienia problem bezdomności istnieje. Jego przyczyn upatruje 
się m.in. w braku wystarczającej liczby mieszkań z zasobów komunal-
nych, eksmisjach „na bruk”, malejącym poczuciu odpowiedzialności za 
własny i swoich najbliższych los, w braku lub rozpadzie więzi rodzin-
nych, nadużywaniu alkoholu, czy też opuszczaniu zakładów karnych 
bez możliwości powrotu do mieszkania. Jak się dowiedzieliśmy od 
Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) 
– Justyny Juskowiak, w okresie ostatnich kilku lat liczba osób bezdom-
nych kierowanych przez luboński ośrodek do noclegowni waha się od 
kilkunastu do 25 osób. Pracownicy lubońskiego ośrodka wespół z po-
licjantami i strażnikami miejskimi patrolują miejsca na terenie naszego 
miasta, w których mogą przebywać bezdomni. Obecnie z noclegu w 
schroniskach korzystają 22 osoby z Lubonia, za które MOPS ponosi od-
płatność za pobyt w wysokości od 35 do 73 zł za dobę. Osoby bezdom-
ne najczęściej kierowane są do placówek zlokalizowanych na terenie 
Poznania, prowadzonych przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne 
oraz Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu 
Mar-Kot. W przypadku wystąpienia potrzeby wsparcia opiekuńczego 
oraz medycznego osoby kierowane są do schroniska Stowarzyszenia 
„Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku, przeznaczonego dla osób, które ze 
względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częścio-
wej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 
Wymienione ośrodki zapewniają skierowanym: nocleg, wyżywienie, 
odzież, podstawowe środki czystości, pomoc socjalno-prawną, psy-
chologiczną i terapeutyczną, a czasem również medyczną (opiekę pie-

lęgniarską) oraz usługę opiekuńczą. Bądźmy czujni, szczególnie teraz w 
okresie zimowym – sprawdzajmy – np. w pustostanach, klatkach scho-
dowych, ogródkach działkowych, czy nie ma kogoś wyczerpanego. 
Jeśli tak, to należy powiadomić o takich osobach Straż Miejską (tel. 61 
813 19 86) lub MOPS (tel. 61 810 50 85). Każdy bezdomny, który wyrazi 
chęć zamieszkania w schronisku zostanie do niego skierowany. MOPS 
zapewnia, że w Luboniu nigdy nie zdarzyła się sytuacja, aby dla osoby 
bezdomnej nie znaleziono schronienia, problem tkwi w tym, by tego 
chciała. Osoby, które nie chcą pójść do schroniska mogą korzystać bez 
skierowania i załatwiania formalności z noclegowni przy ul. Krańcowej 
10 w Poznaniu (tel. 61 879 28 98). Mogą tam spożyć ciepły posiłek, spę-
dzić noc, skorzystać z łaźni i otrzymać ciepłą odzież. (PAW)

o tych, co nie mają domu
Zima jest trudnym okresem dla tych, którzy z różnych powodów nie mają gdzie się schronić. Pozbawieni domu – w obli-
czu zimy, zdarza się, że wychłodzeni i osłabieni, narażeni na zamarznięcie, starają się przetrwać zimowy czas. Zapewne 
przetrwania nie ułatwiały im mrozy w ostatniej dekadzie grudnia.

Bądźmy czujni, szczególnie teraz w okresie zimowym   fot. Paweł Antoni Wolniewicz

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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Kolor

salony FIRMOWE:

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

domowych i przemysłowych 
wszystkich marek i  typów: 

stebnówki, owerloki, 
guzikarki, podszywaki itp.

Łucznik, Singer, Lada, Juki, 
Pfaff, Brother, Siruba

NAPRAWA MASZYN 
DO SZYCIA 

e-mail: maszynykrawieckie@onet.eu

Mosina, ul. Leszczyńska 50
tel. 608-67-45-35

ROK ZAŁOŻENIA FIRMY 1982

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

Zapraszamy do korzystania z oferty 
wypożyczalni kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy spływy kajakowe 
w okolicach Mosiny rzeką Wartą 

i Kanałem Mosińskim
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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

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)

PILNA POŻYCZKA

OD
500 ZŁ

BEZ - BIG
UDZIELAMY POŻYCZEK

RÓWNIEŻ
Z ZAJĘCIEM KOMORNICZYM

TEL. 535 109 643

LK
00

2

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
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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.

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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Ich życie to już niemały kawałek historii – uro-
dzeni przed II wojną światową (1929, 1934), oku-
pacja – Pan Romuald jako nastolatek zmuszony 
był pracować w Zakładach Zbrojeniowych czyli 
w  dzisiejszym Cegielskim. Po wojnie edukacja, 
studia – Pan Romuald zostaje magistrem chemii 
na UAM, Pani Longina – inżynierem technolo-
gii drewna na Akademii Rolniczej w  Poznaniu. 
Pracę zawodową Pan Pawlęty zaczynał w Zakła-
dowym Laboratorium Doświadczalnym na te-
renie Zakładów Romana Maya w Luboniu, a od 
1963, nieprzerwanie do emerytury pracował 
na stanowisku dyrektora Zakładu Doświadczal-
nego Produktów Nieorganicznych „Sulfochem” 
w  Luboniu. Natomiast Pani Longina większość 
swego zawodowego życia związana była z  po-
znańską Pracownią Geologiczno-Fizjograficzną. 
Przez wiele lat działała także w  Towarzystwie 
Miłośników Miasta Lubonia, przyczyniając się do 
rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjno-gazowej 
w naszym mieście.

Tak więc obydwoje małżonkowie swoją wiedzą, 
pasją i  społecznym zaangażowaniem dołożyli 
niejedną cegiełkę do rozwoju naszego regionu, 
naszej małej ojczyzny. Zgromadzili bogaty ba-
gaż doświadczeń i wiedzy, z którego mogą czer-
pać ich dzieci i wnuczęta. 

Dzisiaj, kiedy aktywność zawodowa jest już roz-
działem zamkniętym, doskonale realizują się 
w roli dziadków trzech wnuczek – Izabeli, Malwi-
ny i Edyty. 

Styczniowe święto Babci i  Dziadka skłania, by 
przyjrzeć się Dziadkom uwielbianym przez wnu-
częta. Warto sprawdzić, co buduje dobre relacje 
międzypokoleniowe oparte na miłości i szacun-
ku. Jaki jest patent Państwa Pawlęty?

Pierwsza zasada – być razem, dawać swój czas. 
Ileż wspólnych wycieczek, wakacyjnych wyjaz-
dów, nad morze i ukochane przez Dziadków góry, 
wędrówki i spacery – to wszystko dokumentują 
niezliczone rodzinne fotografie, te wspomnienia 
wciąż żyją w  pamięci obu pokoleń. To również 
celebrowanie rodzinnych spotkań – w domu lub 
pięknym przydomowym ogrodzie. To wówczas 
Dziadkowie czarowali barwnymi opowieściami 
ze swego życia, historiami z przeszłości. To także 
tradycyjne coroczne śpiewanie kolęd w  gronie 
rodziny i przyjaciół. Wtedy to głosy kilku pokoleń 
zlewają się w jeden serdeczny ton.

Druga zasada – mieć pasje i  zaszczepiać je 
dzieciom i  wnukom. Państwo Pawlęty zawsze 
uwielbiali podróże, niegdyś dalsze, intensywne, 
dziś już tylko po najbliższej okolicy. Mimo swe-
go senioralnego wieku dzielnie spacerują, choć 
ostatnio już częściej z  balkonikiem niż kijkami. 
Ich pasją było także pływanie, narciarstwo i  tu-
rystyka górska. Miłość i  szacunek do przyrody, 
zaciekawienie różnorodnością świata, pasję do 
nauki języków obcych – to również wartości 
przekazane przez Dziadków swoim potomkom.

Nie dziwi więc, że najstarsza wnuczka Izabe-
la pracuje jako farmaceutka na portugalskiej 
wyspie Porto Santo współprowadzi centrum 
snorkelingowe, w  którym można podglądać 
podwodne życie wielu gatunków zwierząt Oce-
anu Atlantyckiego lub podziwiać piękno wyspy, 
pływając na kajakach oceanicznych. Nie dziwi, 
że wnuczka Malwina, absolwentka Turystyki 
i Rekreacji UAM zwiedzała świat jako rezydent-
ka biur podróży w Hiszpanii, Portugalii i Brazylii, 
a  jej pasją jest wspinaczka wysokogórska. Sa-
motnie pokonała trasy Patagonii, Nepalu, dotar-
ła też po trzytygodniowym samotnym trekkingu 
do obozu bazowego pod Mount Everest. Nie 
zaskakuje także zamiłowanie wnuczki Edyty do 
zwierząt, które realizuje jako lekarz weterynarii, 
a także uprawianie biegów długodystansowych. 

Ma na swoim koncie już dwa maratony i  sześć 
półmaratonów. Jeden z  maratonów zadedyko-
wała swoim Dziadkom, co dumnie oznajmiał 
napis na jej biegowej koszulce. 

Pałeczka pokoleń została skutecznie przekaza-
na i, jak widać, przykład i  nauka Dziadków nie 
poszły w  las. Wnuczki Państwa Pawlęty to dziś 
dorosłe kobiety, które potrafią docenić także te 
wartości, które kryją się w sercu. Tak o tym mówi 
wnuczka Edyta: Dziadkowie zaszczepili we mnie 
wiele pasji, ale najcenniejszym darem od nich jest 
dar miłości. Obserwując ich na co dzień, widzę, jak 
nieustannie darzą się szacunkiem, troską i  wza-
jemnym uczuciem. Ich miłość jest dla mnie wzo-
rem do naśladowania. Nauczyli mnie dbać o wiarę 
i  tradycję. Dziadkowie są największym skarbem 
naszej rodziny i najgłębszymi korzeniami. 

Na zakończenie, słowami Pani Longiny Pawlęty: 
życzymy wszystkim  Babciom i  Dziadkom, by 
zdrowie długi czas dopisywało, a tego życia było 
wciąż za mało.

 Oprac. Aleksandra Radziszewska

babcia i dziadek
Rodzina jest jak gałęzie drzewa – wszyscy rośniemy w różnych kierunkach, ale korzenie mamy wspólne – to dewiza 
rodziny Pawlętych. Seniorzy rodu to Państwo longina i Romuald mieszkający w luboniu przy ulicy konarzew-
skiego, rodowici lubonianie, którzy mają na swoim życiowym koncie imponujący, bo 63-letni staż małżeński. Pani 
longina, z właściwym sobie humorem i pogodą ducha, tak podsumowuje swój małżeński staż: 63 lata wspólnego 
bytowania w jednym małżeństwie – co tu mówić? – niebywała sztuka i też pod koniec życia ważna nauka. 

Państwo Longina i Romuald Pawlęty w świątecznej 
dekoracji   fot. Zb. rodziny

Podczas spaceru, na tle swego domu   fot. Zb. rodziny

Wszystkim Babciom i  Dziadkom z  okazji ich 
styczniowego święta życzymy nieustająco do-
brej kondycji i zdrowia, gdyż w ostatnim czasie 
stało się ono szczególnie cenne. Aby Państwa 
dni wypełnione były wieloma spotkaniami z ro-
dziną i  przyjaciółmi, aby długo odkładane na 
później pasje i zainteresowania mogły rozwijać 
się i przynosić nowe źródła zadowolenia, rado-
ści i satysfakcji. 

A  ponieważ szczęście to stan duszy – kochaj-
cie i  bądźcie kochani, niech codzienne troski 
i smutki, problemy i niedostatki  opromieni cie-
pło serc. Wszystkiego najlepszego –

 redakcja „Gazety Lubońskiej”.

dzień babci i dziadka
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Jak informują lubońscy strażacy, 22 listo-
pada po godzinie 4 rano interweniowali na 
ogródkach działkowych przy ul. Świerczew-
skiej w Luboniu. Podczas dojazdu na miejsce 
zdarzenia płomienie było widać z  daleka – 
dodają. Po dotarciu pierwszych zastępów 
i szybkim rozpoznaniu sprawiono dwie linie 
gaśnicze. Działania prowadzono w  natar-
ciu i  obronie. Spaleniu uległy cztery altan-
ki z  czego w  dwóch całorocznie mieszkali 
ludzie. W momencie pożaru znajdowali się 
oni w środku. Na szczęście opuścili oni stre-
fę niebezpieczną przed przybyciem służb 
ratunkowych. Podczas działań oprócz stan-
dardowej armatury wodnej druhowie użyli 
kamery termowizyjnej, lancy gaśniczej czy 
pilarki ratowniczej. Działania na miejscu 
trwały ponad cztery godziny. Przyczyny 
oraz okoliczności zdarzenia bada policja. 
Do działań zadysponowano sześć zastępów 
Straży Pożarnej. Obecny był także Przed-
stawiciel Zarządzania Kryzysowego Miasta 
Luboń oraz Straż Miejska. Osobami, które 
w  wyniku zdarzenia straciły dach nad gło-
wą, zajmuje się CZK Luboń.
 Oprac. Maciej Splisgart 

w dniach od 15 listopada do 15 grudnia ochotnicza Straż Pożarna od-
notowała 33 interwencje. działania prowadzone były głównie na tere-
nie naszego miasta, ale także w Poznaniu, komornikach, chomęcicach 
czy na autostradzie a2. 11 osób doznało uszczerbku na zdrowiu. 

16 listopada – Luboń, ul. Magazynowa – pożar w serwerowni.

16 listopada – Luboń, ul. Oliwkowa – pożar skrzynki elektrycznej.

18 listopada – Luboń, ul. Armii Poznań – pożar samochodu osobowego.

19 listopada – Luboń, OSP – ściągnięcie obrączki z palca. 

20 listopada – Luboń, ul. Strumykowa – rozpoznanie zagrożenia dot. 
tlenku węgla.

21 listopada – Luboń, ul. Żabikowska – pomoc zespołowi medycznemu 
w zniesieniu pacjenta.

22 listopada – Luboń, ul. Świerczewska – pożar czterech altan.

22 listopada – Wiry, ul. Słoneczna – zadymienie na poddaszu.

26 listopada – Luboń, ul. Wysoka – transport na szczepienie.

26 listopada – Luboń, ul. Wysoka – transport na szczepienie.

28 listopada – Chomęcice, ul. Poznańska – pożar suszarni.

29 listopada – Luboń, ul. Sobieskiego – wypadek samochodowy.

29 listopada – Poznań, ul. Samotna – pożar pustostanu.

30 listopada – Luboń, ul. Jagiełły – transport na szczepienie.

30 listopada – Luboń, ul. 11 Listopada – pomoc zespołowi medycznemu 
w zniesieniu pacjenta.

1 grudnia – Luboń, ul. Konarzewskiego – transport na szczepienie. 

3 grudnia – Wiry, ul. Arbuzowa – zadymienie w budynku.

4 grudnia – Luboń, ul. Sikorskiego – pożar piwnicy.

4 grudnia – Luboń, ul. Armii Poznań – wyczuwalny zapach gazu. 

6 grudnia – Autostrada A2 – wypadek. 

6 grudnia – Luboń, ul. Żabikowska – transport na szczepienie.

6 grudnia – Luboń, ul. Kościuszki – transport na szczepienie.

6 grudnia – Luboń, ul. 3 Maja – wypadek samochodowy.

6 grudnia – Luboń, ul. Strumykowa – rozpoznanie zagrożenia dot. tlenku węgla.

6 grudnia – Komorniki, ul. Wiśniowa – monitoring PPOŻ, alarm fałszywy.

7 grudnia – Luboń, ul. Puszkina – dachowanie pojazdu. 

7 grudnia – Komorniki, ul. Kolumba – monitoring PPOŻ, alarm prawdziwy.

9 grudnia – Luboń, ul. Armii Poznań – wyczuwalny zapach gazu.

10 grudnia – Poznań, ul. Opłotki – kolizja dwóch pojazdów.

11 grudnia – Luboń, ul. Osiedlowa – wyczuwalny zapach gazu.

12 grudnia – Luboń, ul. Buczka – wypadek samochodowy.

13 grudnia – Poznań, ul. Gruntowa – pożar budynku.

15 grudnia – Luboń, ul. Fabryczna – pożar sadzy w kominie.

 Oprac. Maciej Splisgart 

kronika ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98

KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

Pożar auta przy ul. Armii Poznań   fot. Zb. OSP Luboń

fot. Zb. OSP Luboń

fot. Zb. OSP Luboń

Dachowanie pojazdu przy ul. Puszkina   fot. Zb. OSP Luboń

Jak informuje OSP, w czwartek 18 listopada 
kilka minut po godzinie 19 doszło do poża-
ru samochodu osobowego przy ul. Armii 
Poznań w Luboniu. Pojazdem podróżowała 
tylko jedna osoba, która opuściła pojazd, 
nie doznając żadnego uszczerbku na zdro-
wiu. Podczas prowadzonych działań ulica 
była zablokowana w  obu kierunkach. Na 
miejscu obecna była także policja, która ba-
dała przyczyny oraz okoliczności zdarzenia.

Pożar autaPożar czterech altan
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od 17 listopada do 12 grudnia w luboniu skradziono jeden samochód, 
zatrzymano pięć osób poszukiwanych, jedną osobę posiadającą nar-
kotyki i trzech nietrzeźwych kierowców. Policja zatrzymała na gorącym 
uczynku lub w bezpośrednim pościgu dziesięciu sprawców oraz wylegi-
tymowała 595 osób. ujawniono również trzynaście oszustw interneto-
wych (tzw. przestępstwa w sieci).

17 listopada – pracownik ochrony interweniował wobec mężczyzny, który 
skradł torby foliowe ze sklepu „Biedronka” przy ul. Żabikowskiej. Na parkingu 
przed sklepem doszło między nimi do awantury. Wkrótce do agresywnego 
kolegi dołączyli czterej inni mężczyźni, którzy bili i kopali interweniujących 
dwóch ochroniarzy sklepu. Jeden z  napastników wyciągnął z  samochodu 
maczetę, którą groził ochroniarzom pozbawieniem ich życia. Następnie na-
pastnicy oddalili się dwoma samochodami. Na szczęście pracownicy ochrony 
sklepu nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Na miejscu zabezpieczono zapis 
monitoringowy.

21/25 listopada – włamano się do jednej z piwnic bloku mieszkalnego przy 
ul. Sikorskiego i skradziono znajdujący się tam rower (straty: 4 000 zł).

25/26 listopada – skradziono peugeota zaparkowanego przy ul. Bukowej. 
Jak się później okazało w celu krótkotrwałego użycia. W wyniku analizy sy-
gnału GPS oraz podjętej penetracji terenu, pojazd został odnaleziony przez 
lubońskich policjantów. Miał uszkodzenia m.in. zbitą przednią szybę i wyrwa-
ną stacyjkę. Technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady.

28 listopada – przy ul. Westerplatte zatrzymano mężczyznę posiadającego 
narkotyki.

29 listopada – przy ul. Sobieskiego zatrzymano mężczyznę, u którego, w po-
mieszczeniu warsztatowym ujawniono zdekompletowany samochód marki 
Hyundai, z widocznymi śladami ingerencji w pole numeryczne VIN.

kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
29/30 listopada – skradziono katalizator i dwie tablice rejestracyjne od 
mitsubishi zaparkowanego przy ul. Kochanowskiego (straty: 1 000 zł).

29/30 listopada – włamano się do sklepu spożywczego przy ul. Osie-
dlowej i skradziono gotówkę oraz papierosy. Na miejscu technik krymi-
nalistyki zabezpieczył stosowne ślady (straty: 7 000 zł).

30 listopada – ujawniono kradzież energii elektrycznej na rzecz ogrze-
wania jednego z mieszkań budynku wspólnotowego przy ul. Armii Po-
znań.

2 grudnia – włamano się do jednego z domów jednorodzinnych przy 
ul. Wojska Polskiego i skradziono znajdującą się w nim biżuterię i go-
tówkę. Na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady 
(straty: 15 500 zł).

4 grudnia – przy ulicy Żabikowskiej zatrzymano nietrzeźwego (2,1 pro-
mila) kierowcę, który jadąc na podwójnym gazie, doprowadził do kolizji 
z innym pojazdem.

6 grudnia – przy ul. 3 Maja zatrzymano kobietę, która kierowała samo-
chodem, będąc pod wpływem środków odurzających.

7 grudnia – jadący z żoną ul. Puszkina nietrzeźwy (2,2 promila) oby-
watel Gruzji prowadził samochód i doprowadził do kolizji wjeżdżając 
na teren jednej z przyulicznych posesji. Został zatrzymany przez luboń-
skich policjantów.

10 grudnia – uszkodzono audi zaparkowane przy al. Jana Pawła II (stra-
ty: 2 000 zł).

12 grudnia – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano nietrzeźwego (1,4 pro-
mila) kierowcę.

 Na podstawie danych policji (PAW)

KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

od 16 listopada 2021 do 15 grudnia 2021 Straż Miejska podjęła 
649 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta.

działania wynikające z coVid-19:
• Kontrola w środkach komunikacji miejskiej – wykonano 23 kontrole 

w zakresie przestrzegania obostrzeń związanych z COVID-19 w środ-
kach komunikacji miejskiej. Obecnie kontrole te są kontynuowane w 
ramach wspólnych działań Straży Miejskiej z Policją oraz Zarządem 
Transportu Miejskiego.

• Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień, punktu pobrań wyma-
zu, kontrola stosowania się do zaleceń – wykonano 22 działania oraz 
kontrole osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w ra-
mach wspólnych patroli Straży Miejskiej i Policji.

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

sze  – 50
• Kontrola placów zabaw – 76
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 44
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Prze-

ciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 61
• Patrole szkolne – 53
• Patrole łączone/Asysty z pracownikami Policji lub Urzędu Miasta  – 3

ekopatrol
Ekopatrol – drony – wykonano 855 kontroli domów (kominów) na 
27 ulicach Lubonia. W sposób szczególny skontrolowano 43 domy – 
w przypadku których wskaźniki pomiarowe z drona wskazywały na 
możliwość spalania materiałów niedozwolonych. Te miejsca są i będą 
objęte stałym nadzorem. W kilku przypadkach zostały pobrane próbki 
popiołu do analizy.

działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 23
• Interwencje drogowe – 86
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 131
• Interwencje związane z  przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem 

ładu i porządku publicznego – 11

Warto wspomnieć, że na przełomie listopada i grudnia 33 osoby ukarano 
mandatami, natomiast 5 osób pouczono. Od początku roku prowadzonych 
jest 57 spraw o wykroczenie. 
 Na podstawie danych SM (PAW)

usuwanie pojazdów
Dobiega końca drugi etap usuwania pojazdów z przestrzeni publicznej 
naszego miasta, które posiadają znamiona wraków.
W ramach akcji „Parkuj z głową” odzyskaliśmy kolejne miejsca parkin-
gowe dla naszych mieszkańców. Wiele z pojazdów stwarzało realne 
niebezpieczeństwo poprzez wystające ostre elementy, ograniczenie 
widoczności lub wyciek płynów eksploatacyjnych do gleby.
Usunęliśmy lub doprowadziliśmy do usunięcia przez właściciela 80 pojaz-
dów, które na podstawie zebranych informacji zdefiniowane zostały, jako 
wraki. W najbliższym czasie jeszcze dwa pojazdy opuszczą nasze miasto.
Od początku akcji prowadzonej przez Straż Miejską tj. od stycznia 2020 
roku, aż do grudnia 2021 roku zostało usuniętych 157 wraków. Zdaje-
my sobie sprawę, że w przestrzeni publicznej znajdują się jeszcze takie 
pojazdy, dlatego obecnie przygotowujemy listę miejsc i pojazdów do 
usunięcia na 2022 rok.
Od zlokalizowania pojazdu do ustalenia właściciela, a w efekcie do usu-
nięcia pojazdu, posiadającego znamiona wraku z przestrzeni publicz-
nej mija często kilka tygodni działań weryfikacyjnych i ustaleń, dlatego 
dziękujemy mieszkańcom za wszelkie informacje, które pomagają nam 
w prowadzeniu tych czynności.
 Łukasz Kołcz 
 Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86

Kolor
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Zespół Szkół im. kryptologów Poznańskich
Na urodziny tolkiena

Od kilku tygodni chętni uczniowie przepisywali ręcznie dzieła J.R.R. Tol-
kiena. Tym samym włączyliśmy się w ciekawy projekt realizowany przez 
bibliotekę w Wawrze z okazji 130. rocznicy urodzin autora. Przepisywali na-
wet nauczyciele. A ile emocji było przy porównywaniu charakterów pisma!

Pasowanie na czytelnika

W środę, 8 grudnia wszyscy niecierpliwi pierwszoklasiści mogli w końcu 
pierwszy raz wypożyczyć sami książki z biblioteki. W krótkim filmiku po-
witała ich uczennica kl. 8, która przypomniała im, jakie są prośby książek 
i sprawdziła, czy uczniowie znają bohaterów bajek. Następnie pierwszaki 
złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować książki i nastąpiło paso-
wanie ich na czytelników. Miłą niespodzianką były upominki dla uczniów 
przygotowane w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”.

Sukcesy naszych uczniów

Klara Al–Faisal, Antonina Łaniewska, Alex Zieliński, Michalina Kornat, Adam 
Kawka, Mateusz Jędrzejak i Kalina Wojciechowska przeszli do kolejnego 
etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów OJAJ. 
Gratulujemy im i życzymy owocnych przygotowań do kolejnych etapów 
olimpiady.

Plastycznie uzdolnione i docenione

Z radością zawiadamiamy, że Julia Chmielewska z kl. 5a zdobyła wyróż-
nienie w konkursie „Mój przyjaciel miś”, organizowanym przez luboński 
Ośrodek Kultury, natomiast uczennica oddziału przedszkolnego Martyna 
Drożdż zajęła 2. miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym Ekolubek. Ser-
decznie gratulujemy!

kartka adama

Uczeń klasy 3b – Adam Jóźwiak zdobył 3. miejsce w konkursie plastycz-
nym na najpiękniejszą kartkę świąteczną, organizowanym przez Kolorowy 
Uniwersytet Adama Mickiewicza. Kartka Adama jest główną kartką elek-
troniczną UAM i była eksponowana na czołówce strony internetowej www.
amu.edu.pl przez okres świąteczny. Cieszymy się z sukcesu naszego ucznia.

laureatki Międzyszkolnego konkursu „ozdoba z pierników”

Przedstawiamy laureatki Międzyszkolnego Konkursu „Ozdoba z pierni-
ków”: pierwsze miejsce Agnieszka Ignaczak z kl. 3c, drugie – Marta Dłoniak 
z kl. 4a, trzecie – Alicja Kopeć z kl. 1b. Konkurs był organizowany przez SP 
nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu. Wszystkie prace wystawio-
no na sprzedaż podczas „Wolontariackiego kiermaszu”. Uzyskane fundu-
sze przeznaczono na cel charytatywny – dożywianie dzieci z Kamerunu. 
Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za włączenie się w tę akcję. 
Zwyciężczyniom z naszej szkoły gratulujemy!

wyróżnienie dla drużyny debat oksfordzkich

Podczas gali finałowej projektu „Samorządna Szkoła Wielkopolska” nasza 
drużyna debat oksfordzkich w składzie: Wojciech Dańczak, Zofia Nowa-
kowska, Szymon Nowakowski i Grzegorz Kałek z kl. 8d zaprezentowała 
zdolności retoryczne oraz znajomość tematyki związanej z działalnością 
władz samorządu wielkopolskiego. Pani marszałek  Paulina Stochniałek 
wybrała Zosię, najlepszą mówczynię debaty, podkreślając, że cały zespół 
ma potencjał, by w przyszłości osiągać sukcesy na tym polu.

wyróżnienie dla Jurka

Jerzy Androsiuk z kl. 8a uzyskał wyróżnienie w wojewódzkim konkursie 
„Z Samorządem na TY” organizowanym w ramach projektu Samorządnej 
Szkoły Wielkopolskiej. Gratulujemy ogromnej wiedzy i zaangażowania w 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego. (ZS)

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS
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Szkoła Podstawowa nr 1
wielki sukces 
Nadia Scheffs z kl. 5b została wicemistrzynią 
świata na World Dance Championship WADF 
Liberec w kategorii Contemporary Solo Juve-
niles II. Serdecznie gratulujemy. (czytaj sze-
rzej na s. 9)

 Ewa Rubisz

Szermierka, jazda na motorze, pływanie, 
dekorowanie wnętrz, jazda konna i wiele in-
nych zainteresowań uczniów w kl. 5b
Chcemy stale lepiej się poznawać i w związku z 
tym rozpoczęliśmy cykl zajęć, na których chętni 
uczniowie prezentują swoje hobby. Opowia-
dają o swoich zainteresowaniach, przynoszą i 
prezentują przedmioty związane z ich pasjami, 
odpowiadają na pytania kolegów. Okazuje się, 
że wielu uczniów ciekawie spędza czas po szko-
le i na kolejnych lekcjach wychowawczych będą 
prezentować swoje hobby. Już nie możemy się 
doczekać.

 Ewa Rubisz

dwie strony medalu, czyli jak pomóc innym
Celem lekcji wychowawczej w kl. 8c, 3 grudnia 
było przedyskutowanie problemu depresji z 
punktu widzenia osoby, która dostrzega niepo-
kojące objawy u osób bliskich lub znajomych. 
Uświadomiliśmy sobie, że działanie na własną 
rękę może skończyć tym, że komuś zaszkodzi-

my. Pomoc należy zlecić specjalistom, a nasze 
zadanie powinno ograniczać się do ewentual-
nego sugerowania komuś takiego rozwiązania, 
jeśli coś nas niepokoi. Depresja podobnie jak 
medal ma dwie strony – zachowanie osoby oraz 
to, co się za nim kryje. Przeanalizowaliśmy pod 
tym kątem zmyśloną historię Dagmary, która 
nie mogła odnaleźć się w szkole po nauczaniu 
zdalnym. Tworzyliśmy też „mentalny spado-
chron” z balonów, wyobrażając sobie, że są one 
zachowaniami lub rzeczami, które mogą okazać 
się pomocne w depresji.

 Sebastian Pawlicki

kolejny sukces 
W Mistrzostwach Szkół Wielkopolskich w szer-
mierce w XXVIII Memoriale Tadeusza Mieloszyń-
skiego w Śremie, 26 listopada Jan Witkowski 
uczeń kl. 5b zajął 6. miejsce. Życzymy Jasiowi 
dalszych sukcesów.

 Ewa Rubisz

wymiana w ramach erasmus+
Dzięki pani Magdalenie Madajczyk-Głowackiej, 
która w SP1 zorganizowała wymianę w ramach 
programu Erasmus+, na lekcji gościliśmy dwie 
nauczycielki z Hiszpanii. Lekcja przebiegała 
zdalnie i paradoksalnie dzięki temu uczniowie 
i uczennice byli bardziej śmiali, aby posługiwać 
się j. ang. Poznaliśmy kilka ciekawych faktów na 
temat miejsca, z którego przybyli do nas goście 
oraz mogliśmy się sprawdzić w sytuacji wyma-
gającej umiejętności komunikowania się w języ-
ku obcym. Dziękujemy serdecznie za tę okazję!

 Klasa 8c z wychowawcą

Światło betlejemskie w SP1
W dniu 17 grudnia SP1 otrzymała Światełko 
Betlejemskie z rąk harcerzy Lubońskiego Hufca 
ZHP.

honorowa odznaka dla SP1
Nasza szkoła, w uznaniu za zasługi na rzecz Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, otrzymała odznakę 
honorową IV stopnia.

„Zimowa” lekcja w-f
Z początkiem grudnia spadł długo wyczekiwa-
ny śnieg. W ramach lekcji wychowania fizycz-
nego udało nam się zrealizować temat z działu 
„Sporty zimowe”. Uczniowie lepili bałwana i 
rzucali się śnieżkami. Zajęcia sprawiły uczniom 
dużo radości.

 Hanna Idzikowska

 fot. Zb. SP1

 fot. Zb. SP1

 fot. Zb. SP1

 fot. Zb. SP1

 fot. Zb. SP1
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Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 5

dzień Misia i dzień Życzliwości
Pod koniec listopada obchodziliśmy Światowy 
Dzień Życzliwości i Pozdrowień, żeby zaakcen-
tować, że bycie dobrym, uprzejmym, empa-
tycznym jest ważne na co dzień. Korzystaliśmy 
z materiałów nadesłanych przez organizację 
UNESCO, rozmawiając o prawach i obowiązkach 
dzieci. 25 listopada Światowy Dzień Misia – je-
den z najsympatyczniejszych dni w roku święto-
wali najmłodsi. Nie od dziś wiadomo, że przytu-
lanie misia bardzo pomaga w byciu życzliwym 
dla innych i wraz z muzyką łagodzi obyczaje.

Mikołajki w piżamach
Ponieważ – jak wiadomo – św. Mikołaj przy-
chodzi nocą, tym razem zastał sporo naszych 
uczniów w piżamach. Mikołajki połączyliśmy z 
„Dniem piżamy”. Były cukierki i miła atmosfera. 
Przyjemne z przyjemnym.

wolontariat z mocą
Drugi raz z rzędu uzyskaliśmy tytuł laureata w II 
edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wo-
lontariat”. Cieszymy z tego wyróżnienia, na które 
składa się praca rzeszy uczniów, ich rodzin i na-
uczycieli. A oto wycinek działań wolontariatu w 
ostatnim miesiącu roku... 

2 grudnia odbył się kiermasz, na którym można 
było nabyć rękodzieło. Piękne świąteczne stroiki, 
ozdoby, torby i torebki cieszyły oko, a teraz zdobią 
wiele lubońskich mieszkań. Dochód wesprze do-
żywianie dzieci w Kamerunie. Kl. 6a zdecydowała 
się wesprzeć Wielkopolskie Hospicjum Domowe, 
które otacza wszechstronną opieką nieuleczalnie 
chore dzieci w ich domach. Potrzebne były za-
bawki, książeczki, słodycze oraz środki higienicz-
ne. Cała klasa zaangażowała się w zbiórkę. Mamy 
nadzieję, że nasz drobny gest pomoże im choć na 
moment zapomnieć o ciężkiej chorobie. Paczki 
dla podopiecznych Hospicjum Palium przygoto-

wał Motyli wolontariat. Po upieczeniu ogromnej 
ilości pierników kwestowali 11 grudnia podczas 
Betlejem Poznańskiego w Poznaniu, wręczając 
ofiarodawcom słodkiego motylka.

Paczki
Szpikofani dzięki uprzejmości i wsparciu Pana 
Tomasza Trzcionki – sklep GoHD.pl, do Domu 
Pomocy Społecznej w Niegowie wysłali pacz-
ki świąteczne. Do każdej dołączony był list lub 
kartka skierowana imiennie do konkretnej oso-
by samotnej lub chorej.
W holu klas 1-3 stanęła „Skarpetkowa choinka”. 
Zawieszone na niej skarpety zostaną przekaza-
ne potrzebującym.

SP2 bierze udział w akcji MEN „Razem na święta”. 
Dzieci ze świetlicy szkolnej wraz z wolontariatem 
wykonywały kartki świąteczne oraz małe ozdoby 
choinkowe dla Seniorów z Zespołu Dziennych 
Domów Pomocy w Poznaniu. Motyli Wolontariat 
także przygotował ponad 140 kartek dla Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.
Wolontariusze wzięli też udział w Wigilii Miejskiej 
w Luboniu, gdzie obsługiwali stoiska i występowali 
na scenie. Dziękujemy za występ Pauli Skorlińskiej 
z kl. 8c i Laurze Michalczyk z kl. 4d.
Przygotowujemy też Paczuszkę dla Maluszka, 
by wesprzeć Dom Samotnej Matki.

konkursy
Było ich sporo. Międzyszkolny Konkurs „Ozdoba 
z pierników”, „Die schönste Weihnachtskarte”, 
„Barwy jesieni”, konkurs recytatorski o polskiej 
przyrodzie, „Moja kartka bożonarodzeniowa”, 
konkurs przyrodniczy „Pingwin”... 

Słowodziej
Największy, wojewódzki, interdyscyplinarny 
projekt czytelniczy, skierowany do uczniów wiel-
kopolskich szkół, został zakończony. Tematem 
przewodnim zmagań był Las. Inspiracją do wielu 
prac była twórczość Stanisława Lema. Cieszko-
wiankę uczniowie i nauczyciele reprezentowali 
w czterech konkursach i jednej akcji czytelniczej 
„Zaczytana przerwa”, którą połączyliśmy z kon-
kursem fotograficznym. Szczególne zaintereso-
wanie wzbudził wojewódzki konkurs plastyczny 
„FarBoBajanie” w dwóch kategoriach: „Baśń” i 
„Drzewo”. Uczniowie klas 4-8 pod kierownictwem 
Pani Anny Słonki-Moskwy wykonali niebanalne 
prace. Spośród nich aż cztery wzbudziły uznanie 
jury, które przyznało II nagrodę Mikołajowi Mię-
dzybrodzkiemu z kl. 4d. Wyróżnienia otrzymały 
Maja Kuhnert z kl. 5a, Kinga Łyga z kl. 5d i Mał-
gorzata Maciejewska z kl. 4b. Gratulujemy Laure-
atom i Pani Annie Słonce-Moskwie. W konkursie 
dla nauczycieli „O Brzegini Skarb” oraz literackim 
dla dorosłych „O Aitwarowe Pióro” jury przyznało 
II nagrodę Pani Urszuli Ferdynus-Remlein. Udało 
się jej też zwyciężyć w hackatonie literackim „O 
Puchar Chmurników”. Zapraszamy w przyszłym 
roku mieszkańców Lubonia do wzięcia udziału w 
konkursach dla dorosłych.

wigilie klasowe
17 grudnia obchodziliśmy wigilie klasowe. W miłej 
i świątecznej atmosferze życzyliśmy sobie wszyst-
kiego, co najlepsze. Takie same życzenia przekazu-
jemy Czytelnikom „Gazety Lubońskiej”. (SP2)

osiągnięcia w konkursach

Zakończyliśmy przeprowadzanie etapu szkolne-
go w wojewódzkich kuratoryjnych konkursach 
przedmiotowych. Nasi uczniowie przystąpili 
do rozwiązywania zadań z matematyki, j. pol-
skiego, j. ang. i j. niem., biologii, fizyki, historii, 
geografii, wychowania fizycznego (tutaj była 
część teoretyczna i praktyczna). Wymagania 
były bardzo wysokie. Do etapu rejonowego za-
kwalifikowali się: Zuzanna Kowalewska kl. 8a (j. 
polski), Karolina Pawlicka kl. 8b (matematyka), 
Maciej Graś kl. 8b (historia) i Mikołaj Sołecki kl. 
8a (wychowanie fizyczne). Karolina Pawlicka 
z kl. 8b zakwalifikowała się do drugiego etapu 
konkursu „Złota Żaba” w dziedzinie matematyki. 
Nasi uczniowie wzięli udział w zorganizowanym 
przez UM Luboń konkursie plastycznym Ekolu-
bek. Komisja konkursowa przyznała: w kategorii 
klas starszych: I miejsce Helence Rusinek z kl. 
5b i III miejsce Laurze Monkiewicz z kl. 5a, nato-
miast w kategorii klas 1-3: I miejsce: Emilii Stoiń-
skiej kl. 1d, II miejsce: Jakubowi Drwęskiemu kl. 
1a, III miejsce: Marii Surdyk kl. 1a.

 Barbara Małecka

tydzień relacji w SP5

W ostatnim tygodniu października obchodzili-
śmy Tydzień dobrych relacji. Z tej okazji odbywały 
się lekcje tematyczne lub migawki wspominające 
o dobrych relacjach w literaturze, historii, sztuce, 
muzyce itp. Można też było poznać ciekawe gry i 
zabawy – czasami trochę zapomniane, jak: stat-
ki, państwa i miasta czy kółko i krzyżyk. Na holu 
pojawiła się „Ściana życzliwości”. Klasy z wycho-
wawcami przygotowały zbiór dobrych inspira-
cji pt. „Zacznij dobry dzień”. Pojawiły się one na 
plakatach zdobiących zewnętrzną stronę drzwi 
wszystkich klas. Każdy uczeń mógł się zatrzymać 
i zainspirować na nowy dzień. Odbyły się również 
lekcje wychowawcze poświęcone „Pogłębianiu 
dobrych relacji” w klasach. Hitem okazały się ta-
neczne przerwy z Makareną i Jerusalemą.

 Wiesława Stankiewicz

akcje wolontariatu w Piątce

Ostatnie tygodnie były bardzo pracowite dla na-
szych wolontariuszy. W wielu domach powstawały 
piernikowe motyle, które były rozdawane w czasie 
Poznańskiego Betlejem 11 grudnia, w zamian za dat-

ki na rzecz Hospicjum Palium. Zakończyła się zbiórka 
darów dla Pacjentów Hospicjum Palium i ich rodzin. 
Społeczność Piątki przekazała wielki prezent, który 
wywołał ogromne wzruszenie. Poza własnoręcznie 
wykonanymi piernikami, kartkami, pięknymi ozdo-
bami, listami do rodzin chorych, podarowano mnó-
stwo kilogramów produktów spożywczych oraz 
artykułów higienicznych. Przygotowane paczki ucie-
szą wielu podopiecznych poznańskiego hospicjum. 

Z ostatniej chwili: SP5 wraz ze Strażą Miejską Mia-
sta Luboń kolejny raz ruszą ze zbiórką „Podarunek 
z serca”. Organizujemy zbiórkę na rzecz Hospicjum 
Domowego dla Dzieci. Celem zbiórki jest wsparcie 
małych podopiecznych oraz ich rodzeństwa. (SP5)

fot. Zb. SP5

fot. Zb. SP2

co słychać w cieszkowiance?
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Sukces Szarotek

Nasz rodzimy Zespół Śpiewaczy Szarotki, dzia-
łający od lat przy OK, zdobył I miejsce w II edy-
cji konkursu Chóraliada Powiatowa. Konkurs 
został zorganizowany 27 listopada w Pobie-
dziskim Domu Kultury przez Stowarzyszenie 
Musica Nostra. Chóraliada to nietypowy kon-
kurs dla chórów i zespołów śpiewaczych, w 
którym jego uczestnicy poza śpiewem mierzą 
się w rozmaitych konkurencjach np. najniższy 
dźwięk, najwyższy dźwięk, quiz muzyczny. 
Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie z św. Mikołajem

W niedzielne popołudnie, 5 grudnia przed 
OK na dzieci czekała niespodzianka. Odwie-
dził nas św. Mikołaj ze swoimi elfami i Królo-

wą Śniegu. Były słodkości, zabawy, ćwiczenia, 
wspólne zdjęcia, a także pokaz akrobatyczny 
jednego z elfów. W sumie ponad 150 dzieci 
przybyło na spotkanie z św. Mikołajem. 

Świąteczne przedstawienie

W piątkowe popołudnie, 17 grudnia dzieci z 
kółka teatralnego działającego od niedawna w 
OK, przygotowały świąteczne przedstawienie. 
Niestety ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią tylko najbliżsi aktorów mogli zo-
baczyć spektakl na żywo. Całe przedstawienie 
zostało nagrane i już wkrótce będzie można 
zobaczyć je na Facebooku Ośrodka Kultury. 
Warto dodać, że dla małych aktorów był to 
debiut i dlatego należą im się brawa. Tym bar-
dziej, że w ostatnim momencie okazało się, że 
kilkoro dzieci nie będzie mogło brać udziału 
w przedstawieniu, ponieważ zostały objęte 
kwarantanną. Pozostali aktorzy musieli zatem 
wcielić się w role kolegów i koleżanek, grając 
podwójnie. Dzieci świetnie poradziły sobie z 
niespodziewaną sytuacją i fantastycznie za-
grały w przedstawieniu. Przypominamy, że 
próby kółka teatralnego odbywają się w każdą 
środę i przez cały czas trwa nabór do grupy te-
atralnej. W czasie, kiedy w OK trwało przedsta-
wienie, przed budynkiem Ośrodka Św. Mikołaj 
w towarzystwie kmiecia i jego żywej zagrody 
rozdawał dzieciom słodycze.

Pieczenie pierników

Małe dzieła sztuki powstały podczas warsz-
tatów pieczenia pierników, które odbyły się 
w sobotę 18 grudnia. Każdy uczestnik oprócz 
pierniczków przygotował także świąteczną 
choinkę, którą udekorował i zabrał do domu. 
Było naprawdę pysznie i bardzo kolorowo.

Stroiki świąteczne

Jak co roku w grudniu spotykamy się na 
warsztatach stroików świątecznych. Z żywych 
gałązek świerku, sosny czy jodły uczestnicy 

warsztatów komponują cudowne dekoracje, 
które przystroją świąteczny stół. Dziękujemy 
za wspólnie spędzony czas. Takie spotkania dla 
nas są bezcenne.

 Ośrodek Kultury

koncert „Pierwsza Gwiazdka” 

Wigilia Miejska w Luboniu okazała się przed-
świątecznym strzałem w dziesiątkę. Miesz-
kańcy chętnie oderwali się od sprzątania i 
kupowania prezentów i tłumnie przybyli na 
pl. E. Bojanowskiego. W niedzielny wieczór, 12 
grudnia w skupieniu można było posłuchać 
koncertu świątecznego zorganizowanego 
przez BM. „Pierwsza Gwiazdka” była transmito-
wana również w internecie, więc istniała moż-
liwość odsłuchania aranżacji polskich kolęd i 
piosenek w domowym zaciszu. Profesjonalne 
wykonanie, magiczny i niepowtarzalny klimat 
sprawiły, że nikt z słuchających nie skarżył się 
na mróz.

ultw – ruszyły wykłady online

Warto śledzić harmonogram wykładów dla 
ULTW, ponieważ Biblioteka zaplanowała kilka 
ciekawych prelekcji. Wykłady online zaczęły 
się wykładem pod nazwą „Jej wysokość Chry-
zantema”, który poprowadziła pani Małgorzata 
z HORTIstacji. Wielu uczestników spotkania 
przyznało, że nie miało świadomości, jak zna-
czącym kwiatem jest w Polsce chryzantema. 
Wykład zakończył się pytaniami do prowadzą-
cej. W kolejną środę zostały zorganizowane 
warsztaty „Poskładane”, podczas których poka-
zywałyśmy, jak w prosty sposób udekorować 
świąteczny stół. 

Misie w bibliotece

Światowy Dzień Pluszowego Misia jest świętem 
obchodzonym 25 listopada. Można powie-
dzieć, że w ten dzień Czytelników obsługiwały 
misie, a każde dziecko (choć nie tylko), które 
przyniosło ze sobą swoją pluszową zabawkę 
mogło liczyć na przypinkę. Najmłodsi chętnie 
dekorowali przypinkami swoje pluszowe misie 
i z naręczem książek opuszczali Bibliotekę.

wigilia w klubie Promyk

Okres przedświąteczny to czas magiczny. Tym 
bardziej cieszymy się, jako pracownicy Biblio-
teki, że miałyśmy przyjemność organizowania 

Wigilii dla Klubu Promyk. Świece, klimatyczne 
lampiony, białe obrusy, barszcz oraz świątecz-
ne łakocie – to wszystko sprawiło, że klimat 
spotkania był niepowtarzalny. Uczestniczki 
złożyły sobie życzenia, przełamały opłatkiem i 
odczytały fragment z Pisma Świętego. Była to 
okazja do wspomnień i rozmowy z długo nie-
widzianymi znajomymi. 

kino kamera

Co wtorek nasza galeria zamienia się w salę 
kinową. Po pandemicznym zamknięciu wróci-
liśmy z cyklem Kino Kamera. Hitem okazał się 
seans filmu „25 lat niewinności – sprawa Tom-
ka Komendy”. Niektórzy widzowie nie mogli 
ukryć wzruszenia. Wszystkich kinomaniaków 
zapraszamy w każdy wtorek na godz. 17 do 
BM. Bilet na seans kosztuje 5 zł. W repertuarze 
znajdziemy nie tylko filmy polskich reżyserów, 
ale i zagranicznych twórców. (BM)

Z życia biblioteki Miejskiej

Życie w ośrodku kultury

 fot. Zb. OK

 fot. Zb. OK

 fot. Zb. OK

fot. Jakub Korytowski
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Głosy mieszkańców
Sesja rozpoczęła się wystąpieniami mieszkańców. Jako pierwszy 
głos zabrał Pan Damian Skobiej, który wyraził swoje oburzenie 
w związku z planowaną wysoką podwyżką wynagrodzenia dla Pani 
Burmistrz, biorąc pod uwagę złą sytuację finansową Miasta. Na-
stępnie pytania i wątpliwości dotyczące metodologii wyznaczania 
przyszłorocznego budżetu przedstawił Pan Marek Talaga.
budżet lubonia na 2022 r.
Najważniejszą decyzją radnych było przyjęcie budżetu Miasta Lu-
boń na 2022 r., który wyniesie 147.933.345,60 zł (z czego 26 mln zł 
to subwencja oświatowa, a 45,7 mln to planowane wpływy z podat-
ków). Jest to spadek w stosunku do 2021 r., w którym budżet wy-
nosił 156.686.557,09 zł. Z kolei wydatki zaplanowano na poziomie 
173.749.260,23 zł (w 2021 r. – 172.040.651,37 zł). Z tego najwięcej, 
bo ponad 66,5 mln zarezerwowane zostało na edukację, a 33,5 mln 
zł na wydatki majątkowe. Zatem deficyt w przyszłym roku wyniesie 
25.815.914,60 zł, czyli sporo więcej niż w 2021 r. (15.354.094,30 zł) 
i będzie musiał być sfinansowany przychodami z tytułu zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek. Jak podczas debaty podkreślał Skarbnik 
Miasta, jest to budżet trudny, ponieważ sytuacja zarówno finansów 
Miasta jak i gospodarki krajowej jest trudna, a ponadto w wyniku 
decyzji rządu zmniejszają się dochody własne samorządów na rzecz 
transferu środków centralnych. Radny Marek Samulczyk zwrócił 
uwagę, że na koniec 2022 roku zadłużenie Miasta może wzrosnąć 
nawet do około 60 mln zł, co w kolejnych latach, przy braku wzrostu 
dochodów własnych, znacząco utrudni realizację zapowiadanych 
inwestycji.
Budżet przyjęty został głosami radnych Forum Obywatelskiego 
Luboń przy 6 głosach wstrzymujących się radnych Koalicji Miesz-
kańców Lubonia. Przyjęto także Wieloletnią Prognozę Finansową 
Miasta Luboń na lata 2021-2041.
wyższa pensja burmistrza
W wyniku zmiany przepisów konieczna była korekta wynagrodze-
nia Burmistrz Miasta Luboń. Przewodnicząca Rady Miasta Pani Te-
resa Zygmanowska (Forum Obywatelskie Luboń) zawnioskowała 
o podniesienie zarobków włodarza Miasta do niemal najwyższego 
dozwolonego poziomu, czyli do kwoty 19.817,10 zł brutto mie-
sięcznie. Jest to wzrost o 92% w porównaniu z dotychczasowymi 
zarobkami, które od 2018 r. wynosiły 10.332,00 zł. Argumentując 
swoją decyzję, Pani Przewodnicząca w samych superlatywach wy-
powiadała się o  pracy i  zaangażowaniu Pani Burmistrz. Poparł ją 
Zastępca Burmistrza Pan Michał Popławski. Swoje wątpliwości wy-
raził radny Marek Samulczyk (Koalicja Mieszkańców Lubonia), który 

zwrócił uwagę na niedawne podwyżki opłat i podatków, które ude-
rzą w mieszkańców oraz na trudną sytuację finansową Miasta. Za-
proponował zmniejszenie podwyżki do średniego poziomu. W gło-
sowaniu propozycję Przewodniczącej poparli wszyscy radni Forum 
Obywatelskiego Luboń, natomiast 5 radnych Koalicji Mieszkańców 
Lubonia wstrzymało się od głosu.
Nowy program dla seniorów
Radni przyjęli „Program Polityki Senioralnej Miasta Luboń na lata 
2022-2025”, który wyznacza kierunki działań Miasta w  zakresie 
poprawy jakości życia seniorów oraz tworzenia warunków do pro-
wadzenia przez nich jak najdłużej samodzielnego życia w dotych-
czasowym środowisku społecznym. Program przygotowano we 
współpracy z działającą w Luboniu Radą Seniorów i przedstawicie-
lami środowisk senioralnych, między innymi w oparciu o badanie 
ankietowe przeprowadzone wśród lubońskich seniorów.
Zaktualizowany program gospodarki niskoemisyjnej
Dokonano także aktualizacji „Planu dla Miasta Luboń na lata 2021-
2030”, co pozwoli ubiegać się o środki unijne między innymi na ter-
momodernizację budynków publicznych i  mieszkalnych, moder-
nizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii oraz 
zwiększenie efektywności energetycznej. Program jest dokumen-
tem strategicznym opisującym kierunki działań zmierzających do 
osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji 
gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, 
poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych 
użytkowników energii.
współpraca z Miastem Poznań w zakresie opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami
Radni zgodzili się także na zawarcie porozumienia powierzającego 
Miastu Poznań zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
z terenu naszego Miasta. Zwierzęta oddawane będą do schroniska 
dla zwierząt w Poznaniu przy ul. Kobylepole 51.
korekta uchwały dotyczącej opłaty za odbiór śmieci
W  związku z  uwagami zgłoszonymi przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Poznaniu dotyczącymi treści uchwały w sprawie me-
tody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik rad-
ni dokonali kilku drobnych poprawek, które jednak nie mają zna-
czenia dla wysokości samej opłaty.
 Jakub Jackowski 

w związku z panującą pandemią i związanym z nią reżimem 
sanitarnym, został zmieniony tryb dyżurów radnych Rady 
Miasta luboń dla mieszkańców naszego miasta.
Dyżury do odwołania będą pełnione telefoniczne w każdy ponie-
działek, w godzinach od 16 do 18. W styczniu według następujące-
go harmonogramu:

10.01.2022 r. – Łukasz Budzyński, tel. 500 200 456,
17.01.2022 r. – Katarzyna Ekwińska, tel. 506 117 913,
24.01.2022 r. – Hieronim Gawelski, tel. 601 542 350,
31.01.2022 r. – Piotr Izydorski, tel. 887 282 610.
Z Przewodniczącą Rady Miasta Luboń – Teresą Zygmanowską moż-
na kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 
do 17 pod numerem tel. 501 306 756. (PAW)

Xl Sesja Rady Miasta – budżet 2022 
oraz podwyżka pensji burmistrz

dyżury radnych RMl w styczniu

16 grudnia odbyła się Xl Sesja Rady Miasta luboń. ostatnie w tym roku posiedzenie przyniosło wiele waż-
nych dla Miasta rozstrzygnięć, w tym przede wszystkim uchwalono budżet lubonia na 2022 r., zatwierdzono 
podwyżkę wynagrodzenia dla Pani burmistrz, przyjęto także Program Polityki Senioralnej Miasta luboń 
na lata 2022-2025 oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta luboń na lata 2021-2030. 
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Zatrudnimy pracownika 
produkcji.

miejsce pracy: Komorniki

tel. 608 523 108
e-mail:kontakt@beseda.pl

biznes lokalny
Poniżej prezentujemy nowo otwarte w naszym mieście punkty o charakterze handlowo – usługowym oraz informu-
jemy o zmianach w już istniejących. Zachęcamy jednocześnie do kontaktu osoby, które w przeciągu ostatnich trzech 
miesięcy otworzyły swoją firmę na terenie lubonia i chciałyby poinformować czytelników na łamach prasy lokalnej 
o zakresie świadczonych przez siebie usług. 

W poniedziałek, 6 grudnia ogólnopol-
ska sieć laboratoriów medycznych 
alab otworzyła punkt poboru krwi 
przy ul. Poniatowskiego 22. Można w 
nim wykonać zarówno badania ze skie-
rowaniem na NFZ, jak i odpłatnie.
Dla pacjentów przygotowano powital-
ną zniżkę – 20% na wszystkie badania, 
która obowiązuje do końca lutego 
przyszłego roku. Punkt jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 
7-11.30 pobieranie krwi, w godz. 11.30-
14.30 wymazy w kierunku COVID-19 
(prywatnie), natomiast w soboty 8-11 
pobieranie krwi. ALAB zaprasza osoby 
dorosłe oraz dzieci – punkt jest przyja-
zny dzieciom. Tel. 61 307 95 51.

Jak się dowiedzieliśmy od lubonian-
ki – Sandry Schmidt – Regionalnego 
Dyrektora na województwa wielkopol-
skie i dolnośląskie, wkrótce powstanie 
również laboratorium i punkt pobrań 
ALAB w nowym szpitalu dziecięcym 
(Wielkopolskie Centrum Zdrowia) przy 
ul. Lutyckiej w Poznaniu.

centrum Serwisowe Pojazdów 
beaR lock z 40-letnią tradycją 
firmy, funkcjonujące przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 4A, 
nowy rok zaczyna w nowej szacie. 
Odnowiono elewacje firmowych 
zabudowań oraz wymieniono na 
nowe szyldy i banery reklamowe, 
co sprawiło, że centrum wyróż-
nione Europejskim Laurem Wia-
rygodności 2021, zyskało świeży 
blask (patrz również na stronach 
reklamowych).

bank Pekao S.a. otwarty przy ul. 
Żabikowskiej 60 świadczy usługi 
z zakresu m.in.: pożyczek gotów-
kowych, pożyczek konsolidacyj-
nych, kredytów hipotecznych, 
kont osobistych. Placówka czyn-
na jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-17.   

W Centrum Handlowym Łęczyca (ul. Poznań-
ska 29a) otwarto bistro SmaczneGo! W ofer-
cie punktu znajdziemy dania obiadowe, dania 
wegetariańskie, sałatki i napoje. Każdego dnia 
dostępna dla klienta jest oferta dnia czyli zupa 
i danie obiadowe w specjalnej cenie. Bistro 
czynne jest od. pn. do sob. w godz. 11-20 oraz 
w niedz. w godz. 12-17. Strefa dowozu: Luboń 
od 50 zł. Kontakt 570 889 333.   

Przy ul. 11 Listopada 145 otwarto sklep 
„wpadnij! Po drodze” oferujący zni-
cze, artykuły elektryczne, artykuły pa-
piernicze i dekoracyjne, artykuły oko-
licznościowe na przeróżne okazje jak 
urodziny, Dzień Babci, Dzień Dziadka, 
Dzień Kobiet itd. Zapraszamy od pn. do 
pt. w godz. 10-18, sob. 10-16.   

Przy ul. Żabikowskiej (naprzeciwko 
OSP Luboń) otwarto punkt ofe-
rujący odzież, obuwie domowe, 
spodnie, kurtki, swetry, koszule, 
piżamy, skarpety, szaliki, czapki, rę-
kawiczki, bieliznę, rajstopy, fartuchy, 
pościele, koce, ręczniki. Zapraszamy 
pn.-pt. 9-16, sob. 8.30-13.

Sklep odzieżowy Stylówka, oferu-
jący odzież damską, w swoim asor-
tymencie posiada również torebki, 
biżuterię czy obuwie. Punkt mieści 
się w Galerii Łęczyca (ul. Poznańska 
29A). Zapraszamy: pn.-pt. 10-17, sob. 
10-14, niedz. handlowa 10-13.   

Opracowanie i fotografie: Jakub Korytowski, Paweł Wolniewicz

(P
05

4)

R e k l a M a

Przy ul. Sobieskiego 27 od niedawna dzia-
ła punkt ale-rejestracje.pl (wcześniej 
biuro firmy mieściło się przy ul. Topolowej 
22A/2) oferujący pomoc przy złożeniu 
akcyzy oraz pcc3 w urzędzie celnym, reje-
stracji i wyrejestrowaniu pojazdów, zbyciu 
i nabyciu auta, tłumaczeniu dokumentów, 
wydaniu wtórnika prawa jazdy oraz innych 
dokumentów. Zapraszamy od pn. do pt. w 
godz. 10-17. Zachęcamy również do kon-
taktu telefonicznego 600 98 32 42. Więcej 
szczegółów znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej www.ale-rejestracje.pl.   

Kolor
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SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

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

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

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

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

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

LP
00

1

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

Dowozimy, zadzwoń!

www.pizzeriaperon.pl

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

tel 535-845-644 LA
01

3

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
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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

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

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

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

WIRY UL. KOMORNICKA 89
www.julkaimis.pl

e-mail:centrumrozwoju.educare@gmail.com
www.facebook.com/PrzedszkoleJulkaiMis

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
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W poniedziałek, 27 grudnia, na skwerze przy Krzyżu Milenijnym u zbiegu 
ulic Powstańców Wielkopolskich i  Puszkina, przy obelisku upamiętnia-
jącym lubonian – powstańców wielkopolskich, biorących udział w  zwy-
cięskim zrywie przeciwko pruskiemu zaborcy, działająca pod skrzydłami 
i w strukturach lubońskiego Ośrodka Kultury grupa Sergiusza Myszograja 
TID Semper Fidelis, wystawiła wartę honorową. Wartę pełnili również lu-
bońscy Strzelcy. Przed okolicznościowym nabożeństwem składano kwia-
ty i  zapalano znicze przy obelisku ku czci powstańców. W  imieniu władz 
Miasta uczynili to: Burmistrz Małgorzata Machalska, Przewodnicząca RML 
– Teresa Zygmanowska i radny – Marek Samulczyk. Ośrodek Kultury repre-
zentowały dyr. Regina Górniaczyk, Magda Baranowska i Renata Toporska. 
Tradycyjnie pamięć powstańców uczcili przedstawiciele Uniwersytetu 
Lubońskiego Trzeciego Wieku (ULTW). W uroczystych obchodach uczest-
niczyły także poczty sztandarowe Miasta i  Lubońskiego Bractwa Kurko-
wego. Bracia kurkowi oddali okolicznościowe salwy, również z wiwatówki. 
O godz. 18, w kościele św. Jana Bosko, proboszcz Roman Kubicki odprawił 
Mszę św. w intencji Ojczyzny. Przed uroczystym nabożeństwem, podobnie 
jak co miesiąc (27 dnia miesiąca) modlono się o beatyfikację Sługi Bożego 
ks. Stanisława Streicha, natomiast po jego zakończeniu w świątyni odbył się 
koncert patriotyczno-świąteczny w wykonaniu Polskiego Chóru Męskiego.

Tym razem obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego były 
szczególne, nie tylko ze względu na przypadającą 80. rocznicę śmierci Igna-
cego Jana Paderewskiego, ale także na ich państwową rangę. (PAW)

Rozpoczęta 12 stycznia 1945 r. nad Wisłą sowiecka ofensywa błyskawicznie 
dotarła do Warty. W dniach 19-20 stycznia żołnierze radzieccy zajęli znaj-
dujące się w Krzesinach zakłady lotnicze Focke-Wulfa wraz ze znajdujący-
mi się na fabrycznym lotnisku samolotami. Następnie dotarli do Czapur. 
Rzeka była zamarznięta, co ułatwiło sowieckim zwiadowcom przedostanie 
się przez Wartę na brzeg po stronie dzisiejszego Lubonia. W nocy z 20 na 
21 stycznia 1945 r. Rosjanie stoczyli ciężkie walki pomiędzy dzisiejszymi 
zakładami chemicznymi „Luvena”, a krawędzią lasu, należącego obecnie 
do Wielkopolskiego Parku Narodowego – Kątnikiem. Wyzwalanie całego 
terenu dzisiejszego miasta Luboń trwało 4 dni. Czerwonoarmiści pojawili 
się na żabikowskim rynku 26 stycznia 1945 r. (PAW)

Pamiętamy o Powstaniu

wyzwolenie lubonia

Przed 103 laty, 27 grudnia 1918 r., wybuchło powstanie wielkopolskie – jedyna tak duża udana insurekcja w na-
szej historii, która doprowadziła do wyzwolenia spod władzy pruskiej niemal całej wielkopolski. w naszym mieście 
główne uroczystości w Narodowy dzień Zwycięskiego Powstania wielkopolskiego odbyły się w Starym luboniu.

w grudniu 1944 r. hitlerowcy mieli już świadomość, że ii woj-
na światowa nie skończy się – tak jak planowali – ich panowa-
niem nad światem. Nie wierzyli jednak w siłę armii czerwonej 
nadciągającej ze wschodu. w pierwszym miesiącu tego roku 
przypada 77. rocznica wyzwolenia spod hitlerowskiej okupacji 
trzech wsi: lubonia, lasku i Żabikowa – tworzących dzisiejsze 
miasto luboń.

Uroczystą liturgię sprawował proboszcz – ks. prał. Roman Kubicki   fot. Rafał Wojtyniak

Warta honorowa przy obelisku upamiętniającym lubonian – powstańców wielkopolskich, 
biorących udział w zwycięskim zrywie przeciwko pruskiemu zaborcy   fot. Rafał Wojtyniak

Po zakończeniu uroczystego nabożeństwa, w świąteczno-patriotycznym repertuarze, za-
prezentował się Polski Chór Męski   fot. Rafał Wojtyniak

Krótko przed wyzwoleniem przez sowietów, 20 stycznia 1945 r., hitlerowcy rozpoczęli całkowitą likwidację obozu karno-śledczego w Żabikowie, której ostatnim aktem było 
rozstrzelanie (22 stycznia 1945 r.), na terenie cmentarza parafialnego w Żabikowie, grupy 33 więźniów z Makowa Mazowieckiego, przybyłych już po zarządzeniu likwidacji 
obozu. Na zdjęciu, nieżyjący już dziś były więzień obozu żabikowskiego – Leon Białas wskazuje miejsce na cmentarzu żabikowskim, w którym pochowano zamordowanych 
więźniów z Makowa   fot. Paweł Wolniewicz

HISTORIA

Kolor
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kolekcjonersko wokół rocznicy Powstania Styczniowego

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycz-
nia 1863 roku w Królestwie Polskim, natomiast 
w  Wielkim Księstwie Litewskim na początku 
lutego. Nie miało też większych bitew, ani nie 
odniosło spektakularnych sukcesów, a  koniec 
końców zakończyło się klęską. A  jednak jest 
ono zaliczane do najchlubniejszych kart naszej 
historii. Działania bojowe były prowadzone 
w zaborze rosyjskim, zaś w Wielkopolsce w czę-
ści wschodniej pozostającej pod władzą carską. 
Pomoc dla walczących płynęła jednak z całego 
regionu, podobnie jak ochotnicy chętnie zasi-
lający oddziały powstańcze. Do dziś właśnie na 
tym terenie pozostało sporo pamiątek po burz-
liwych wydarzeniach.

Powstanie szczególnie inspirowało elity w mię-
dzywojniu, stając się powodem do dumy na-
rodowej w dopiero co odzyskanej niepodległej 
Ojczyźnie. Do tego żyli jeszcze weterani tego 
wyjątkowego zrywu niepodległościowego, 
będąc powszechnie szanowanymi i cieszącymi 
się szeregiem przywilejów. Stali się oni również 
wzorcem wychowawczym dla kadry oficerskiej 
Wojska Polskiego.

Idee te były także żywe wśród żołnierzy zmuszo-
nych po wybuchu drugiej wojny światowej do 
emigracji do Francji oraz Anglii. Wiodącym ośrod-
kiem kulturalnym był utworzony w  maju 1945 
roku Instytut Historyczny w  Londynie noszący 
imię generała Władysława Sikorskiego (później-
szy Instytut Polski i  Muzeum). Zajmował się on 
udostępnianiem oraz naukowym opracowywa-
niem archiwów polskiego rządu na uchodźstwie 
oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Część 
pomysłodawców przedsięwzięcia już wcześniej 
pełniła służbę w międzywojennym Biurze Histo-

rycznym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
doceniając wagę takich działań badawczych.

Korzystając z  wiedzy i  talentu przebywających 
na uchodźstwie oficerów w 1944 roku, wydano 
w Londynie publikację „Polskie Siły Zbrojne w cią-
gu wieków. Tysiąc lat oręża polskiego” (Polish Ar-
med Forces Through The Ages). Ukazała się ona 
nakładem „Orbis” Polish Travel Office Ltd. Wydział 
Wydawniczy przy wsparciu Ministerstwa Obro-
ny Narodowej. Znalazło się w niej 30 barwnych 
tablic autorstwa nieco obecnie zapomnianego 
artysty malarza kapitana Kazimierza Pacewicza. 
Przedmowę napisał generał dywizji Marian Ku-
kiel, w roku 1923 oraz w latach 1925-1926 pełnią-
cy funkcję szefa Biura Historycznego. Natomiast 
opisy historyczne opracowali pułkownicy Włady-
sław Dziewanowski oraz Antoni Minkiewicz. 

Zamieszczona tablica odpowiada czasom Po-
wstania Styczniowego. Jak pisali autorzy: „W Pol-
sce nigdy się nie pogodzono z  utratą niepod-
ległości. Opór podziemny trwał bez przerwy, 
jednocześnie przy każdej nadarzającej się spo-
sobności chwytano za broń przeciw któremu-
kolwiek z  zaborców: gdy tylko który z  nich był 
wmieszany w  jakąś wojnę, po stronie przeciw-
ników powstawały natychmiast ochotnicze for-
macje polskie […]. Najpoważniejsze było jednak 
powstanie 1863-1864, które objęło cały zabór 
rosyjski i trwało z górą dwa lata, mimo że zostało 
rozpoczęte bez żadnego zorganizowanego regu-
larnego wojska, a musiało walczyć z całą potęgą 
imperium rosyjskiego. W okresie tego powstania 
były liczne próby wprowadzenia jednolitego 
umundurowania, z  zachowaniem cech charak-
terystycznych polskich (np. rogatywki i czamary). 
Wyjątek stanowił pułk „Żuawów Śmierci”, którego 
ubiór był wzorowany na francuskim”.

Warto wspomnieć, że nakrycie głowy w postaci 
rogatywek upowszechniło się między innymi 
w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, 
stając się wyróżnikiem Wojsk Wielkopolskich 
i którego 103. rocznicę obchodziliśmy w grudniu.

 Przemysław Maćkowiak

 Prezes TMML

w tym miesiącu obchodzimy 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864. dla mnie stała się 
ona pretekstem do przejrzenia własnego archiwum i poszukania ciekawostek z posiadanej kolekcji.

Na tablicy autorstwa artysty malarza Kazimierza Pacewicza zatytułowanej „Powstanie Styczniowe 1863-1864” 
od lewej widoczny jest kawalerzysta, następnie oficer Żuawów Śmierci sformowanych przez francuskiego puł-
kownika Rochebruna, dalej strzelec oraz kawalerzysta    fot. Zb. Przemysława Maćkowiaka

Jedna z najmłodszych działaczek Towarzystwa Miło-
śników Miasta Lubonia oraz jednocześnie uczennica 
pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu – 
Michalina Maćkowiak. Trzyma bibliofilską publikację 
„Polskie Siły Zbrojne w ciągu wieków. Tysiąc lat oręża 
polskiego” wydaną w 1944 roku w Londynie   
fot. Przemysław Maćkowiak

Jedną z najważniejszych postaci związanych z Wiel-
kopolską podczas Powstania Styczniowego był gene-
rał Edmund Taczanowski. Odegrał on znaczącą rolę 
organizując oddziały ochotników. W kwietniu 1863 
roku zwyciężył w bitwie pod Pyzdrami, jednak w maju 
poniósł klęskę pod Ignacewem. W maju Rząd Narodo-
wy awansował go do stopnia generała i powierzył do-
wodzenie oddziałami mazowieckimi oraz kaliskimi. Po 
upadku powstania wyemigrował do Francji, potem do 
Turcji, gdzie zamierzał organizować legiony polskie. 
Plany te jednak nie uzyskały akceptacji i Taczanowski 
powrócił do kraju. Zamieszkał w Krakowie, a po am-
nestii władz pruskich osiadł w wielkopolskiej Choryni. 
Zmarł w 1879 roku i obecnie spoczywa na warszaw-
skich Powązkach   fot. Przemysław Maćkowiak

HISTORIA
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KĄCIK ROZRYWKOWY

SYGNAŁY OD CZYTELNIKóW

„Notorycznie zdarzają się tutaj kolizje aut, ostatnia miała miejsce 27 paź-
dziernika, ten wypadek zmobilizował mnie do opisania sprawy. Skrzy-
żowanie ulic jest bardzo niebezpieczne przy obecnym natężeniu ruchu, 
nie tylko dla aut, ale szczególnie dla pieszych. Tą trasą dojeżdżają do 
domów mieszkańcy Wir, Komornik, Mosiny, Puszczykowa, poruszają się 
auta ciężarowe i autobusy. Aleja 11 Listopada jest wąska, zabytkowa ze 
względu na stare lipy. Brak jest ograniczenia prędkości. W tej okolicy po-
wstały nowe osiedla, w których mieszkają młode rodziny dowożące dzieci 
do przedszkoli, szkół z obawy przed wysłaniem ich samych, tak niebez-
pieczne są przejścia dla pieszych. Nasilenie ruchu jest ogromne, a miasto 
Luboń zabudowane na każdym skrawku ziemi, żadnej ulicy dojazdowej 
jednak nie wybudowano. W 2000 roku mieszkańcy ul. Bocznej złożyli się 
na wyłożenie drogi kostką brukową. Dziś jest ona rozjeżdżana jak ulica 
skrótowa i objazdowa. Strach wyjść z podwórka na ulicę. Może należa-
łoby ograniczyć prędkość na tych odcinkach dróg i zamontować światła 
na tym skrzyżowaniu. Uprzejmie proszę o opisanie sprawy w „Gazecie Lu-
bońskiej” i zasygnalizowanie problemu w UM”.

(list wpłynął do redakcji „GL” z  końcem listopada ubiegłego roku, imię 
i nazwisko autora pozostaje do wiadomości redakcji)

list naszej czytelniczki przekazaliśmy z  prośbą o  odpowiedź do 
lubońskiego magistratu. treść odpowiedzi zamieszczamy poniżej:
„W  odpowiedzi na pytanie Czytelniczki w  sprawie poprawy bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, 11 Listopada oraz Morelowej 
w  Luboniu informuję, że poruszony problem zostanie przedstawiony na 
Komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń, podczas której omówione zosta-
ną wszystkie zmiany w  organizacji ruchu w  Mieście, mające na celu po-
prawę bezpieczeństwa. Zwyczajowy termin komisji przypada na pierwszy 
kwartał każdego roku. W  przypadku akceptacji wniosku przez Radnych, 
zlecony zostanie projekt zmiany stałej organizacji ruchu, a w konsekwen-

cji wprowadzone rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
w tym miejscu. W tym roku Miasto Luboń w celu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego wdrożyło nowe projekty organizacji ruchu na ul. Krań-
cowej oraz Akacjowej, gdzie zostały wykonane progi zwalniające. Wdrożo-
no nowy projekt organizacji ruchu na ul. Żabikowskiej w obrębie wyjazdu 
z  Centrum Handlowego Pajo oraz wykonano dwa aktywne przejścia dla 
pieszych w ciągu ul. Żabikowskiej przy ul. Sobieskiego oraz ul. Uroczej”.

 Z poważaniem
 Z up. Burmistrza
 Mateusz Olejniczak
 Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych

list od czytelniczki
„Zwracam się do Państwa jako mieszkanka miasta i czytelniczka waszej Gazety z prośbą o pomoc i nagło-
śnienie sprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Poniatowskiego, 11 listopada i Morelowej.

Skrzyżowanie ulic: Poniatowskiego, 11 Listopada i Morelowej   fot. Paweł Wolniewicz
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------- 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

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

WĘGIEL

692 515 643
www.cieplozagrosze.pl

(L
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45
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trener wszech czasów
Kazimierz Górski (ur. 2 marca 1921 r. we Lwowie, zm. 23 maja 2006 r. 
w Warszawie) był polskim piłkarzem, reprezentantem kraju, ale przede 
wszystkim uznanym i zasłużonym trenerem i działaczem piłkarskim. Na 
kartach polskiej piłki nożnej zapisał się złotymi zgłoskami, a jego chary-
zmatyczna osobowość i słynne w środowisku piłkarskim cytaty m.in.: „Pił-
ka jest okrągła, a bramki są dwie”, „Piłka to gra prosta. Nie potrzeba do niej 
filozofii”, „Tak się gra, jak przeciwnik pozwala”, „Im dłużej my przy piłce, tym 
krócej oni”, „Więcej wart jest trener, który ma szczęście, niż lepszy trener, 
który szczęścia nie ma”, „Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od 
przeciwnika” – przeszły do historii piłkarskiego żargonu. 

Najpierw dał Polakom olimpijskie złoto w Monachium, potem dzięki nie-
mu nasza reprezentacja pierwszy raz zagrała po wojnie na Mistrzostwach 
Świata i  zdobyła tam trzecie miejsce, pokonując Brazylię. Jednocześnie 
pozostał skromnym człowiekiem, który ze szczerym uśmiechem mówił: 
„Jedni rodzą się do skrzypiec, inni do munduru. Ja urodziłem się do piłki”. 
Warto wspomnieć, że 13 czerwca 1993 r. Kazimierz Górski jako ówczesny 
Prezes PZPN był gościem honorowym na uroczystych obchodach jubile-
uszu 50-lecia Lubońskiego Klubu Sportowego. 

turniej
Ostatni w tym roku turniej Luboń Cup miał szczególny charakter. Dzięki sta-
raniom Zarządu LOSiR-u oraz organizatorów Luboń Cup, nawiązano współ-
pracę z Fundacją im. Kazimierza Górskiego oraz Muzeum Sportu i Turystyki 
w Warszawie. Zaowocowała ona przyznaniem lubońskim turniejom imienia 
Trenera Tysiąclecia – Kazimierza Górskiego. Głównym akcentem oficjalnych 
uroczystości było otwarcie na terenie hali LOSiR wystawy poświęconej wy-
bitnemu trenerowi. Wystawę otworzył Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki 
– Sławomir Majcher, który zwracając się do młodych piłkarzy oraz ich trene-
rów, zaapelował o zapoznanie się z tym, co było najlepsze w historii polskiej 

piłki nożnej i życzył młodym adeptom futbolu sportowych osiągnięć jakie 
były udziałem „Orłów Górskiego”. 

W uroczystości uczestniczył Piotr Mowlik – bramkarz ROW Rybnik, Legii 
Warszawa i Lecha Poznań, reprezentant Polski, medalista Igrzysk Olimpij-
skich i Mistrzostw Świata. Anegdotom i wspomnieniom o Panu Kazimie-
rzu nie było końca. Gości i zawodników powitała Burmistrz – Małgorzata 
Machalska, a  Prezes LOSiR-u  – Michał Kosiński serdecznie podziękował 
Markowi Giese za 12 lat pracy przy organizacji Luboń Cup, których uko-
ronowaniem jest nadanie temu wydarzeniu imienia Kazimierza Górskie-
go. Kulminacyjnym wydarzeniem sportowym towarzyszącym turniejowi 
był pokaz żonglerki i tricków piłkarskich w wykonaniu posiadacza wielu 
rekordów z Księgi Guinnessa w tej dziedzinie Janusza Chomontka (z ob-
szerną relacją z turnieju i wynikami można się zapoznać na naszej stro-
nie: www. gazeta-lubon.pl ). Kolejne turnieje Luboń Cup im. Kazimierza 
Górskiego już w  przyszłym roku. W  sobotę, 8 stycznia zagrają zespoły 
z rocznika 2010, natomiast tydzień później,15 stycznia rywalizować będą 
zespoły z rocznika 2009. 

LOSiR zaprasza do zwiedzania wystawy „Kazimierz Górski Trener Tysiącle-
cia”, która do września przyszłego roku będzie eksponowana w hali przy 
ulicy Kołłątaja. (PAW)

luboński turniej nosi imię kazimierza Górskiego
dzięki inicjatywie i zaangażowaniu kierownika obiektów Sportowych – Marka Giese i wsparciu tej inicjatywy przez Preze-
sa loSiR-u – Michała kosińskiego, od soboty, 18 grudnia, cykliczne turnieje luboń cup noszą imię kazimierza Górskiego 
– trenera tysiąclecia. w rozegranym tego dnia turnieju rocznika 2011 triumfowali młodzi piłkarze unii Swarzędz.

Podczas otwarcia wystawy poświęconej Kazimierzowi Górskiemu   fot. P. Wolniewicz

Zdjęcie z 1993 r. Kazimierz Górski jako ówczesny Prezes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, jako Gość Honorowy, uświetnił jubileusz 50-lecia Lubońskiego Klubu Spor-
towego. Podczas spotkania w lubońskim magistracie, siedzą od lewej: ówczesny 
Burmistrz – Włodzimierz Kaczmarek, Kazimierz Górski i Stanisław Butka – ówczesny 
Prezes Zarządu LKS, odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZPN. Za nimi od lewej: 
ówcześni Członkowie Zarządu LKS – Jerzy Tomkowiak i Stanisław Anioła i nasz ko-
lega redakcyjny – Władysław Szczepaniak – ówczesny Wiceprezes LKS, odznaczony 
Złotą Odznaką Honorową PZPN    fot. Zb. Władysława Szczepaniaka

DZIEJE SIĘ W SPORCIE
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W  ostatniej kolejce rundy jesiennej, 27 li-
stopada Stella pokonała u siebie Czarnych 
Czerniejewo 7:2. Bramki zdobyli: Mikołaj 
Narożny – 2, Orest Slobodian – 1, Adam Mi-
chalak – 1, Wiktor Idziak – 1, Jakub Małkow-
ski – 1 i Szymon Kalinowski – 1. 

Tym okazałym zwycięstwem Stellowcy nie 
tylko sobie poprawili bilans bramkowy, ale 
również zrównali się punktami z zespołami 
w  dolnej części spadkowej. Teraz, w  prze-
rwie zimowej, można z większym optymi-
zmem oczekiwać na rozgrywki wiosenne.

Podsumowanie rundy jesiennej

Stella Luboń zakończyła swoje rozgrywki 
na 14. miejscu w tabeli. W rozegranych 15 
meczach zdobyła 10 punktów, odniosła 3 
zwycięstwa, uzyskała 1 remis i doznała 11 
porażek. Jej zawodnicy zdobyli 21 bramek, 
tracąc 42. Bramki w  sezonie jesiennym 
zdobywali: Adam Michalak – 7, Orest Slo-
bodian – 3, Marcin Maliński – 2, Mikołaj 
Narożny – 2, Szymon Kalinowski – 1, Ja-
kub Małkowski – 1, Wiktor Idziak – 1, Da-
niel Smulkowski – 1, Wojciech Tokarski – 1, 
Oleksandr Hladysh – 1 i Ondrii Pryhoda – 1.

 Władysław Szczepaniak

DZIEJE SIĘ W SPORCIE

Jak nas poinformował trener Szkoły Futbo-
lu seniorów Sebastian Maćkowski, z  koń-
cem rundy jesiennej zespół seniorów SF 
Luboń zostanie wycofany z  rozgrywek. 
Cel, którym był rozwój chłopaków i zebra-
nie doświadczeń w piłce seniorskiej, został 
w  wielu aspektach osiągnięty. Dysponu-
jąc kadrą złożoną z 18 zawodników, dając 
możliwość kilku zawodnikom dalszego 

rozwoju w  klubach z  wyższych lig, zosta-
nie ich zbyt mała ilość, aby harmonijnie 
dalej przygotowywać się do kolejnej run-
dy. Celem tej drużyny była jak najszybsza 
adaptacja w  piłce seniorskiej i  możliwość 
wejścia na kolejny, wyższy poziom. Od run-
dy wiosennej mam możliwość trenowania 
zespołu seniorów Lasu Puszczykowo. Kilku 
zawodników z  dotychczasowej drużyny 

Szkoły Futbolu wyraziło chęć gry w  tym 
klubie. Korzystając z okazji, chciałbym ser-
decznie podziękować Leszkowi Balcerkowi 
oraz Mikołajowi Kłodzińskiemu ze szkoły 
Futbolu Luboń za wsparcie w  działaniach 
na rzecz chłopaków z  Lubonia i  przyjęcie 
ich w swoje szeregi – powiedział Sebastian 
Maćkowski.

 Władysław Szczepaniak

Po zakończonej rundzie jesiennej poprosiliśmy o  podsumo-
wanie lubońskich trenerów:

trener Stelli luboń Sebastian kleiber: W stosunku do lat poprzed-
nich drużyna bardzo się zmieniła, nie ma już wielu wyróżniających się 
zawodników, dlatego wiedzieliśmy, że będzie to trudna runda jesien-
na. Zespół złożony jest głównie z bardzo młodych chłopaków, dla któ-
rych w większości jest to pierwszy sezon na takim poziomie. W wielu 
meczach było widać brak doświadczenia i ogrania. Uważam jednak, 
że kilka spotkań przegraliśmy zdecydowanie za wysoko. Przyczyną 
były indywidualne błędy, jakie nie powinny się przytrafić, a doświad-
czeni rywale od razu to wykorzystywali. Mamy najmłodszy zespół 
w grupie i liczę, że doświadczenie, które chłopcy zbiorą teraz, zapro-
centuje w  przyszłości. Gdy wiosną wrócą kontuzjowani zawodnicy 
i może uda się jeszcze kogoś pozyskać, to myślę, że wyniki będą lep-
sze. Na pewno będziemy walczyć do końca o uzyskanie miejsca gwa-
rantującego utrzymanie w  V lidze. Indywidualnie chciałbym wyróż-
nić Adama Michalaka i Jakuba Małkowskiego. Pierwszy był centralną 
postacią i zdobył najwięcej bramek. Można powiedzieć, że od niego 
zależą w dużej mierze nasze poczynania ofensywne. Kuba natomiast 
jako jedyny rozegrał w tej rundzie wszystkie spotkania w pełnym wy-
miarze czasowym i  ukoronował to zdobyciem bramki w  ostatnim 
meczu, co więcej w całym roku 2021 w meczach ligowych nie było go 
na boisku tylko przez 23 minuty, kiedy to zmieniłem jego dwukrotnie 
w końcówkach meczu. Dlatego jemu jako wychowankowi należą się 
szczególne słowa uznania. Dziękuję chłopakom za tę pierwszą część 
sezonu i  myślę, że po przepracowanym okresie przygotowawczym 
będziemy lepsi.

trener a klasy lubońskiego kS-u Marek wilczyński: Runda je-
sienna w naszym wykonaniu nie była dobra. Na 11 meczów zdobyli-
śmy 12 punktów, to słaby wynik. Brakowało nam wsparcia juniorów 

starszych, którzy odeszli z klubu, ale dzięki temu wprowadziliśmy wie-
lu naszych młodych chłopaków juniorów młodszych 15-17 latków, 
którzy mimo młodego wieku pokazali się z  dobrej strony i  dołączą 
do nas na wiosnę. Teraz czas na odpoczynek. Treningi wznawiamy 
24 stycznia i  na pewno na wiosnę chcemy poprawić naszą zdobycz 
punktową. Wszystkim kibicom i sympatykom piłki nożnej w Luboniu 
życzę dużo zdrowia i Szczęśliwego Nowego Roku.

trener b klasy Szkoły Futbolu Sebastian Maćkowski: Jeżeli cho-
dzi o nasz młody zespół rundę jesienną oceniam bardzo pozytywnie. 
Na ten moment znajdujemy się na miejscu dającym awans do A kla-
sy, jednak najistotniejszą sprawą jest przeskok zawodników zespołu 
juniora do seniora. Z meczu na mecz widać było u naszych zawodni-
ków większe doświadczenie spowodowane wcześniejszymi meczami 
z drużynami seniorskimi i wyciąganiem wniosków. Bardzo cieszę się, 
że podczas tej rundy w naszym zespole na poziomie seniorskim mo-
gło zadebiutować 16 chłopaków mających jeszcze wiek juniora. Kilku 
zawodników budzi już zainteresowanie klubów z  wyższych lig, a  to 
było celem, który zakładaliśmy sobie przed sezonem i  cieszę się, że 
został on zrealizowany.

trener b klasy Rezerw Stelli luboń Marcin Mroczyński: Rundę 
jesienną oceniam na nie do końca zadowalającą. Pozycja w tabeli nie 
jest adekwatna do umiejętności moich zawodników. Przed startem 
sezonu cele były troszkę inne, niestety, B-klasowa rzeczywistość zwe-
ryfikowała nas boleśnie w kilku spotkaniach. W czasie pierwszej  run-
dy tak naprawdę poznawaliśmy się z zawodnikami i myślę, że wiosna 
będzie nasza. Warto dodać, że zawodnicy z B-klasowego zespołu byli 
bardzo dużym wsparciem dla pierwszej drużyny grającej w V Red Box 
lidze. Takie doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłości.

 Opracował Władysław Szczepaniak

V liga

trenerzy podsumowują

Seniorzy Szkoły Futbolu wycofani z rozgrywek

tabela końcowa rundy jesiennej 
V liga Red box 2021/22 Grupa Wielkopolska II

1. Lipno Stęszew  15 40 44:8
2. Meblorz Swarzędz   15 37 47:24
3. Piast Kobylnica  15 30 39:19
4. Vitcovia Witkowo  15 29 19:9
5. Płomień Przyprostynia  15 28 39:37
6. Orkan Chorzemin  15 27 31:23
7. Nasza Dyskobolia Grodzisk 15 25 28:17
8. Grom Plewiska  15 22 36:27
9. 1922 Lechia Kostrzyn  15 21 22:24
10. GKS Dopiewo  15 20 27:26
11. Pelikan Niechanowo  15 17 18:35
12. Polonus Kazimierz Biskupi 15 15 16:34
13. Czarni Czerniejewo  15 11 24:47
14. Stella luboń  15 10 21:42
15. Polanin Strzałkowo  15 10 21:37
16. Orkan Konarzewo  15 3 15:38
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Zarząd TMS Stella Luboń zwraca się z proś-
bą do wszystkich osób mogących posiadać 
pamiątki, fotografie, dyplomy lub inne do-
kumenty związane z działalnością klubu. 
Wszystko po to, by udokumentować całą 
historię klubu, od jego powstania, do cza-
sów teraźniejszych. Wszystkie przekazane 
materiały zostaną zwrócone po skopiowa-
niu. Kontakt e-mail: stella.lubon@onet.pl, 
tel. 604 522 638.

 Zarząd Klubu

Dystans 200 m ukończyli Anna Krzykowska, Dorota Adamska, 
Michał Schmidt oraz Michał Zygmanowski. W biegu wzięły udział 
również dzieci, które rywalizowały ze sobą na trzech dystansach: 
200 m, 400 m, 800 m.    

Zwycięzcami zostali:    

200 m (roczniki 2018-2016): Marta Krug i Maksymilian Polaczek,    
400 m (roczniki 2015-2014): Oliwia Włodarczyk i Piotr Lóssa,    
800 m (roczniki 2013-2012): Zofia Schwarz i Joachim Rychel,    
800 m (roczniki 2011-2009): Gabriela Sosnowska i Bartłomiej Kli-
szewski.
Dorośli mieli do wyboru bieg lub marsz Nordic Walking na dystan-
sie ok. 5 km. Wśród Pań w biegu na 5 km triumfowała lubonianka 
Kinga Gliszczyńska (czas 22:14), a wśród Panów zwyciężył Olaf 
Rogoziński (19:05). Natomiast w marszu NW najlepsi okazali się 
Joanna Skitek (37:27) i Przemysław Nowak (33:36). 

Podczas biegu rozegrano także 1. Mistrzostwa Zespołu Szkół Me-
chanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej z Poznania w biegu 
przełajowym na 5 km, w których triumfowali Maria Haremska 
(30:19) i Artur Drajerczak (28:17). Nagrodzono także najlepsze 
4-osobowe zespoły. Miejsce na podium zajęły drużyny: „Maratoń-
czyk Poznań”, „3:33 team” oraz „Świerkowa”.     

Jak nazwa imprezy wskazuje, przyświecał jej cel dobroczynny. 

Od każdego zgłoszonego zawodnika, 5 zł z wpisowego zostało 
przeznaczonych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”. Łącznie 
zebrano kwotę 730 zł.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli rywalizację otrzymali pa-
miątkowe medale oraz poczęstunek regeneracyjny. Organizato-
rem imprezy była firma Ronin Running we współpracy ze Sto-
warzyszeniem „Wspólna Droga”. Tegoroczne zawody były objęte 
honorowym patronatem Burmistrz Miasta Luboń Małgorzaty 
Machalskiej. Ogromnie dziękujemy naszym sponsorom, part-
nerom za pomoc w organizacji zawodów. Fanpage zawodów: 
www.facebook.com/wygilijnybiegcharytatywny

 Adam Chudzicki – organizator zawodów   

DZIEJE SIĘ W SPORCIE

w.Sz.: Jakby Pan ocenił i podsumował run-
dę jesienną 2021 drużyny seniorów?

R.t.: Jak spojrzymy na tabelę, to na pierw-
szy rzut oka nie wygląda to najlepiej, ale z 
drugiej strony nie mamy jakiejś dużej stra-
ty punktowej do środkowej części tabeli. 
Musimy też pamiętać, że bardzo mocno 
odmłodziliśmy skład i jesteśmy jedną z naj-
młodszych, jak nie najmłodszą drużyną w 
lidze. Ten brak doświadczenia było widać w 
niektórych meczach, ale z czasem drużyna 
spisywała się coraz lepiej, tocząc wyrówna-
ne pojedynki z zespołami z górnych części 
tabeli. Celem jest utrzymanie i myślę, że po 
dobrym okresie przygotowawczym drużyna 
sprosta temu zadaniu. Chciałbym podzięko-
wać chłopakom za walkę i zaangażowanie.

w.Sz.: Niedługo rozpoczną się uroczysto-
ści z okazji obchodów 100-lecia Stelli. Czy 
może nam Pan zdradzić, jak przebiegają 
przygotowania do obchodów tego jubile-
uszu i gdzie one się odbędą?

R.t.: Przygotowania do 100-lecia klubu 
trwają już jakiś czas, ale teraz wkraczają w 
fazę końcową. Uroczysta gala z tej okazji 

Prośba Zarządu

wigilijny bieg charytatywny

Rozmowa władysława Szczepaniaka 
z wiceprezesem Stelli luboń – Robertem twardowskim

w sobotę 18 grudnia 2021 roku na terenach lasku Majońskiego w luboniu odbyła się premierowa edy-
cja wigilijnego biegu charytatywnego. Zawody były przeznaczone dla dzieci i dorosłych. impreza roz-
poczęła się od biegu integracyjnego dla podopiecznych Stowarzyszenia „wspólna droga” z lubonia. 

odbędzie się  4 lutego i będzie połączona 
z coroczną galą „Siewca Roku”. Razem z 
władzami Miasta doszliśmy do wniosku, że 
będzie to dobre rozwiązanie, nie tylko ze 
względów ekonomicznych czy logistycz-
nych, ale przy okazji wspólnej gali większa 
liczba mieszkańców będzie mogła zapo-
znać się z historią tego zasłużonego dla 
Lubonia klubu. Zdradzę tylko, że na gali 
zostaną rozstrzygnięte konkursy na „Jede-

nastkę 100-Lecia” oraz na „Trenera 100-le-
cia” TMS Stella Luboń.

Korzystając z okazji, chciałbym zakomuni-
kować, że naszym sponsorem strategicz-
nym została firma ENEA S.A, która wypo-
saży w sprzęt sportowy wszystkie grupy 
młodzieżowe trenujące w naszym klubie. 
Dziękujemy za zaufanie i zrobimy wszyst-
ko, by współpraca układała się jak najlepiej.

fot. Anna Strojna
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dr med. W. Skorupski
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
LK
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8
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6
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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

GABINET STOMATOLOGICZNY
Renata Przybylska

(działa w ramach umowy z NFZ)

ul. Dr. R. Maya 1A

pn., śr., pt.: 8.30-14.30
wt., czw.: 13-19

tel. 533 308 360

Rabat 300 zł
i badania gratis 

 do 31.03 na kat. B
na

www.zdajprawko.pl
tel. 603 052 572
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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!)

LK
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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
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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
00

7

!

FOTOWOLTAIKA
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07

6

LP
00

3

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

LK
04

1
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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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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

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
KONTAKT:

kajaki2@kajaki2.pl
+48 790 819 888

Zapraszamy do korzystania z oferty 
wypożyczalni kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy spływy kajakowe 
w okolicach Mosiny rzeką Wartą 

i Kanałem Mosińskim

ul. St. Żeromskiego 1A
62-030 Luboń

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

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

znajdź nas!
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ElegantoMani!

793 411 811@elegantomanii

Salon Stylizacji Paznokci
ul. Rynek 6
62-040 Puszczykowo 
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W listopadzie Firma „Mini-Max” 
Krzysztof Kozłowski przeniosła 

swoją siedzibę z Zielonego 
Ryneczku przy ul. Żabikowskiej 51 

do Centrum Handlowego Pajo
przy ul. Żabikowskiej 66

(wejście do sklepu SPAR I piętro).

Naszym Klientom życzymy zdrowego 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

„Mini-Max” zaprasza do nowej siedziby w poniedziałki w godz. 10-18
od wtorku do soboty w godz. 10-19      Tel. 502 026 696


