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Przez 30 lat: najwyższa na rynku liniowa gwarancja
mocy 98,5% oraz gwarancja na sam produkt.

 NIE PŁAĆ ZA PRĄD I ZYSKUJ
NA PRODUKCJI ENERGII

ZAMÓW INSTALACJĘ W INTI, ABY ZDĄŻYĆ 
PRZED ZMIANĄ WARUNKÓW PROSUMENCKICH 

WYBIERZ INTI 

415 W MODUŁY
NAJCZĘŚCIEJ 
WYBIERANE
PRZEZ KLIENTÓW

Montujemy nowoczesne hybrydowe instalacje fotowoltaiczne. 

Pomagamy uzyskać finansowanie w banku, aby wysokość raty
kredytu nie przekraczała miesięcznej opłaty za prąd.

Pomagamy uzyskać dofinansowanie do mikroinstalacji 
fotowoltaicznych.

Zapewniamy przyłączenie instalacji do sieci dystrybucji. Nasi
pracownicy złożą niezbędną dokumentację w Twoim imieniu.

Zapewniamy darmową wizję lokalną i na jej podstawie tworzymy
bardzo dokładnie oszacowany plan instalacji wraz z wyceną - 
zupełnie bezpłatnie! Po tym etapie podejmujesz decyzję.

Jeśli chcesz zaoszczędzić na rachunkach
za prąd i szukasz najlepszych technologii 

fotowoltaicznych dostępnych w Polsce 
to postaw na INTI Solar!
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W cieniu katastrofy

14 lutego  – walentynki

Walentynki to dla wielu pretekst, aby ukochanej osobie wyrazić swoją 
sympatię, zauroczenie, miłość. Bądź moją Walentynką – polub mnie, 
pokochaj. Kartki walentynkowe nie są obyczajem w  naszym kraju 
powszechnym, ale spójrzmy na to inaczej – może komuś pomogą na-
wiązać nową relację, a może ułatwią przezwyciężyć kryzys w związku, 
a może po prostu będą okazją, aby przełamać nieśmiałość i bez słów 
powiedzieć więcej niż patrząc ukochanej osobie w  oczy. Jeśli tak, to 
nie wahajmy się, tylko ślijmy walentykowe karteczki wraz z najserdecz-
niejszymi, z samego serca płynącymi życzeniami. Świat potrzebuje do-
brych emocji. Być może nasze życzenia sprawią, że ktoś nam nieobo-
jętny poczuje się lepiej, poczuje się potrzebny, lubiany i kochany. Niech 
święty Walenty sprzyja naszym sercom.

24 lutego – tłusty czwartek

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek. To ludowe porzekadło przy-
pomina, że w  ostatni czwartek karnawału zwyczaj nakazuje poswa-
wolić kulinarnie. Zbliżający się Wielki Post podpowiada, że to okazja, 
aby pofolgować zmysłom i dogodzić podniebieniu. W tłusty czwartek 
popularne są słodkości – pączki i faworki zwane też chrustem lub chru-
ścikami. Swawole tłustego czwartku sięgają korzeniami jeszcze czasów 
przedchrześcijańskich, kiedy to w  lutym świętowano odejście zimy 
i nadejście wiosny. W chrześcijańskim roku liturgicznym ostatni tydzień 
karnawału to także czas zabawy, wesołości i  maskarady. To ostatnia 
szansa, aby dać upust beztroskiej radości. Bo wkrótce nadchodzi czas 
Wielkiego Postu czyli powściągliwości i skupienia. 

Dzisiaj obyczaj tłustego czwartku dla radykałów kulinarnych jest wiel-
ce problematyczny, bo przecież pączki i faworki to bomba kalorycz-
na i  żywność niewiele mająca wspólnego ze zdrowiem. W  czasach 
konsumpcyjnego dostatku nie musimy czekać na szczególne okazje, 
aby najeść się do syta. Robimy tak na co dzień. Zdrowy rozsądek pod-
powiada także, że lepiej iść na spacerek niż delektować się kolejnym 
pączusiem. Jednak puszysty pączek z  ulubionym nadzieniem lub 
chrupiące faworki oprószone śnieżnym puchem cukru pudru – azaliż 
to nie rozkosz? 

I tak trwa odwieczna walka postu z karnawałem. Co wybierzemy w tym 
roku?

 Redakcja GL

W lutym mija pół wieku od jednej z najsłynniej-
szych katastrof PRL-u i największej w historii 
naszego miasta. Przed 50 laty w Wielkopol-
skich Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego 
wybuchła dekstryna. W wyniku wybuchu, który 
wstrząsnął całym miastem zginęło 17 osób, a 
10 zostało poważnie rannych. Nie sposób nie 
nawiązać do tego wydarzenia w tym numerze 
naszego miesięcznika.

Na łamach drugiego w tym roku numeru na-
wiązaliśmy również m.in. do: niedawnych ob-
chodów 103. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, kolejnej rocznicy śmierci ks. 
Stanisława Streicha, rozpoczęcia budowy skle-
pu Lidl przy ul. Dębieckiej, WOŚP w Luboniu. 

Zachęcamy również do zapoznania się z naszy-
mi comiesięcznymi materiałami czyli raportem 
dotyczącym panującej pandemii i sondażem.

Drodzy Czytelnicy, dziękujemy za wszelkie sy-
gnały dotyczące dobrych i złych aspektów ży-
cia w naszym mieście. Zapraszamy do goszcze-
nia na naszych łamach wszystkie środowiska, 
wszystkich lubonian, którym nie są obce spra-
wy naszej Małej Ojczyzny. Podzielcie się z nami 
spostrzeżeniami, informacjami, propozycjami, 
refleksjami, ale również uwagami o charakterze 
krytycznym. Innymi słowy korzystajcie z możli-
wości wypowiedzenia się na naszych niezależ-
nych łamach. (red.)

Lutowe swawole

Jako lider w branży sprzątającej poszukujemy pracowników do utrzymania czystości oraz ochrony.
Zatrudniamy również osoby z orzeczeniem 

o niepełnosprawności.
Ty także znajdziesz u nas swoje miejsce!

Szczegóły pod nr tel. 606 631 325, 885 103 526

Szukasz pracy? My szukamy Ciebie!
------- R E K L A M A -------

fot. Zb. Czesława Krajewskiego
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Kolor

Geneza tragedii

Budynek, w  którym doszło do eksplozji, zbudowali Niemcy na począt-
ku ubiegłego stulecia. Większość urządzeń znajdujących się w zakładzie 
przed 50 laty była bardzo stara, niektóre pamiętały początki istnienia 
przedsiębiorstwa, natomiast ich częsta awaryjność zmusiła ówczesną dy-
rekcję do zakupu nowych. Z powodu braku odpowiednich funduszy za-
kupiono nowe, niesprawdzone maszyny, które trzeba było przetestować. 
Niewątpliwie, w związku z wdrażaniem nowej technologii i przez ciągłe 
poprawki sprawiały one dużo problemów obsługującym je pracownikom. 
Wpływało to bardzo negatywnie na produkcję, dlatego w styczniu 1972 r. 
pracownicy nie otrzymali premii. Za wszelką cenę chcieli zwiększyć wy-
dajność, często ignorując zasady bezpieczeństwa, wyłączając urządzenia 
kontrolujące np. zapylenie w pomieszczeniach. Po latach, z odtajnionych 
dokumentów Służby Bezpieczeństwa wynikło, że pracownicy doskonale 
zdawali sobie sprawę z zagrożenia oraz często informowali o tym przeło-
żonych, którzy nie wykazywali chęci podjęcia działań mogących zapobiec 
tragedii. Za główną przyczynę eksplozji w toku śledztwa uznano źle funk-
cjonujące maszyny służące do produkcji dekstryny oraz mączkę ziemnia-
czaną sprowadzaną wówczas z Holandii. Z powodu innego procesu pro-
dukcji była ona bardziej zmielona, przez co  podczas obróbki pojawiało 
się więcej pyłu.

Na podstawie referatu „Zapomniana katastrofa w Luboniu” – Michał Banach 
(akta SB).

Potężna eksplozja

Katastrofa w WPPZ należy do najsłynniejszych katastrof PRL-u i  jest naj-
większą w  historii naszego miasta. Do dzisiaj nie zostały do końca wy-
jaśnione jej skutki i przyczyny. W nocy, 22 lutego 1972 r., kilka minut po 
godzinie 23 doszło tu do potężnej eksplozji pyłu powstającego podczas 
produkcji dekstryny. Czterokondygnacyjny budynek starej dekstryniarni 
został całkowicie zniszczony. Pod jego gruzami znaleźli się pracownicy 
trzeciej zmiany oraz kilku pracowników zewnętrznych. Na miejsce tragedii 
natychmiast przybyły jednostki Milicji Obywatelskiej, Wojska Polskiego, 
Służby Zdrowia, Zawodowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Zakłado-
wy Oddział Samoobrony. Pamiętam, jak będąc wówczas trzynastoletnim 
chłopcem, zostałem wyrwany ze snu ogromnym hukiem, przerażającym 
dźwiękiem syren alarmowych i gwizdem znajdujących się na pobliskich 
torach parowozów. Wybiegłszy na ulicę, dostrzegłem nad miejscem kata-
strofy łunę powstałą na skutek pożaru, który zdołano ugasić dopiero na-
zajutrz. Wspólnie ze szkolnymi kolegami z sąsiedztwa udaliśmy się w kie-
runku zakładów, lecz po drodze, gdy byliśmy już blisko celu, zatrzymali 
nas milicjanci i nakazali wrócić do domu. Widzieliśmy tylko blask jak się 
później okazało reflektorów wojskowych i słyszeliśmy odgłosy prowadzo-
nej akcji ratowniczej. Wkrótce dowiedziałem się, że wśród ofiar katastrofy 
byli najbliżsi moich znajomych, m.in. mama mojej szkolnej koleżanki Basi, 
córka powstańca wielkopolskiego Marcina Bordy – Wanda Grochowina.

fot. Zb. Czesława Krajewskiego

fot. Zb. Czesława Krajewskiego

fot. Zb. Czesława Krajewskiego

Pomnik ofiar na terenie byłej fabryki WPPZ   fot. Paweł Wolniewicz

Od tragedii minęło pół wieku
We wtorek, 22 lutego minie 50 lat od katastrofy, do której doszło na wydziale produkcji dekstryn Wielkopolskie-
go Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego (WPPZ) w Luboniu. W wyniku wybuchu, który wstrząsnął całym 
miastem, zginęło 17 osób, a 10 zostało poważnie rannych.



5GAZETA LUBOŃSKA 02/2022

Akcja ratownicza

Akcja ratunkowa trwała od wtorku do piątku, aż wyciągnięto spod gru-
zów wszystkich poszkodowanych. Uczestniczył w  niej m.in. zmarły 
w  ubiegłym roku Czesław Krajewski, którego sylwetkę przedstawiliśmy 
bliżej przed trzema miesiącami (czytaj: „GL” 11-2021, s. 33). Kiedy wybu-
chła dekstryna, pan Czesław ani przez moment nie wahał się, by pobiec 
na miejsce tragedii. Był członkiem zakładowej Ochotniczej Straży Pożar-
nej i na każdy sygnał spieszył do pożaru. Jak wspominał po latach – wy-
buch wyrzucił strop na ulicę, jego elementy można było znaleźć nawet na 

torach kolejowych, po drugiej stro-
nie dzisiejszej ul. Armii Poznań. Gdy 
pan Czesław dotarł do zakładu go-
towy do akcji, nie wiedział za co się 
najpierw zabrać. Słyszał jęki i krzyki 
ofiar katastrofy. Wkrótce pojawiło 
się więcej ludzi, z  którymi wspól-
nie poszukiwał ofiar. Wszędzie było 
mnóstwo betonu i  gruzu, a  nocną 
akcję utrudniał również ogień. Nie 
pamiętał ilu rannych udało mu się 
razem z  kolegami uratować, liczył, 
że 3 lub 4 kobiety.

Ówczesne media

W  czasach PRL-u  miało miejsce 
wiele katastrof i  wypadków, które 
często mimo swojego ogromu, nie 
były znane opinii publicznej. Media, 
działające dokładnie według wytycznych władz, miały zakaz informowa-
nia o  wydarzeniach, które mogłyby źle wpłynąć na „morale społeczeń-
stwa”. Wychodzono z założenia, że wypadki zdarzają się wszystkim, tylko 
nie nam. W związku z tym zatajano informacje o katastrofach jak tylko się 
dało. Oczywiście nie zawsze się to udawało, a im bliżej lat 90. tym bardziej 
się to nie udawało. Jednak przed pół wiekiem doszło do katastrofy, która 
była jedną z najpoważniejszych w czasach Polski Ludowej, o której poza 
osobami bezpośrednio z nią związanymi mało kto wiedział. (PAW)

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

fot. Zb. Czesława Krajewskiego

Czesław Krajewski - uczestnik akcji ratow-
niczej   fot. Zb. Czesława Krajewskiego

Przy ul. Dębieckiej, w sąsiedztwie parkingu CH Factory rozpoczęto bu-
dowę sklepu dyskontowego Lidl należącego do działającej w 30 krajach, 
niemieckiej sieci Lidl Stiftung & Co. KG. Aktualnie na terenie budowy wy-
konywane są prace ziemne. W ramach przedsięwzięcia powstanie obiekt 
o kubaturze 12 tys. m3. Jak się dowiedzieliśmy w Biurze Prasowym Lidla, 
otwarcie sklepu planowane jest na jesień tego roku. (PAW)

Ruszyła budowa Lidla
Sieć sprzedaży Lidl Polska liczy obecnie 800 sklepów.

Przed końcem tego roku zacznie tu funkcjonować sklep o kubaturze 12 tys. m3  
 fot. Paweł Wolniewicz

Na placu budowy pojawił się sprzęt ciężki   fot. Paweł Wolniewicz

Dla lubońskich 
czworonogów 
i ich właścicieli

W pierwszej dekadzie stycznia zakończono prace związane z moderni-
zacją wybiegu dla psów w Parku Papieskim. Slalom, stopnie, huśtaw-
ka, trzy płotki do przeskoków z regulowaną wysokością dla mniejszych 
i większych psów, to tylko niektóre sprzęty zamontowane na terenie 
tego obiektu. Została również wykonana podwójna furtka tzw. śluza 
wraz z wewnętrznym utwardzeniem, która ma za zadanie zapobiegać 
niekontrolowanemu wydostaniu się psa podczas wchodzenia innych 
osób z psami na wybieg. (MS)

Dużym powodzeniem wśród bywalców cieszą się trzy płotki do przeskoków 
z regulowaną wysokością dla mniejszych i większych psów   fot. Maciej Splisgart
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Skatepark na Wzgórzu Papieskim gotowy
W 2014 roku przy ulicy Rzecznej został oddany do 
użytku tymczasowy skatepark. Urzędnicy luboń-
skiego magistratu już wtedy informowali, że do-
celowo obiekt ma powstać w okolicach Centrum 
Handlowego Pajo. Po kilku latach można prze-
kazać dobrą wiadomość lubońskiej młodzieży. 
W Parku Papieskim został oddany do użytku dłu-
go wyczekiwany i  jakże potrzebny nowy skate-
park. Sportowcy mogą skorzystać między innymi 
z ramp do wyskoku w powietrze lub do wykona-
nia ślizgu albo grinda na copingu. Oficjalne otwar-
cie planowane jest na wiosnę tego roku. (MS)

Jedna z wielu przeszkód na skateparku - poręcz spadowa   fot. Maciej SplisgartNowy skatepark widziany z lotu ptaka   fot. Rafał Wojtyniak

Wizualizacja nowego obiektu   fot. Zb. UML

Miejsce boiska zlokalizowanego w Wiśniowym Sadzie wybrano w taki 
sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowało w istniejące drze-
wa owocowe. Powstanie na działce miejskiej o powierzchni 3 100 m2. 
Boisko będzie wielofunkcyjne (do koszykówki i piłki ręcznej z dwiema 
bramkami). Przewidziano tu oświetlenie solarne, a dla bezpieczeństwa 
będzie ogrodzone siatką o wysokości 2 metrów z piłkochwytami o wy-
sokości 4 metrów. Warto wspomnieć, że obiekt będzie dostępny rów-
nież dla osób niepełnosprawnych. (PAW)

Boisko w Wiśniowym Sadzie
Miasto rozstrzygnęło przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Konarzewskiego w Nowym Centrum 
Lubonia. Wykonawcą będzie poznańska firma REDOPOL Sp. z o.o. Prace budowlane rozpoczną się już niebawem. 
Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na czerwiec tego roku.

Wizualizacja obiektu   fot. Zb. UML Wiśniowy Sad widziany z lotu ptaka   fot. Rafał Wojtyniak

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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„Nie chodzi wyłącznie o brak informacji na temat realizacji poszczegól-
nych etapów budowy tego odcinka ulicy, ale również o uniemożliwienie 
mieszkańcom dojazdu do ich posesji. Nawet wyjście poza teren własnej 
działki stało się wyzwaniem z  powodu prowadzonych w  tym miejscu 
głębokich wykopów. Żeby tego było jeszcze mało, teren budowy nie 
został odpowiednio zabezpieczony i  istnieje duże niebezpieczeństwo 
związane z upadkiem bądź potknięciem się o wystające z ziemi elemen-
ty, takie jak rury czy pręty, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia czy 
wręcz życia osób wracających tędy wieczorami z  pracy do domu. Nie 
wyobrażam sobie, jak miałby wyglądać przyjazd karetki pogotowia czy 
straży pożarnej na miejsce zdarzenia w  tym rejonie, jeżeli mieszkańcy 
tego odcinka drogi muszą nawet na własną rękę przetransportowywać 
odpady komunalne na ulicę Szkolną, co dla osób starszych bez pomocy 
sąsiadów, stało się wręcz niemożliwe. W Święta Bożego Narodzenia niko-
go nie interesowało, jak poradzimy sobie z dostarczeniem zakupów do 
domu. Od kilku miesięcy parkujemy nasze samochody na ulicach Szkol-
nej czy Staszica (jeżeli się oczywiście uda, a  jeżeli nie, to parkujemy je 
dalej). Jest rzeczą nie do pomyślenia, żeby tak krótki odcinek drogi, tak 
długo był całkowicie wyłączony z użytku”. 

(List wpłynął do redakcji „GL” z początkiem stycznia br., imię i nazwisko au-
tora pozostaje do wiadomości redakcji).

List z zapytaniem o to, na jakim etapie są obecnie prowadzone pra-
ce na ww. odcinku ul. Długiej i jak długo one jeszcze potrwają oraz 
o informację dotyczącą zabezpieczenia terenu budowy przekazali-
śmy z prośbą o odpowiedź do lubońskiego magistratu, a ten skiero-
wał zapytanie bezpośrednio do wykonawcy projektu. Uzyskaliśmy 
następującą odpowiedź:
„Szanowni Mieszkańcy o  utrudnieniach związanych z  prowadzeniem 
prac w ul. Długiej na odcinku od ulicy Uroczej do Szkolnej informowali-
śmy Państwa przed rozpoczęciem prac. Tego typu inwestycje z uwagi na 
złożoną strukturę nie przewidują zapewnienia dojazdów samochodów 
do posesji. Niestety ulica Długa nie stanowi wyjątku, tymczasowy pro-
jekt organizacji ruchu również nie uwzględnił takiego rozwiązania. Tak 
długo, jak było to możliwe udostępniliśmy Państwu korzystanie z jezd-
ni. Pozornie krótki dla Państwa odcinek drogi wymagał przebudowy 
infrastruktury technicznej znajdującej się w gruncie, a także obejmował 
budowę nowej kanalizacji deszczowej. Roboty ziemne są czasochłonne 
i w znacznym stopniu utrudniają swobodne poruszanie się. Prace drogo-
we stanowią etap końcowy i nie można wykonać ich przed branżowymi.

Zabezpieczenie terenu jest cały czas monitorowane przez inspekto-
rów, a także samych mieszkańców. Wszelkie niedogodności lub drobne 
uchybienia są poprawiane. Głębokie wykopy wraz z postępem prac są 
na bieżąco zasypywane. W pierwszej kolejności rozpoczęliśmy budowę 

chodnika, aby zapewnić bezpieczne dojście do działki. Każdy wystający 
element jest oznakowany odblaskową taśmą ostrzegawczą, a  wyjścia 
z posesji na wysokości prowadzonych robót zostały dodatkowo wyposa-
żone w kładkę. Odpowiednie jednostki zostały poinformowane o prowa-
dzonych pracach i możliwych trudnościach w przypadku konieczności 
interwencji.

W przypadku problemów proszę zwrócić się do naszych pracowników, 
służymy pomocą i postaramy się w miarę realnych możliwości ułatwić 
Państwu funkcjonowanie oraz poruszanie się w obrębie budowy. Zaofe-
rowaliśmy również pomoc z  naszej strony z  przenoszeniem odpadów 
komunalnych. Drogę budujemy dla Państwa i  liczymy na zrozumienie, 
cierpliwość oraz przepraszamy za wszelkie niedogodności”.

 Budromel Poznań

Mieszkańcy ul. Długiej zwracali w  swoich wypowiedziach uwagę 
na to, że informacja o  rozpoczęciu prac drogowych owszem była 
podana wcześniej, ale faktycznie pierwsze prace rozpoczęły się na 
tym odcinku drogi z dużym opóźnieniem, w związku z czym część 
osób w międzyczasie nadal korzystała z dojazdu do swoich posesji. 
W  efekcie, gdy prace w  końcu rozpoczęto, nawet grzecznościowo 
nikogo o tym nie powiadomiono, w związku z czym uniemożliwio-
no niektórym możliwość wyjazdu autem z własnej posesji na kilka 
miesięcy. Postanowiliśmy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie 
tej kwestii i uzyskaliśmy następującą informację:
 „Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy, o wprowadzeniu organiza-
cji ruchu na czas budowy informowaliśmy przed rozpoczęciem prac ka-
nalizacyjnych, następnie zostały wykonane inne roboty branżowe, aby 
w etapie końcowym rozpocząć prace drogowe. Oznakowanie było usta-
wione wcześniej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie dokła-
damy wszelkich starań, aby budowa chodników w ul. Długiej na odcinku 
od ul. Żabikowskiej do ul. Szkolnej została jak najszybciej zakończona. 
Rozumiemy Państwa niezadowolenie, jednak jak już podkreślaliśmy 
wcześniej drogę budujemy dla Was i dla Waszego komfortu. Dziękujemy 
za zrozumienie oraz przepraszamy za wszelkie niedogodności”.

 Budromel Poznań

 Oprac. red.

Co tak długo na Długiej?
„Z końcem września odcinek ulicy Długiej (dokładnie jej fragment od ul. Uroczej do ul. Szkolnej) został 
zamknięty z powodu budowy drogi. Od tego czasu życie osób mieszkających tutaj stało się dużo bardziej 
skomplikowane” - czytamy w liście nadesłanym przez Czytelnika, którego dalszy ciąg przedstawiamy poniżej. 

W dalszym ciągu trwają prace przy ulicy Długiej  fot. Zb. Czytelnika

Stan prac drogowych wykonanych do dnia 30 stycznia br. przy ul. Długiej, po kilku 
miesiącach od ich rozpoczęcia     fot. red.
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Dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty prowadzone przez Małgorzatę Sikorską – 
Stylistkę Dress No Stress, która udzielała fachowych porad   fot. Paweł Wolniewicz

Ku uciesze zwłaszcza najmłodszych w Trakcji pojawili się również lubońscy 
pogromcy ognia   fot. Paweł Wolniewicz

Mające wielkie serca Agnieszka Krupieńczyk i Iwona Stefańska (z prawej) z Kultura 
Trakcja zadbały żeby orkiestra grała dobrze   fot. Paweł Wolniewicz

W trakcie wieczornego koncertu zespołu Panoptikum   fot. Zb. Studio Trakcja

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Luboniu

Wielkie granie w Studio Trakcja

Tradycyjnie nie zabrakło muzykantów Orkiestry w Studio Trakcja przy ul. 
Słonecznej. Przez cały niemal dzień trwały tu zabawy dla dzieci i spotkania 
dla rodziców. Gospodarze, Agnieszka Krupieńczyk i Tomasz Kalitko stwo-
rzyli jak co roku rodzinną atmosferę. Odbywały się m.in.: gry, warsztaty, po-
rady Stylistki Dress No Stress – Małgorzaty Sikorskiej, aukcja charytatywna, 
pokaz parzenia herbaty marokańskiej, nauka podstaw języka migowego, 
kurs pierwszej pomocy, porady prawnika, spotkanie z lubońskimi straża-
kami i towarzyskie rozmowy. Do puszki uzbierano 4 861,51 złotych, nato-

miast aukcje na rzecz WOŚP prowadzone są nadal i potrwają do 14 lutego. 
W Trakcji można było zjeść domowe wypieki, słodkie specjały – okoliczno-
ściowy tort od Cukierni Pawlova, wypić kawę, herbatę, sok. Na zakończe-
nie odbył się koncert zespołu Panoptikum. Wszystko w dobrych nastrojach 
i szczególnej, świątecznej atmosferze. (PAW)

W ostatnią niedzielę stycznia orkiestra zagrała po raz 30. Tym razem pod hasłem „Gramy dla okulistyki dziecię-
cej”. Mimo reżimu sanitarnego i sztormowej aury, na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i lecze-
nia wzroku u dzieci zebrała w Luboniu 45 666,15 złotych (w ub. roku – 41 103,36). Sztab mieścił się tradycyjnie 
w lubońskim Ośrodku Kultury, gdzie trafiły i zostały przeliczone zebrane przez pięćdziesięcioro wolontariuszy 
do puszek pieniądze.

W Polsce ilość dobowych zakażeń przekroczyła 50 000!

Na naszym podwórku

W Luboniu odnotowano 480 aktywnych przy-
padków koronawirusa (izolacja) i 876 osób ob-
jętych kwarantanną (stan na 29.01.).

W  naszym mieście funkcjonują cztery punk-
ty szczepień przeciw Covid-19: w  Przychod-
ni Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo, 
mieszczącej się przy ul. Poniatowskiego 20 

(tel. 61 810 48 31), w  Centrum Medycznym 
Med-Lux przy ul. Żeromskiego 1 (tel. 61 813 
92 23), w  Centrum Organizacji Pozarządo-
wych przy ul. Sikorskiego 3, w  którym uru-
chomiono również metropolitalny punkt 
szczepień przeciw grypie (tel. 699 712 545) 
oraz w aptece Dbam o Zdrowie (DOZ) przy ul. 
Sobieskiego 55A (tel. 606 270 461).

Zachowajmy stosowny dystans fizyczny, unikaj-
my tłumów, wietrzmy pomieszczenia. Po prostu 
bądźmy ostrożni i dbajmy o siebie, aby zmniej-
szyć ryzyko. Innymi słowy miejmy świadomość, 
że pandemia nie powiedziała jeszcze ostatnie-
go słowa i  nadal konieczne jest zachowanie 
tych podstawowych zasad postępowania, aby 
się przed nią ustrzec. Dużo zależy od naszych 
zachowań. Zarażajmy się wyłącznie pozytywną 
energią. (PAW)

Transmisja Omikrona nadal na fali wznoszącej i jeżeli będzie się utrzymywać na tym poziomie, to może za-
braknąć lekarzy i pielęgniarek. Medycy twierdzą, że niezależnie od wariantu mutacji koronawirusa jedynym 
wyjściem jest szczepienie się.
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fot. Paweł Wolniewicz

„Nasza zbiórka zaczęła się tak naprawdę niewinnie. Moja kole-
żanka – Joanna napisała do mnie, czy mogłabym udostępnić post 
o małej Zuzi, która choruje na białaczkę? Oczywiście natychmiast 
go udostępniłam, ale też zapytałam o naszą malutką „wojownicz-
kę”. Okazało się, że 2,5-letnia dziewczynka należy do rodziny mojej 
koleżanki, więc tym bardziej chciałam pomóc” – powiedziała lubo-
nianka – Marta Dudziak.

Do szlachetnej, charytatywnej akcji przyłączyły się: była nauczycielka 
pani Marty i wielka społeczniczka – Wanda Suleja-Kot, koleżanka Mar-
ty – Patrycja Bukowska i zajmująca się szkoleniem psów w prowadzo-
nej przez siebie firmie Dream Team przy ul. Niezłomnych – Agnieszka 
Urbańska. Wkrótce akcję swoimi darami z serca wspierało coraz więcej 
lubonian. Wsparło ją również przedszkole Weseli Sportowcy, funkcjo-
nujące przy ul. Osiedlowej. Zamieszczane przez organizatorki przedsię-
wzięcia posty, przełożyły się na duży odzew lubońskiej społeczności. 
„Uzbierałyśmy ogromną ilość zabawek, kosmetyków, słodyczy, książek, 
środków czystości i spożywczych – płakałyśmy ze szczęścia i wzrusze-
nia. Dzięki temu można było pomóc nie tylko Zuzi, ale również innym 
potrzebującym. Dowiedziawszy się, że Grupa Szpiku Kostnego przygo-
towuje „Szpikowe paczki” dla potrzebujących, część posegregowanych 
prezentów dostarczyłyśmy tam busem, za co Szefowa Grupy bardzo 
nam podziękowała. Przygotowane przez nas paczki trafiły do szpita-
la, na dziecięcy oddział onkologiczny. Zrobiłyśmy również dodatkowe 
paczki m.in. wysłałyśmy paczkę dla chorego, półtorarocznego Karolka, 
niestety, niedawno zmarł” – wspomina pani Marta. Podobne chary-
tatywne akcje lubonianki będą powtarzały, ponieważ uważają, że nic 
nie daje takiej satysfakcji i radości jak pomaganie innym. Panie Marta, 
Agnieszka i  Patrycja dziękują lubonianom za wsparcie ich przedsię-
wzięcia, które bez nich nie mogłoby zaistnieć. (PAW)

My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół,
co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać…
 Epikur

Akcja Wielkich Serc…

Posegregowane dary busem rozwożono potrzebującym   fot. Zb. Marty Dudziak

Organizatorki akcji Wielkich Serc. Od lewej: Patrycja Bukowska, Marta Dudziak i 
Agnieszka Urbańska   fot. Zb. Marty Dudziak

Lubońska jadłodzielnia

W poniedziałek, 3 stycznia Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej (MOPS) otworzył jadłodziel-
nię. Na jej utworzenie Miasto pozyskało dotację 
w  wysokości 6 280 zł. Przedsięwzięcie pn. „Ja-
dłodzielnia Luboń. Podziel się jedzeniem i  po-
częstuj” realizowane jest w  ramach „Programu 
ograniczenia marnotrawstwa i  strat żywności 
w Wielkopolsce na lata 2021-2025” i współfinan-
sowane przez Samorząd Województwa Wielko-
polskiego. Jadłodzielnia jest miejscem, w  któ-
rym każdy może podzielić się lub poczęstować 
jedzeniem, w  szczególności żywnością, która 
zostaje po świętach, imprezach, a  także taką, 
której kończy się termin ważności, a wiadomo, 
że nie zostanie zjedzona. 

Jadłodzielnia znajduje się w  budynku MOPS 
przy ul. Źródlanej 1, gdzie funkcjonuje już punkt 
wydawania odzieży, który cieszy się dużym za-
interesowaniem mieszkańców naszego miasta. 
Otwarta jest w  poniedziałki w  godzinach 
8-18 oraz od wtorku do piątku w godzinach 
7-18. Prowadzi do niej osobne wejście na tyłach 
budynku. Wyposażona jest w  szafę chłodniczą 
i  regały. W  lodówce można zostawić jedzenie 
wymagające warunków chłodniczych oraz wy-
roby własne (np. zupy, potrawy, ciasta), a  na 
regale produkty suche (np. makarony, kasze), 
pakowane słodycze, konserwy, pieczywo ory-

ginalnie zapakowane, soki w kartonach i butel-
kach. W pomieszczeniu jadłodzielni znajduje się 
preparat do dezynfekcji, jest codziennie sprzą-
tane i odkażane, o co dba opiekun – pracownik 
MOPS. Przedsięwzięciu przyświeca idea urato-
wania jedzenia przed marnotrawieniem. Bardzo 
ważne są również aspekty: psychologiczny, spo-
łeczny i  moralny. Dzielenie się czymś, co nam 
nie jest już potrzebne, powinno stać się natural-
nym odruchem człowieka.

Co można zostawić, a co nie?

Do jadłodzielni można przynieść i zostawić: 
produkty, które samemu można by spożyć, 
także te, które przekroczyły datę minimalnej 
trwałości – „najlepiej spożyć przed”, ale nie prze-
kroczyły terminu przydatności do spożycia – 
„należy spożyć do”, produkty zapakowane lub 
w  pojemnikach, wyroby własne, np. ciasto lub 
zupa starannie i szczelnie zapakowane, z nakle-
jonym opisem potrawy i  datą przygotowania, 
sery, jogurty, twarogi. 

Nie można pozostawiać: surowego mięsa, 
produktów z  niepasteryzowanego, „surowe-
go” mleka, potraw zawierających surowe jaja, 
w tym budyni, kremów, domowych majonezów 
itp., produktów napoczętych – np. otwartych 
puszek, produktów wymagających warunków 

chłodniczych, które przebywały poza lodów-
ką dłużej niż 30 minut, produktów, które mają 
oznaki popsucia, nietypowy zapach lub kolor, są 
nadgniłe lub mają wypukłe wieczka. (PAW)

Moment przecięcia wstęgi u wejścia do jadłodzielni 
w dniu jej otwarcia. Od lewej: Przewodnicząca RML – 
Teresa Zygmanowska, Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, Dyrektor 
MOPS – Katarzyna Andrzejczak i Burmistrz Małgorza-
ta Machalska   fot. Zb. UML

„Podziel się jedzeniem i poczęstuj”. Pierwsza jadłodzielnia w Luboniu została oficjalnie otwarta.
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Odbiór świątecznych choinek będzie realizowany w lutym, w terminach 
odbioru bioodpadów, określonych w kwartalnym harmonogramie. Lubo-
nianie mogą je wystawiać przed posesje razem z pojemnikami na biood-
pady, bez ziemi i dodatkowych elementów plastikowych. (PAW)

Można jeszcze 
wystawiać choinki

fot. Paweł Wolniewicz

O chórze
Obchodzący w tym roku 100-lecie istnienia Chór Mieszany „Hasło” został 
założony – jako chór męski – przez grupę pracowników Dyrekcji Kolei 
w  Poznaniu w  październiku 1922 roku. Skupiał amatorów, zafascyno-
wanych muzyką chóralną. Znaczące osiągnięcia zespołu w  krzewieniu 
kultury muzycznej zostały docenione m.in. przez Feliksa Nowowiejskie-
go, który specjalnie dla „Hasła”, z  okazji 10-lecia istnienia tegoż chóru, 
napisał utwór „Tam w moim kraju” (do słów Marii Konopnickiej). W roku 
1991, z inicjatywy ówczesnego dyrygenta, Henryka Górskiego, do „Hasła” 
dołączyły głosy żeńskie, a chór męski stał się odtąd chórem mieszanym. 
Aktualnie pracuje w 37-osobowym składzie. Stojąca na jego czele Katery-
na Ciszak to młoda dyrygentka, coraz bardziej znana i doceniana nie tylko 
w polskim środowisku chóralnym. Warto wspomnieć, że chór wielokrot-
nie koncertował również poza granicami Polski.

Lubońska sopranistka
„Chór Hasło bierze udział w  corocznym Poznańskim Kolędowaniu. Od 
kilku lat kolędujemy w  różnych parafiach poznańskich i  podpoznań-
skich – jest to naszą tradycją. Kolędowanie w Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego u  Sióstr Służebniczek jest dla nas nie lada wyzwaniem. 
Śpiewamy kolędy w  językach: łacińskim, polskim, i  ukraińskim. Między 
innymi: „Wśród nocnej ciszy”, „Mizerna cicha”, „Cicha noc”, „Kolęda dla nie-
obecnych”, „Oj maluśki”, „Gore Gwiazda”, „Adeste fideles” oraz wiele innych 
ładnych kolęd” – powiedziała mieszkająca od dziecka w Luboniu – Danu-

ta Gaertig. Lubonianka w chórze „Hasło” śpiewa szósty rok, w sopranach. 
Od dziecka bardzo lubi śpiewać, brała udział w wielu konkursach. Przez 
wiele lat należała do Zespołu Pieśni i  Tańca Wielkopolska w  Poznaniu. 
Śpiewanie ma głęboko w sercu. Teraz gdy już wychowała troje dzieci i jest 
babcią sześciorga wnucząt, może bez reszty realizować swoją życiową 
pasję w chórze „Hasło”. Jak nas zapewniła, nie był to ostatni koncert chóru 
w naszym mieście. (PAW)

Kolędowanie
W poniedziałkowy wieczór, 10 stycznia, w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego odbył się koncert ko-
lęd w wykonaniu poznańskiego chóru „Hasło” pod batutą Kateryny Ciszak.

Podczas koncertu w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego. Trzecia chórzystka 
od lewej to lubońska sopranistka – Danuta Gaertig   fot. Rafał Wojtyniak

Fajerwerki przestałem puszczać wiele lat temu. Nie ze względu na ja-
kieś przekonania. Po prostu przestało mnie to kręcić. Przerzuciłem się 
na coś innego. Fotografując czy filmując powitanie Nowego Roku, tak 
naprawdę bawię się cudzym kosztem. Nie wiem czy to uczciwe, za to 
na pewno ekonomiczne.

Rok temu, po wielu latach, postanowiłem ponownie udać się podczas 
tej wyjątkowej nocy na wieżę kościoła św. Barbary. Niestety mgła ogra-
niczała widoczność do kilkudziesięciu metrów i  rozpraszała światło 
pobliskich reflektorów. Było słychać wystrzały, ale zamglone niebo je-
dynie lekko rozbłyskiwało.

Pamiętam jak w 2018 roku, na ulicznych latarniach zamontowano kilka 
reflektorów oświetlających wieżę kościelną. Nawet się ucieszyłem, że 
w nocy stała się ona widoczna z autostrady i z wielu kilometrów z róż-
nych kierunków. Minusem jest to, że podczas robienia nocnych zdjęć 
z wieży, światło reflektorów trafia do obiektywu.

Jadąc do kościoła na powitanie 2022 roku zastanawiałem się, czy te re-
flektory mają jakiś osobny włącznik i do kogo trzeba się zwrócić, żeby 
chociaż tej jednej nocy w roku wyłączyć je na kilkanaście minut… Ale 
myśli poszły na bok, zaczęły się próbne wystrzały, a potem już na całe-

go. Kilka minut po północy wysiadło oświetlenie na ul. Poniatowskiego 
pomiędzy kościołem, a ul. Kościuszki. Jednocześnie zgasły trzy z czte-
rech reflektorów oświetlających wieżę. Lepszych warunków do foto-
grafowania już być nie mogło.

 Rafał Wojtyniak

Noworoczna niespodzianka

Rozbłyski nad osiedlem Lubonianka   fot. Rafał Wojtyniak
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Rada funkcjonuje w składzie: Anna Bernaciak, 
Arnold Bernaciak, Barbara Borusiak, Stani-
sław Butka, Jan Cegłowski, Wiesław Ciechom-
ski, Urszula Frąckowiak, Manuela Michalak, 
Alicja Nowaczyk-Chałupka, Marian Kęcel, 
Paweł Leszek Klepka, Lesław Lenartowicz, 
Beata Reder, Mirosław Rygus, Tadeusz Wali-
czak, Małgorzata Ziemecka-Wardęga i Marek 
Zimliński, natomiast jej Konsultantem jest Da-
riusz Szmyt.

Jednocześnie burmistrz podziękowała człon-
kom rady za dotychczasową pracę i  przyznała, 
że liczy na kolejne wspólne inicjatywy związane 
z rozwojem gospodarczym naszego miasta.

O Radzie

Lubońska Rada Gospodarcza pełni funkcje 
opiniodawczo-doradcze w  sprawach zwią-
zanych z  rozwojem gospodarczym naszego 
miasta. Ma służyć integracji środowiska pod-
miotów gospodarczych poprzez stworzenie 
płaszczyzny współpracy, wymiany doświad-
czeń i  wspólnych działań podejmowanych 
na rzecz miasta, w  ramach aglomeracji po-
znańskiej i  współpracy międzynarodowej. 
Ma za zadanie wspierać działania Burmistrza 

poprzez wiedzę, doświadczenie, znajomość 
problemów gospodarki miasta Luboń i podej-
mowanie na tej podstawie wspólnych z  Bur-
mistrzem inicjatyw. Ponadto ma podejmować 
inicjatywy, wyrażać opinie i proponować roz-
wiązania odnoszące się do funkcjonowania 
gospodarki naszego miasta.

W skład Rady wchodzą: przedstawiciele środowi-
ska gospodarczego Lubonia, reprezentowanego 
przez przedsiębiorców, usługodawców i  przed-
stawicieli organizacji zrzeszających przedsiębior-
ców, przedstawiciele instytucji wsparcia biznesu 
prowadzący działalność na terenie naszego mia-
sta, przedstawiciele środowiska naukowego oraz 
przedstawiciele Burmistrza Miasta Luboń. (PAW)

Burmistrz Małgorzata Machalska z grupą członków (nie wszyscy byli obecni) nowo powołanej Rady, podczas spotkania 
w COP   fot. Archiwum UML

Rada Gospodarcza kadencji 2022-2024
Podczas spotkania w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) przy ul. Sikorskiego burmistrz Małgorza-
ta Machalska wręczyła powołania członkom Rady Gospodarczej Miasta Luboń kadencji 2022-2024. 

Luboń Antysmog – dotacja na wymianę kotła
Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania 
wniosków to 30 marca 2022 r., do wyczerpania 
środków finansowych, jednak nie później niż do 
30 kwietnia tego roku. Zasady udzielania dotacji 
pozostają bez większych zmian w stosunku do 
lat ubiegłych. Jej wysokość wynosi 70% warto-
ści nowego kotła, jednak nie więcej niż 5 000 
zł. Dotacja może być przyznana do zakupu fa-
brycznie nowych: kotłów olejowych, gazowych, 
gazowo-olejowych, pomp ciepła, pieców aku-
mulacyjnych, kotłów elektrycznych, ogrzewania 
podłogowego – jako jedynego źródła ogrzania 
budynku/lokalu, kotłów na paliwo stałe zasila-
nych automatycznie, niewyposażonych w ruszt 
awaryjny ani elementy umożliwiające jego za-
montowanie, spełniających wymogi ekopro-
jektu w zakresie sprawności i emisji zanieczysz-
czeń, określone w  rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1189.

Szczegółowych Informacji udziela pracownik 
Wydziału Planowania Rozwoju i Ochrony Środo-
wiska UM – Luiza Szaj  – tel. 61 813 00 11 wew. 35, 
e-mail: luiza.szaj@umlubon.pl (o  programie Lu-
boń Antysmog czytaj szerzej na naszym portalu: 
www.gazeta-lubon.pl). (PAW)

„Kopciuchy” do wymiany
Ludzkość zachowuje się dziś jak superwulkan. W  skali globalnej 
uwalniamy obecnie do atmosfery sto razy więcej dwutlenku węgla 
niż wszystkie wulkany na Ziemi łącznie.
Mieszkańcy województwa wielkopolskiego, do końca 2023 r., są zo-
bowiązani do pozbycia się pozaklasowych, starych pieców oraz ko-
tłów, natomiast do końca 2027 r. likwidacji powinny ulec kotły 3 oraz 
4 klasy emisyjności.

Dbałość o środowisko zaczyna się w naszych do-
mach   fot. Paweł Wolniewicz fot. Paweł Wolniewicz

Gala Siewca Roku 2021 połączona z obcho-
dami 100-lecia Stelli Luboń jest przeniesio-
na na późniejszy termin.
Jak się dowiedzieliśmy w lubońskim magistra-
cie, termin uroczystej gali Siewca Roku 2021, 
pierwotnie zaplanowany na piątek, 4 lutego zo-
stał przeniesiony na później tj. piątek, 27 maja 
tego roku. (PAW)

Zmiana
terminu
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Sondaż nawiązuje do wielu kontrowersji, 
jakie wzbudził Polski Ład wśród różnych 
środowisk polskiego społeczeństwa. Byli-
śmy ciekawi, jak respondenci odniosą się 
do kwestii rządowego planu.

Większość respondentów – 52% – odpo-
wiedziała przecząco. Komentarze, które zano-
towaliśmy to: „To jest bałagan”, „Projekt pisany 
na kolanie, nic więcej”, „To jest syf! Jak coś ta-
kiego można było wymyśleć”, „Nie jest to do-
bre rozwiązanie, bo skoro sami urzędnicy nie 
wiedzą jak to stosować, to co my, takie szaraki, 
możemy wiedzieć”, „To jest okropne rozwiąza-
nie”, „To nie jest żadne rozwiązanie”, „To jest 
najgorsze, na co mogli wpaść”, „Jest to złe roz-
wiązanie, bo wszystko pójdzie w górę. Stracą 
zwykli obywatele i małe firmy”, „Boję się tego 
rozwiązania. Jestem przedsiębiorcą i boję się 
zapoznać z tymi zasadami”, „Podobno można 
się rozliczyć na starych zasadach, więc jaki to 
ma sens? No nie ma żadnego – bajzel”.

Dużo mniejsza grupa respondentów 
– 24% – odpowiedziała twierdząco, ar-
gumentując swoje wypowiedzi m.in. tak: 
„Dostałem więcej do wypłaty, więc chyba 
dobre”, „Nikt mi tyle nie dał co ten rząd”, 
„Dobre, bo pomogło mojej córce, która 
jest samotną matką”, „Odjęli mi podatek od 
emerytury, więc mi pasuje”, „Nie wiem jak 
innym, ale mi się podoba”, „Oczywiście, że 
dobre. Ten rząd o  nas dba”, „Bardzo dobre 
rozwiązanie, w  końcu ktoś zwrócił uwagę 
na tych biedniejszych i  to oni będą mogli 
najbardziej skorzystać”.

Podobnie jak poprzednia grupa respon-
dentów – 24% – nie miała zdania. Komen-
tarze, które zanotowaliśmy to: „Nie wiem 
nic na ten temat”, „Nie interesuję się takimi 
rzeczami”, „Gdzieś coś kiedyś słyszałam, ale 
nie mam wiedzy, żeby odpowiedzieć na to 
pytanie”, „Nie znam się na polityce”, „Trud-
no powiedzieć teraz. Możemy czekać do 

następnego rozliczenia i wtedy ocenić czy 
to było dobre”.

               Sondaż przeprowadziła Magdalena Wende
               Oprac. Paweł Wolniewicz

Czy Pani/Pana zdaniem Polski Ład (plan odbudowy polskiej 
gospodarki po pandemii COVID-19) to dobre rozwiązanie?

NIE 52%

TAK
24%

NIE
WIEM
24%

Obsługą wniosków o dodatek osłonowy zajmuje się Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej (MOPS) przy ul. Źródlanej 1.

Osoby posiadające profil zaufany lub podpis elektroniczny mogą skła-
dać wnioski drogą elektroniczną (mops-lubon/SkrytkaESP), natomiast 
ci, którzy wybiorą wersję papierową, wzór wniosku mogą znaleźć na 
stronach MOPS Luboń oraz Ministerstwa Klimatu i  Środowiska. Tam 
też znajdują się informacje na temat właściwego wypełnienia wniosku 
oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy za-
łożeniu, że jego dochód nie przekroczy 2 100 złotych,

gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założe-
niu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150 zł/1 437,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę.

(* w zależności od źródła ogrzewania)

Zasada złotówka za złotówkę

W  przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada 
złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany 
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku bę-
dzie pomniejszana o  kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wy-
płacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Kiedy, gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o  dodatek osłonowy będzie można składać do 31 października 
2022 r., z tym że na wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodat-
ków zostanie realizowana w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. 
W  przypadku złożenia wniosku w  okresie od 1 lutego do 31 października 
2022 r. wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo – do 2 
grudnia br. Osoby, które wybiorą wersję papierową, wzór wniosku mogą 
przesłać na adres lubońskiego MOPS-u lub osobiście złożyć w jego siedzibie. 
Biuro podawcze prowadzi obsługę bezpośrednią w poniedziałki od godz. 8 
do 16, natomiast od wtorku do piątku od 7 do 15. Poza tymi godzinami wy-
pełnione wnioski można wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu. Furtka 
będzie otwarta od poniedziałku do piątku do godziny 18. W tych samych go-
dzinach można pobrać druki wniosków do uzupełnienia. Druki są dostępne 
w biurze podawczym lub przy wejściu służbowym (wejście B) do MOPS-u.

               Oprac. Paweł Wolniewicz

Dodatek osłonowy to pieniądze, które w 2022 r. w ramach tarczy antyinflacyjnej można będzie otrzymać od pań-
stwa, przy odpowiednio niskich dochodach.

Dodatek osłonowy
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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).

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

SERWIS KLUCZOWY

NIE 52%
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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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EALIZACJI
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W
AR A NCJI

5
LAT

BEZ 

Ż

YRA NTÓ W

RATY
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

Z PCV I ALUMINIUM

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

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

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis

LK
06

1DREWNO
OPAŁOWE

KOMINKOWE

WĘGIEL

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna

gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

możliwość transportu

zamównienia/kontakt

605 981 958

PELLET
CERTYFIKOWANY

Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11
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Walka z uzależnieniami
Pierwszym punktem posiedzenia było przyjęcie Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Luboń na rok 2022. 
Program zawiera wykaz zadań zaplanowanych na ten rok z zakre-
su profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych, narko-
manii, uzależnień behawioralnych, przemocy w  rodzinie i  innych 
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 
oraz reintegracji społecznej osób uzależnionych. Jego założenia 
oparte zostały na wynikach Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecz-
nych – Luboń 2021, przygotowanej przez zespół pod przewodnic-
twem zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Luboniu, Pani Justyny Juskowiak.
Ponadto radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Po-
wiatowi Poznańskiemu w wysokości 61 289,00 zł z przeznaczeniem 
na pokrycie części kosztów funkcjonowania izby wytrzeźwień, któ-
ra obsługuje także mieszkańców naszego Miasta.
Podwyżki dla radnych
Po grudniowej podwyżce wynagrodzenia dla Pani Burmistrz o po-
nad 9 000 zł miesięcznie, tym razem przyszła kolej na radnych. Po-
wołując się na zmianę przepisów, przedstawiciele Forum Obywatel-
skiego Luboń (FOL) zaproponowali podwyższenie tzw. mnożnika 
kwoty bazowej do obliczania wysokości diet dla radnych z 1,5 do 
2,2. Jak zauważyła Radna Iwona Kaczmarek z KWW Koalicja Miesz-
kańców Lubonia (KML), zmiana ta powoduje, że do kieszeni rad-
nych w  sumie miesięcznie trafi dodatkowe 14 000 zł, co w  ciągu 
roku daje ok. 170 000 zł. W  uzasadnieniu wskazano konieczność 
dostosowania stawki do nowych przepisów, jednak nie wspomnia-

no, że ustawa wskazuje jedynie maksymalną wysokość mnożnika, 
zatem dotychczasowa wartość nie była sprzeczna z przepisami.
W  krótkiej dyskusji radni opozycji z  KML (Pani Iwona Kaczmarek 
i  Pan Marek Samulczyk) kwestionowali zarówno zasadność pod-
wyżki jak i wątpliwe uzasadnienie, zwracając uwagę na trudną sy-
tuację finansową Miasta oraz niedawne podwyżki podatków, które 
dotknęły mieszkańców.
Argumenty te jednak nie przekonały radnych z FOL, którzy w cało-
ści zagłosowali za podwyżką (13 głosów). Wśród radnych KML sie-
dem osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu.
Korekty Statutu Miasta i Rady Młodzieżowej
Dokonano również zmian w  Statucie Miasta Luboń wynikających 
z  konieczności uporządkowania (np. wprowadzenie poprawnych 
nazw Komisji), ujednolicenia oraz dostosowania zapisów do zmia-
ny przepisów prawnych. Odrzucono propozycję Radnego Marka 
Samulczyka (KML) o  połączeniu Komisji Komunalnej z  Komisją 
Ochrony Środowiska oraz Komisji Sfery Społecznej z Komisją Orga-
nizacyjno-Prawną. Miałoby to zmniejszyć koszty diet dla przewod-
niczących. Radni FOL uznali, że zakres prac komisji jest tak szero-
ki, że konieczne jest jednak rozdzielenie ich zadań. Radny Paweł 
Wolniewicz zwrócił nawet uwagę, że czasem komisje mają wręcz 
sprzeczne interesy (np. ochrona środowiska i urbanizacja).
Na zakończenie wprowadzono poprawki do Statutu Młodzieżo-
wej Rady Miasta Luboń, aby był on zgodny z  przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych (usunięto konieczność podawania 
adresów zamieszkania).
  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 lutym według następującego 
harmonogramu:

07.02.2022 r. – Iwona Kaczmarek, tel. 601 871 575
14.02.2022 r. – Magdalena Kleczewska, tel. 695 425 075
21.02.2022 r. – Paweł Krzyżostaniak, tel. 606 254 638
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)

Jak się dowiedzieliśmy, podobnie jak w  roku ubiegłym, Urząd 
Miasta Luboń organizuje akcję doręczania mieszkańcom pism 
z  informacją o wymiarze podatku od nieruchomości. Korespon-
dencja będzie dostarczana od poniedziałku do soboty w  godz. 
9-20.  Pracownicy Urzędu będą wyposażeni w  środki ochrony 
osobistej. Akcja potrwa do 26 lutego br.
Decyzje podatkowe są wydawane za potwierdzeniem odbioru. 
W  przypadku niezastania adresata, do skrzynki wrzucone zostanie 
awizo z  podanym numerem telefonu, pod którym należy indywi-
dualnie umawiać się na odbiór decyzji. Ze względu na zagrożenie 
epidemiczne, odbiór pisma w  Urzędzie bez uprzedniego kontaktu 
telefonicznego nie będzie możliwy. W  przypadku pojawienia się ja-
kichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel.: 61 8 130 011, wew. 41, 42, 43.
 Maciej Splisgart

XLI Sesja Rady Miasta – podwyżka diet dla radnych

Dyżury radnych RML w lutym

Decyzje podatkowe

13 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku, a XLI w tej kadencji, Sesja Rady Miasta. Najbardziej kontrower-
syjną decyzją była podwyżka diet, jaką przegłosowali dla siebie radni Forum Obywatelskiego.
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W  niedzielę 23 stycznia strażacy z  OSP Luboń interweniowali 
w  dwóch przypadkach. Pierwsze zdarzenie miało miejsce na ul. 
Wschodniej. Doszło tam do podejrzenia obecności tlenku węgla 
w mieszkaniu. Po dotarciu służb na miejsce sprawdzono cały lo-
kal specjalnym detektorem gazowym. Na szczęście nie znaleziono 
zagrożenia. W międzyczasie przy ul. Topolowej doszło do pożaru 
przyczepy gastronomicznej. W środku znajdowały się butle z ga-
zem oraz inne urządzenia kuchenne. Pożar strawił całą przyczepę. 
Oprócz dwóch zastępów z OSP Luboń na miejscu pojawił się także 
zastęp ze Szkoły Aspirantów PSP z Poznania.

Jak informują Lubońscy strażacy: „W czwartek 20 stycznia o godz. 
22.33 alarmowo udaliśmy się na os. Lubonianka, gdzie miesz-
kańcy bloku zgłosili intensywny zapach spalenizny na klatce 
schodowej. Na miejsce udaliśmy się dwoma zastępami. Po chwili 
dotarły jeszcze dwa zastępy ze Szkoły Aspirantów PSP z  Poznania, 
w  tym samochód z  drabiną mechaniczną. Po wejściu do obiektu 
potwierdziliśmy zapach spalenizny. Początkowo nie można było zlo-
kalizować jego źródła, dlatego zweryfikowano wszystkie lokale nale-
żące do owej klatki schodowej. Po kilku minutach udało się zlokalizo-
wać właściwe mieszkanie, w którym doszło do przypalenia potrawy. 
W środku znajdowała się jedna osoba. Jej stan nie wymagał hospita-
lizacji. Wywietrzono mieszkanie, po czym działania zakończono”.

 Maciej Splisgart

W dniach od 15 grudnia do 15 stycznia Ochotnicza Straż Pożarna odno-
towała 29 interwencji. Działania prowadzone były głównie na terenie 
naszego miasta, ale także w Poznaniu, Komornikach, Chomęcicach czy 
na autostradzie A2. 9 osób doznało uszczerbku na zdrowiu. 

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

17 grudnia – Luboń, ul. Armii Poznań – otwarcie mieszkania

18 grudnia – Luboń, ul. Sikorskiego – pomoc ZRM

18 grudnia – Luboń, ul. Wiśniowa – pożar piwnicy

20 grudnia – Luboń, ul. Żabikowska – ściągnięcie pierścionka z palca

20 grudnia – Luboń, ul. Cyryla Ratajskiego – pożar sadzy w kominie

22 grudnia – Autostrada A2 – pożar samochodu osobowego

22 grudnia – Luboń, ul. Chopina – pomoc ZRM

22 grudnia – Luboń, ul. Kolonia PZNF – transport pacjenta na szczepienie 

23 grudnia – Chomęcice, ul. Poznańska – pożar budynku mieszkalnego

23 grudnia – Luboń, ul. Sobieskiego – zabezpieczenie lądowania LPR

24 grudnia – Luboń, ul. Kwiatowa – pożar garażu

26 grudnia – Łęczyca, ul. Cmentarna – rozszczelniona skrzynka gazowa

28 grudnia – Luboń, ul. Łąkowa – pomoc ZRM

29 grudnia – Komorniki, ul. Poznańska – monitoring przeciwpożarowy 

30 grudnia – Luboń, ul. Żabikowska – pomoc ZRM

30 grudnia – Poznań, ul. Głogowska – wypadek dwóch samochodów 
osobowych

31 grudnia – Luboń, ul. Asnyka – pożar drzewa

31 grudnia – Luboń, ul. Nowiny – pożar skrzynki z gazem

1 stycznia – Poznań, ul. Głogowska – wypadek samochodowy 

4 stycznia – Luboń, al. Jana Pawła II – siłowe otwarcie mieszkania 

5 stycznia – Luboń, ul. Żabikowska – zderzenie trzech pojazdów

8 stycznia – Luboń, ul. Dębiecka – samochód w rowie

8 stycznia – Komorniki, ul. Jeziorna – monitoring przeciwpożarowy 

9 stycznia – Komorniki, ul. Głogowska – monitoring przeciwpożarowy

11 stycznia – Luboń, ul. Matejki – pomoc ZRM

13 stycznia – Komorniki, ul. Żabikowska – monitoring przeciwpożarowy

14 stycznia – Komorniki, ul. Stawna – pożar samochodu

15 stycznia – Łęczyca, ul. Spokojna – załączenie się czujnika tlenku węgla 

 Oprac. Maciej Splisgart 

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98

KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

Pożar przyczepy gastronomicznej   fot. OSP Luboń

Interwencja na os. Lubonianka   fot. OSP Luboń

Interwencje OSP
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Lubońska Policja prowadzi w sklepach i cen-
trach handlowych wzmożone kontrole prze-
strzegania obostrzeń i sprawdza, jak klienci 
stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa 
podczas zakupów. Mandaty otrzymują osoby, 
które lekceważą przepisy i nie stosują się do 
obowiązku zasłaniania ust i nosa. Policjanci ape-
lują i przypominają, że obowiązujące przepisy 
sanitarne obligują osoby podróżujące komuni-

kacją miejską, a także przebywające w galeriach 
handlowych i innych obiektach użyteczności 
publicznej do zasłaniania ust i nosa przy pomo-
cy maseczki. Osoby, które lekceważą przepisy, 
muszą liczyć się z otrzymaniem mandatu, który 
w tym przypadku wynosi od 20 do 500 zł, na-
tomiast jeżeli sprawa zostanie skierowana do 
sądu, organ ten może orzec grzywnę nawet do 
30 000 zł. (KP Luboń)

Od 15 grudnia 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku w Luboniu nie skra-
dziono ani jednego samochodu, zatrzymano 2 osoby poszukiwane. 
Policja zatrzymała na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 9 
sprawców oraz wylegitymowała 429 osób. Ujawniono również 9 oszustw 
internetowych (tzw. przestępstwa w sieci).

15 grudnia – uszkodzono dwa samochody zaparkowane przy ul. Piaskowej 
(straty: 3 500 zł).

21 grudnia – przy ul. Armii Poznań zatrzymano mężczyznę, który kierował 
fordem, pomimo cofniętych ku temu uprawnień.

21 grudnia – skradziono wkład lusterka od mazdy zaparkowanej przy ul. 
Osiedlowej (straty: 600 zł).

22 grudnia – mieszkance Wir, w  jednym ze sklepów przy ul. Żabikowskiej 
skradziono torebkę z dokumentami i gotówką.

22 grudnia – przy ul. 11 Listopada zatrzymano mężczyznę kierującego vol-
kswagenem, pomimo braku ku temu stosownych uprawnień.

23 grudnia – nieznany sprawca uszkodził skrzynkę energetyczną na terenie 
ogródków działkowych „Nad Wartą” przy ul. 3 Maja. Spowodował tym awarię 
zasilania. Teren jest objęty monitoringiem.

29 grudnia – z jednego z pokoi w Urzędzie Miasta Luboń, nieznany sprawca 
skradł telefon komórkowy (straty: 600 zł).

30 grudnia/3 stycznia – włamano się do Salonu Optycznego przy ul. Żabi-
kowskiej i skradziono: gotówkę, 11 oprawek okularów oraz 9 par okularów 
przeciwsłonecznych, na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył stosow-
ne ślady (straty: 4 000 zł).

31 grudnia – przy ul. Nowiny nieznany sprawca podpalił kosze na śmieci, 
uszkadzając znajdującą się w  sąsiedztwie szafkę gazową z  gazomierzem 
(straty: 1 500 zł).

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
5 stycznia – dwóch mężczyzn przez drzwi balkonowe włamało się do 
jednego z domów jednorodzinnych przy ul. Leśmiana i skradło aparat 
fotograficzny, na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne 
ślady (straty: 2 000 zł).

11/12 stycznia – skradziono akumulatory od dwóch pojazdów zapar-
kowanych przy ul. Drzymały.

12 stycznia – skradziono akumulator z pokrywą od samochodu marki 
Renault, zaparkowanego na niestrzeżonym parkingu wspólnoty miesz-
kaniowej przy ul. Konarzewskiego (straty: 1 500 zł).

12 stycznia – po wyważeniu drzwi tarasowych włamano się do jedne-
go z mieszkań w zabudowie szeregowej przy ul. Bukowej, a następnie 
skradziono znajdujące się w  nim: biżuterię, gotówkę i  dwa portfele 
z  dokumentami, na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył sto-
sowne ślady (straty: 53 500 zł).

13 stycznia – jadący ul. Kasprowicza kierowca volkswagena nie zatrzy-
mał się do kontroli pomimo nadawanych przez policjantów sygnałów 
świetlnych i  dźwiękowych. W  trakcie ucieczki doprowadził do kolizji 
z  innym pojazdem, po czym swój rajd kontynuował. W  okolicach ul. 
Kościuszki porzucił swój pojazd i dalej uciekał pieszo. Przy ul. Źródlanej 
policjanci zauważyli mężczyznę, który na ich widok zaczął się szybko 
oddalać. Nie reagował na komendy stróżów prawa („stój policja”, „stój 
bo strzelam”). W związku z tym jeden z policjantów użył broni, oddając 
dwa strzały ostrzegawcze w górę. Po sprawdzeniu podejrzanej osoby, 
okazało się, że nie był to poszukiwany kierowca volkswagena. Porzuco-
ny pojazd zabezpieczono w celu prowadzenia dalszych badań.

14 stycznia – jadąca samochodem marki Renault ul. Poniatowskiego 
potrąciła na oznakowanym przejściu dla pieszych kobietę, w  wyniku 
czego piesza doznała urazów głowy i  nogi. Została przewieziona do 
szpitala. Kobiety były trzeźwe.

 Na podstawie danych policji (PAW)

KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

Od 16 grudnia 2021 do 15 stycznia 2022 Straż Miejska podjęła 494 
różnego rodzaju działania i interwencje na terenie miasta.

Działania wynikające z COVID-19:
• Kontrola w środkach komunikacji miejskiej – wykonano 6 kontro-

li w zakresie przestrzegania obostrzeń związanych z COVID-19 
w środkach komunikacji miejskiej.

• Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień, punktu pobrań 
wymazu, kontrola stosowania się do zaleceń – wykonano 21 
działań.

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

sze  – 31
• Kontrola placów zabaw – 73
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 59

• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Prze-
ciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 48

• Patrole szkolne – 15
• Patrole łączone/asysty z pracownikami Policji lub Urzędu Miasta  – 4

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 20
• Interwencje drogowe – 85
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 48
• Interwencje związane z  przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem 

ładu i porządku publicznego – 11

Warto wspomnieć, że na przełomie grudnia i stycznia 18 osób ukarano man-
datami, natomiast 13 osób pouczono. Od początku roku 2021 prowadzo-
nych było 57 spraw o wykroczenie, 3 sprawy trafiły do Sądu.
 Na podstawie danych SM (PAW)

Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86

Policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu 
kontrolują i egzekwują obowiązek noszenia maseczek

Kolor
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Kolor

OŚWIATA

Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla na-
szych Uczennic!

Z  radością zawiadamiamy, że w  tym roku szkol-
nym stypendia Prezesa Rady Ministrów przyzna-
no uczennicom Dwujęzycznego Liceum Ogólno-
kształcącego w  Luboniu – Angelice Tomkiewicz 
i Joannie Hałasowskiej. Gratulujemy!

Sukcesy naszych uczniów

Miło nam poinformować, że Maja Knapik z kl. 8a 
zakwalifikowała się do etapu okręgowego Mło-
dzieżowej Olimpiady Wiedzy o  Społeczeństwie. 
Cieszy nas również, że Adam Kawka i Alex Zieliń-
ski zakwalifikowali się do II etapu Ogólnopolskiej 
Olimpiady Języka Angielskiego OJAJ. Gratuluje-
my i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

Miejski Konkurs Kolęd, Pastorałek i  Piosenek 
Świątecznych 2022

We wtorkowe popołudnie, 11 stycznia br. w na-
szej szkole odbył się już po raz szósty Miejski Kon-
kurs Kolęd, Pastorałek i  Piosenek Świątecznych, 
w  którym udział wzięli utalentowani wokalnie 
uczniowie lubońskich szkół. Imprezę objęła pa-
tronatem Pani Burmistrz – Małgorzata Machal-
ska. Jury nagrodziło następujących młodych 
artystów: w  kategorii klas 1-3: I  miejsce zdobył 
duet: Alicja i  Gabriela Bartnik z  SP5, II miejsce 
przyznano zespołowi „Białe Piąteczki”, a III miejsce 
zajęła Liliana Balcerek z  ZS.W  kategorii klas 4-6: 
I miejsce zdobyła Julia Bartkowiak z SP1, II miej-
sce zajął Wojciech Nawrocki z ZS, III miejsce przy-
znano Hani Niedźwiedź również z ZS w Luboniu. 
Wyróżnienia otrzymał sekstet dzwonkowy z SP5 
oraz Lena Kubiś i  Nadia Wojciechowska z  SP4. 
W  kategorii najstarszych wykonawców – klas 7, 
8 i  liceum: I  miejsce zdobył zespół wokalno-in-
strumentalny z Dwujęzycznego Liceum Ogólno-
kształcącego w Luboniu, na II miejscu uplasował 
się kolejny uczeń naszej szkoły – Jan Rumiński, 
natomiast III miejsce zajęła Emilia Głuchowska 
z SP4. Wszystkim wykonawcom gratulujemy wy-
stępów, dziękując za dostarczenie słuchaczom 
niezapomnianych wrażeń.

Rozety na rocznicę

Aby uczcić rocznicę wybuchu powstania wielko-
polskiego, udekorowaliśmy szkołę powstańczymi 
rozetami. Nasi uczniowie umieścili je także na wy-
stawach okolicznych sklepów.

„Już pachnie Bożym Narodzeniem”

W bibliotece szkolnej po raz trzeci odbył się kon-
kurs recytatorski „Już pachnie Bożym Narodze-
niem”. Konkurs jest przeznaczony dla klas I-III.  
I  tym razem odbył się w formie online. Mimo to 
uczniowie byli do niego świetnie przygotowani. 
Zadbali o  świąteczną dekorację, byśmy mogli 
poczuć klimat zbliżających się świąt. Jury w skła-
dzie: pani Małgorzata Urbaniak oraz Olga i Julka – 
uczennice kl. 8a zdecydowało, że I miejsce należy 
do Zuzanny Sajewskiej z kl. IIIc, II miejsce zdobyła 
Liliana Balcerek z kl. Ib, III miejsce zajęła Stefania 
Nowak z kl. IIa. Przyznano też wyróżnienie Anto-
niemu Szymaniakowi z  kl. Ia. Gratulujemy zwy-
cięzcom, a  wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział.

Spotkania klasowe przy choince

W tym roku świąteczne spotkania klasowe odbyły 
się wcześniej niż planowaliśmy. Z uwagi na wpro-
wadzenie zdalnego nauczania tuż przed Bożym 
Narodzeniem składaliśmy sobie życzenia już 17 
grudnia. Wspólne ubieranie choinki, składanie ży-
czeń, wręczanie upominków, śpiewanie kolęd, to 
elementy szkolnej tradycji, z których bez względu 
na okoliczności nie należy rezygnować. 

Działania Małego Wolontariatu

Nasi najmłodsi wolontariusze przygotowali pier-
niki w  kształcie motyli i  świąteczne kartki, które 
zostały przekazane do Hospicjum Palium.

Akcja charytatywna w liceum

Samorząd Uczniowski naszego liceum wraz z pa-
nią pedagog zorganizowali akcję „Świąteczny dar 
serca”. Uczniowie wszystkich klas oraz ich rodzice 

zaangażowali się w  przygotowanie paczek dla 
osób potrzebujących. Wśród słodyczy i owoców 
znalazły się również nowe ubrania, sportowe 
buty, biurko z oświetleniem, fotele. Podziękowa-
nia kierujemy do wszystkich darczyńców, przede 
wszystkim dla klas 1LB oraz 2LA.

Informacja o klasach VII dwujęzycznych – za-
praszamy uczniów klas VI

W SP nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi ucznio-
wie dwóch klas w każdym roczniku uczą się j. ang. 
w wymiarze sześciu godzin tygodniowo, a j. niem. 
przez dwie godziny w tygodniu. Oprócz tego bio-
logia i historia nauczana jest z uwzględnieniem j. 
ang. Nauczyciele pracują metodą CLIL (Content 
and Language Integrated Learning), czyli me-
todą zintegrowanego nauczania języka obcego 
i  przedmiotu. Opisany wyżej sposób organizacji 
nauczania to nauczanie dwujęzyczne. W okolicy 
nie ma innych szkół, które zapewniają opisane 
wyżej warunki dogłębnego poznawania j. ang. 
Do klas dwujęzycznych przyjmowani są ucznio-
wie, którzy uzyskają co najmniej 30% na spraw-
dzianie z  predyspozycji językowych. Nie spraw-
dza ono znajomości j. ang., a  predyspozycje do 
nauki języków obcych. Sprawdzian może pisać 
każdy uczeń, także ten spoza Lubonia. Powstają 
w  ten sposób zupełnie nowe zespoły klasowe, 
dające możliwość nie tylko poznania języka, za-
wiązania nowych znajomości, pracy z innymi na-
uczycielami niż dotychczas. Zaletą klas jest wyso-
ki poziom nauczania ze wszystkich przedmiotów, 
bardzo dobre przygotowanie do egzaminów ze-
wnętrznych, udział w wielu projektach skierowa-
nych do klas dwujęzycznych, a  także możliwość 
kontynuowania nauki w Dwujęzycznymi Liceum 
Ogólnokształcącym.

Klasy I szkoły podstawowej – zaproszenie!

SP nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi zaprasza ro-
dziców uczniów, którzy zainteresowani są nauką 
języków obcych na wysokim poziomie. Każda 
klasa w  nauczaniu początkowym ma jedną go-
dzinę więcej j. ang. niż przewiduje ramowy plan 
nauczania. W klasie IV uczniowie realizują na hi-
storii innowację pedagogiczną, której celem jest 
szersze poznawanie języka – z uwagi na specyfikę 
szkoły związaną z naciskiem na nauczanie j. ob-
cych na wysokim poziomie. Uczniowie od klasy 
VII mają możliwość uczenia się w klasach dwuję-
zycznych, gdzie jest aż sześć godzin j. ang. w ty-
godniu, a  dwa przedmioty – historia i  biologia 
nauczane są także z elementami j. obcego. 

W  klasach I-III uczniowie mają do dyspozycji: 
część świetlicową z  osobnym wejściem, czyn-
ną od 6.30 do 17.30, stołówkę z gotowanymi na 
miejscu obiadami, opiekę pielęgniarki, bardzo 
dobrze zaopatrzone w pomoce dydaktyczne sale 
na wydzielonym dla edukacji wczesnoszkolnej 
piętrze, sympatycznych i  zaangażowanych na-
uczycieli, osobną dla młodszych dzieci salę infor-
matyczną i  dostosowaną do potrzeb bibliotekę, 
koła zainteresowań, opiekę logopedy, pedagoga 
i psychologa, różnego rodzaju projekty, innowa-
cje pedagogiczne i programy, których celem jest 
rozwój kompetencji kluczowych. Zainteresowa-
nych ofertą zapraszamy na FB i stronę SP3 z Od-
działami Dwujęzycznymi w Luboniu! (ZS)

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS
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Szkoła Podstawowa nr 1
Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świą-
tecznych
Julia Bartkowiak z kl. Vb ma na swoim koncie 
kolejny sukces. 11 stycznia zdobyła I  miej-
sce w  konkursie Kolęd, Pastorałek i  Piosenek 
Świątecznych w ZS nr 3 w Luboniu. Serdecz-
nie gratulujemy!

 Anna-Maria Kaczmarek

Poświąteczne spotkanie przy choince 
uczniów klasy Vb
Święty Mikołaj udał się już w  drogę powrot-
ną do Laponii, ale nie zapomniał o  nas i  po-
zostawił dla nas upominki. W  ostatnim dniu 
przed feriami, pandemia nie przeszkodziła 
nam w spotkaniu i złożeniu sobie życzeń no-
worocznych, a  asystenci św. Mikołaja rozdali 
upominki. Wszyscy byli uśmiechnięci i  zado-

woleni. Nie zabrakło piosenek świątecznych 
i zimowych, ale także i innych, których słucha-
my na co dzień. To było nowatorskie spotka-
nie przy choince i  choć święta już dawno za 
nami, udało nam się w miłej atmosferze spę-
dzić wspólnie czas.

 Klasa Vb wraz z wychowawcą 
 Ewą Rubisz

Podziękowania i nagrody dla kl. Vb SP1 za 
udział w Konkursie Herlitz EKOWYZWANIE
W październiku i listopadzie wzięliśmy udział 
w akcji sprzątania okolic naszej szkoły. Zebra-

liśmy sporą ilość worków śmieci. Za przyjęcie 
wyzwania, fotorelację i  sprawozdanie zosta-
liśmy wyróżnieni wśród 100 szkół w  Polsce. 
Otrzymaliśmy nagrody w  postaci zeszytów 
z  recyklingu oraz dyplom, który zawiśnie na 
ścianie korytarza szkolnego. Oczywiście nie 
nagrody były tu najważniejsze. Cieszymy się, 
że mogliśmy choć w  niewielkim stopniu po-
móc naszemu środowisku i na pewno nie było 
to nasze ostatnie słowo!

 Wychowawca Ewa Rubisz  
 i uczniowie klasy Vb

Stypendia zostały rozdane!
Komisja ds. stypendiów przyznała stypen-
dia naukowe uczniom z  najwyższą śred-
nią w  szkole za I  półrocze roku szkolnego 
2021/2022.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Joanna Pajkert

 fot. Zb. SP1

 fot. Zb. SP1

 fot. Zb. SP1

Wysoko w rankingu

W corocznym rankingu najlepszych liceów Per-
spektywy, Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształ-
cące w  Luboniu wchodzące w  skład Zespołu 
Szkół im. Kryptologów Poznańskich, zajęło 38. 
miejsce w  Wielkopolsce, a  440. w  Polsce (na 
4132 licea w kraju). Był to bardzo udany debiut 
po pierwszej maturze w  lubońskiej placówce 
oświatowej. Ciężka praca uczniów i nauczycieli 
w pandemicznych warunkach z pewnością zna-
lazła odbicie w wynikach matury. „Społeczność 
liceum jest dumna z uzyskanego miejsca w ran-
kingu, jednak zdaje sobie sprawę, że tym co wy-
różnia lubońską placówkę spośród innych szkół 
średnich, jest bardzo dobra atmosfera, przyjazne 
relacje pomiędzy kadrą a uczniami oraz dbałość 
o to, by każdy uczeń czuł się ważny. Tego nie jest 
w stanie oddać ranking” – powiedziała dyrektor 
ZS – Anita Plumińska-Mieloch.

Gratulujemy sukcesu i  życzymy osiągania na-
stępnych. (PAW)

Perspektywy 2022 – sukces lubońskiego liceum

Egzamin maturalny w lubońskim LO, rozpoczęty we wtorek, 4 maja 2021 r. był wydarzeniem, które bez cienia 
wątpliwości zapisało się w kartach historii naszego miasta. Tego dnia po raz pierwszy w lubońskiej szkole 
publicznej, 27 jej absolwentów przystąpiło do matury. Pionierski w historii Lubonia egzamin odbył się w cieniu 
pandemii   fot. Paweł Wolniewicz
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Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 5

Wolontariat działa
Paczuszka dla Maluszka
Samorząd Uczniowski Cieszkowianki zaproponował wszystkim uczniom 
udział w  zorganizowaniu „Paczuszki dla Maluszka”, świątecznej akcji, pod-
czas której zbiera się pieluszki jednorazowe oraz artykuły chemii kosmetycz-
nej i przygotowuje się bożonarodzeniowe prezenty dla dzieci, znajdujących 
się pod opieką Fundacji Małych Stópek. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom – Rodzicom, Uczniom i  całej społeczności SP2, którzy przy-
czynili się do zebrania darów w  tegorocznej akcji. We wtorek, 4 stycznia 
przewodnicząca SU Paulina Szymczak w imieniu naszej szkoły udała się do 
przedstawicieli Fundacji w Poznaniu na ul. Różaną i przekazała na ręce Fun-
dacji Małych Stópek górę pięknych kolorowych paczek. Wspaniałe prezen-
ty to: artykuły higieniczne, pieluszki, rzeczy spożywcze, zabawki, ubrania, 

a nawet upominki. Trafią one do Domów Samotnej Matki i Domów Dziec-
ka. Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane do wyżej wymienionych 
miejsc za pośrednictwem Fundacji Małych Stópek. Za nasze zaangażowanie 
i dobre serce otrzymaliśmy podziękowanie od organizatorów tej akcji.

Skarpetkowa choinka
Na choince przybranej skarpetami zawisły 134 pary skarpet. Ten swoisty re-
kord dobroci powędrował już do łaźni dla bezdomnych w Poznaniu. Strefa 
Dobrych Uczynków bardzo dziękuje uczniom i rodzicom za obfitą dekorację 
naszej choinki i zapewnia, że dobro powraca!

Grosz dla Mai
W tym roku zbiórka w ramach akcji „Góra Grosza” jest przeznaczona dla cho-
rej Mai. Jak zwykle w naszej szkole góra groszaków urosła znacznie i mamy 
nadzieję, że dzięki temu rehabilitacja Mai będzie skuteczniejsza.

Bezpieczne ferie
Przed wakacjami zawsze przypominamy o zasadach, których powinniśmy 
przestrzegać, by odpoczynek był naprawdę udany. Uczniowie przypo-
mnieli sobie także numery alarmowe, dzięki którym można uzyskać pomoc 
w trudnych sytuacjach. Do zobaczenia po feriach. 

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 
Delegacja uczniów z Cieszkowianki pod opieką Pana Michała Szwackiego 
jak co roku złożyła kwiaty i zapaliła znicze na skwerze przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich przy tablicy poświęconej Powstańcom Wielkopolskim – 
mieszkańcom Lubonia. Wcześniej w szkole w ramach akcji „Szkoła do po-
wstania” stworzyliśmy biało-czerwone rozety powstańcze, by udekorować 
nimi okoliczne sklepy i instytucje. Dzięki temu urzeczywistniliśmy hasło „Uli-
ca do powstania”. (SP2)

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego 

27 grudnia 1918 roku, 103 lata temu, wybuchło Po-
wstanie Wielkopolskie. W tym roku po raz pierwszy 
w całym kraju był obchodzony Narodowy Dzień 
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919. Dzieci z naszej świetlicy pod kierunkiem 
wychowawców wykonały duże kotyliony upa-
miętniające wielkopolską walkę o niepodległość. 
Przekazały je przedstawicielom lubońskich władz, 
instytucji, sklepów. Wyeksponowaliśmy je także na 
budynku naszej szkoły. Zachęciliśmy wszystkich 
do wywieszenia flagi państwowej.

 Jolanta Walczak

Sukcesy naszej uczennicy

W dniach 17-19.12.2021 r. w Centrum Hipiki w Jasz-
kowie odbyły się Halowe Gwiazdkowe Zawody Re-
gionalne i Halowe Zawody Towarzyskie w skokach 
przez przeszkody. Anna Naumienia z klasy VIIc, na 
koniu Kosma, brała udział w pięciu konkurencjach. 
W pierwszym konkursie zajęła 1 miejsce, w drugim 
– 12, w trzecim – 2, w czwartym – 3, w piątym – 15. 
W konkursach tych ustawionych było po 10 prze-

szkód na dystansie około 350 metrów, liczył się 
również czas. Przeszkody ustawione były na wyso-
kości 50-70 centymetrów. Startowało w nich około 
40 zawodników w różnym wieku, z całej Polski. Ania 
jest zawodniczką Centrum Hipiki w Jaszkowie. W 
tym roku zdała egzaminy na Brązową Odznakę Pol-
skiego Związku Jeździeckiego. W zawodach wspar-
ły ją nieocenioną pomocą koleżanki z klasy, które 
również trenują jeździectwo – Maja Wiąckiewicz i 
Roksana Leja. Jej wyniki były miłym zaskoczeniem 
dla wszystkich i rozbudziły nadzieje na sukcesy w 
kolejnych startach. Następne zawody w Jaszkowie 
planowane są na przełomie stycznia i lutego.

 Aneta Łukomska

Muzyczne sukcesy naszych uczniów

11 stycznia w ZS w Luboniu odbył się Miejski 
Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenki Świątecz-
nej. Reprezentowali nas uzdolnieni muzycznie 
uczniowie, którzy zostali docenieni przez komisję 
konkursową. Pierwsze miejsce w kategorii klas I-IV 
zajął duet: Alicja Bartnik (IIc) i Gabriela Bartnik (IVc), 
które cudownie zaśpiewały piosenkę świąteczną 
„Pada śnieg”. Równie zaszczytne drugie miejsce w 
tej samej kategorii zdobył nasz wspaniały zespół 

„Białe piąteczki” (uczniowie z klas Ia, Id, IIa i IIb), 
który zaprezentował utwór pt. „Prawdziwe świę-
ta” (melodia i słowa: Anna Augustyniak). Z kolei w 
kategorii klasy V-VIII wyróżnienie otrzymał sekstet 
dzwonkowy z klasy Vb za prezentację na dzwon-
kach kolędy pt. „Jezus malusieńki”. Do występów z 
wielkim sercem i zaangażowaniem przygotowały 
uczniów: p. Dorota Mucha, p. Aleksandra Sołecka, 
p. Monika Siwek, p. Anna Minke, p. Anna Augusty-
niak. Wrażenia muzyczne były nieocenione. Jeste-
śmy bardzo dumni z naszych uczniów i życzymy 
im dalszych sukcesów muzycznych. 

 Anna Augustyniak, Anna Minke,  
 Dorota Mucha

fot. Zb. SP5

fot. Zb. SP2fot. Zb. SP2

Co słychać w Cieszkowiance?
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Za nami ferie z Ośrodkiem Kultury

Jak co roku zimą Ośrodek Kultury w  Luboniu zorganizował dla dzieci 
w pierwszym tygodniu ferii półkolonie wyjazdowe. W tym czasie w Ki-
nepolis obejrzeliśmy film pt. „Clifford. Wielki czerwony pies”, skakaliśmy 
na Jump Arenie. W Muzeum Bombek w Miliczu własnoręcznie ozdabia-
liśmy bombki i przekonaliśmy się, że wcale nie jest to łatwa praca. W Te-
atrze Animacji w Poznaniu poznaliśmy historię pewnego Bałwana i do-
wiedzieliśmy się, jak ogromną rolę odgrywa w naszym życiu prawdziwa 
przyjaźń. W ostatni dzień półkolonii czekała nas sportowa rywalizacja 
podczas gry w kręgle. 

Na drugi tydzień ferii czyli od 24 do 28 stycznia przygotowaliśmy ofertę 
warsztatów dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat:
24 stycznia – Animacje na dzikim zachodzie,
25 stycznia – Warsztaty tworzenia slimów,
26 stycznia – Warsztaty kulinarne – Amerykańska uczta,
27 stycznia – Animacje naukowe,
28 stycznia – Warsztaty wikliniarskie.

Dziękujemy za liczny i aktywny udział w półkoloniach przez nas organi-
zowanych. Czekamy na Was latem!

 Ośrodek Kultury w Luboniu

OŚWIATA I KULTURA

fot. Zb. Ośrodka Kultury

Czytaj bez limitu – jeszcze więcej 

Początek roku to czas postanowień. Zapewne 
wiele osób obiecuje sobie czytać więcej. Ułatwić 
zrealizowanie tego postanowienia może Legimi 
i kody, które są dostępne w Bibliotece. Wycho-
dząc naprzeciw naszym Czytelnikom, którzy 
bardzo cenią sobie e-booki (niektórzy porzucili 
na stałe wersje papierowe książek), mamy dla 
nich jeszcze więcej kodów Legimi, dzięki któ-
rym lektura w towarzystwie ciepłego koca bę-
dzie jeszcze przyjemniejsza. Kto jeszcze nie zna 
Legimi, niech jak najszybciej nadrobi zaległości. 
Aplikacja daje dostęp do tysięcy tytułów, które 
co tydzień aktualizowane są o wchodzące na ry-
nek nowości. A, że czytanie to nie wszystko – od 
listopada mamy dla Was również dostęp do au-
diobooków. Kodów mamy więcej – ale nie zmie-
nia to faktu, że rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. 
Warto zgłosić się po nie jak najszybciej. 

ULTW – ruszyły wykłady online

„Małpa z psałterza’’ – taki oryginalny tytuł miał 
jeden z wykładów zorganizowanych przez nas 
dla ULTW. Przez obostrzenia wykłady stacjo-
narne musiały ustąpić miejsca dla tych online. 
Podczas wykładu uczestnicy mogli posłuchać 
o kopistach, księgach i architekturze czasów Śre-
dniowiecza. Prelekcja zakończyła się ciekawymi 
pytaniami oraz dyskusją uczestników. W  przy-
szłości chcemy powtórzyć ten wykład, aby do-
trzeć do jeszcze większej grupy słuchaczy. Warto 
śledzić harmonogram wykładów dla ULTW, po-
nieważ Biblioteka zaplanowała kilka ciekawych 
prelekcji. W następnym tygodniu planujemy po-
wiedzieć o „Ukrytych skarbach na Żabikowskiej’’, 
czyli o najbardziej polecanych książkach i filmach 
w naszej Bibliotece.

Promyk w nowym roku

Drugi wtorek miesiąca to dzień, w  którym 
w Bibliotece spotykają się klubowicze Promy-
ka. Spotkaniu zawsze towarzyszą smakołyki 
oraz głośne, radosne rozmowy. Uczestnicy 
spotkań są często tak podekscytowani spo-
tkaniem z  dawno niewidzianymi znajomymi, 
że Prezesce klubu ciężko jest zapanować nad 
rozgadanym tłumem. Ich radość jest radością 
Biblioteki. 12 stycznia Promyki spotkały się 
u nas pierwszy raz w Nowym Roku. 

Kino Kamera

„Zaginiona Dziewczyna’’, „25 lat niewinności’’, 
„Jojo Rabbit’’ – to tylko wybrane z tytułów po-
kazywanych w  ramach Kina Kamera. Co wto-
rek nasza galeria zamienia się w  salę kinową. 
Wszystkich kinomaniaków zapraszamy w każdy 
wtorek na godzinę 17. Bilet na seans kosztuje 5 
zł. W repertuarze znajdziemy nie tylko filmy pol-
skich reżyserów, ale i zagranicznych twórców.

Roboty na Żabikowskiej

Jesteśmy na finale projektu robotycznego, 
bazującego na robotach LEGO. Dzieci co śro-
dę próbują swoich sił w  projektowaniu, bu-
dowaniu i  programowaniu. Lekcje mają nie 
tylko zapoznać uczestników z  podstawami 
informatyki, matematyki i  fizyki, ale nauczyć 
też współpracy w grupie, a co najważniejsze – 
uczyć poprzez zabawę. 

 Biblioteka Miejska w Luboniu

Z życia Biblioteki Miejskiej

Życie w Ośrodku Kultury

 fot. Zb. Biblioteki Miejskiej

 fot. Zb. Biblioteki Miejskiej
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KĄCIK ROZRYWKOWY

Niskie temperatury, brak wiatru, i  jak bumerang wraca problem 
smogu, który mocno daje się we znaki w  zimowych miesiącach 
także mieszkańcom naszego regionu. 

– Jakość powietrza bardzo zła. Zalecane jest unikanie wychodzenia 
na zewnątrz dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych 
– informowali w połowie stycznia urzędnicy z poznańskiego ratusza. 
Jak ostrzegają, przy podwyższonym stężeniu zanieczyszczeń nawet 
pojedyncze ich źródło (np. kominek) znacznie pogarsza lokalnie 
jakość powietrza. – Obniża to komfort życia nam i naszym sąsiadom 
– informuje urząd miasta w Poznaniu.

Dlatego miasto wydaje coraz częściej zakazy palenia w kominkach 
dla tych, którzy mają inne źródło ciepła. Poznań wprowadza takie 
ograniczenia ze względu na przekroczenia wartości stężeń pyłów 
drobnych PM10 oraz prognozy utrzymania się tego przekroczenia.

Z  roku na rok dysponujemy coraz lepszą technologią do pomiaru 
zanieczyszczeń powietrza, a także mamy większą świadomość skut-
ków jego złego oddziaływania na stan naszego zdrowia. Jak wynika 
z pomiarów, prowadzonych w całej Polsce, stolica Wielkopolski zna-
jduje się w światowej czołówce miast z najbardziej zanieczyszczo-
nym powietrzem. Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia za-
nieczyszczeń powietrza mają warunki meteorologiczne, takie jak 

wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, a przede wszyst-
kim niewielki wiatr lub jego brak. Najbardziej narażone na zaniec-
zyszczenia powietrza są dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chore.

Region powiatu poznańskiego co roku bije rekordy zanieczyszczeń. 
W zestawieniach plasujemy się w czołówkach wśród najbardziej za-
nieczyszczonych miejsc na świecie! Jest to najgorszy wynik w całej 
Europie. (red)

Zła jakość powietrza w regionie. 
Poznań coraz częściej wprowadza zakaz palenia w kominkach

Mieszkańcy Poznania coraz częściej otrzymują alerty SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 
– UWAGA! Prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10. Zrezygnuj 
z aktywności na zewnątrz – brzmią komunikaty. Według danych z czujników sytuacja jest fatalna, 
dotyczy to również regionu Lubonia, Mosiny i Puszczykowa.

Smog w Mosinie   fot. Jan Bylczyński
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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

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

szybka
transakcja!

Tel. 882 725 015
LK

13
4

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

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

WĘGIEL

692 515 643
www.cieplozagrosze.pl

(L
K0

45
)
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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

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

• rejestracje pojazdów, 
• akcyza, 

• tłumaczenia, 
• zbycia i nabycia. 

Wszelkie formalności 
związane z pojazdem. 

tel. 600 983 242

ALE-REJESTRACJE.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.

LUBOŃ, WIRY, KOMORNIKI

NOWE DOMY

606 628 430

Z OGRÓDKAMI

MOŻLIWY DOJAZD DO PACJENTA

Fizjoterapia i masaż
TOMASZ MATYLA

Tel. 661-984-488

ul. Kornela Makuszyńskiego 1/1c, 
62-050 Mosina 

Kolor
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Korepetytor z wieloletnim 
doświadczeniem udzieli 

korepetycji 
z matematyki

na wszystkich
poziomach zaawansowania
(z przygotowaniem do matury włącznie)

tel. 724-215-530

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.

LK
06

6

Zatrudnimy pracownika 
produkcji.

miejsce pracy: Komorniki

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

(P
05

4)

e-mail: czesciducatolubon@gmail.com      www.czesciducato.pl
ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń, tel. 601 710 634, 795 109 288

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH

Biznes lokalny
Poniżej prezentujemy nowo otwarte w naszym mieście punk-
ty o  charakterze handlowo – usługowym oraz informujemy 
o zmianach w już istniejących. Zachęcamy jednocześnie do 
kontaktu osoby, które w przeciągu ostatnich trzech miesięcy 
otworzyły swoją firmę na terenie Lubonia i  chciałyby poin-
formować Czytelników na łamach prasy lokalnej o  zakresie 
świadczonych przez siebie usług. 

Komis GSM – serwis i komis telefonów komórko-
wych oraz laptopów –  działający do tej pory przy 
ul. Żabikowskiej 51 został przeniesiony na al. Jana 
Pawła II 5. Przypomnijmy, że punkt świadczy rów-
nież usługi z zakresu napraw pogwarancyjnych, 
prowadząc jednocześnie sprzedaż i skup telefo-
nów oraz akcesoriów. Godziny otwarcia: pn-pt. 
10-18, sob. 10-14, telefon 888 225 335.  

Myco Bussines Partner to nowo powstała firma 
przy ul. Sobieskiego 100D prowadząca sprzedaż 
oraz serwis: kas i drukarek fiskalnych, terminali 
płatniczych, wag elektronicznych czy czytników 
kodów kreskowych, oferująca również oprogra-
mowanie. W tym punkcie można również nadać 
przesyłkę krajową i międzynarodową. Zachęcamy 
do kontaktu 667 107 846 oraz odwiedzenia biura 
firmy od pn. do pt. w godz. 10-18.  

Firma Auto Błysk mieszcząca się przy 
ul. Polnej 5A świadczy usługi z zakre-
su autodetailingu (pranie tapicerki, 
czyszczenie wnętrza, korekty lakieru, 
polerowanie reflektorów, ozonowanie 
wnętrza, mycie karoserii) z możliwością 
dojazdu do klienta. Punkt czynny jest 
od pn. do pt. w godzinach 10-18. Kon-
takt telefoniczny 513 996 419.

W NCL przy al. Jana Pawła II 8/5 otwarto 
nowy salon urody Sekrety Piękna, gdzie 
świadczone są rozmaite zabiegi kosme-
tyczne oraz wykonywane odprężające 
masaże. Mezoterapia igłowa, świecowa-
nie uszu, depilacja woskiem, makijaże 
okolicznościowe, manicure i pedicure to 
tylko niektóre z dostępnych tutaj usług. 
Wizyty można umawiać telefonicznie 511 
560 987, a salon otwarty jest: pn.-czw. 10-
18, pt. 12-20, sob. 9-13. 

W C.H. Łęczyca przy ul. Poznań-
skiej 29a (lokal nr 2) otwarto 
Salon Wakacje.pl, oferujący 
tysiące wycieczek, ubezpie-
czenia podróżne, parkingi przy 
lotniskach i bony wakacyjne. 
Biuro czynne jest od pn. do pt. 
w godzinach 11-18, zachęca-
my również do kontaktu tele-
fonicznego: 500 381 860. 

Opracowanie i fotografie: Jakub Korytowski
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Warto też wspomnieć, że po raz pierwszy chlubne obchody rocznicowe 
odbyły się w  ramach Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego ustanowionego jednomyślnie świętem narodowym przez 
Sejm i Senat RP i podpisanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 23 
listopada br. Cześć i chwała Bohaterom!

 Tekst oraz opisy zdjęć:
 Przemysław Maćkowiak
 Prezes TMML

Tym razem 27 grudnia 2021 roku odbyły się dwa widowiska historyczne, na Stacji 
Środa Miasto oraz Zaniemyśl, połączone z przejazdami dwóch specjalnie przygoto-
wanych składów ciągnionych przez wyjątkowo uruchomione na tą okazję zabytko-
we parowozy Px48. Pierwszy z nich stanowił eszelon wojskowy z platformami ko-
lejowymi z działami oraz ciężkimi karabinami maszynowymi, kolejny z wagonami 
osobowymi przeznaczonymi dla pasażerów chcących wziąć udział w przedsięwzię-
ciu i poczuć atmosferę tamtych dni. Jednak pech spowodował, że sprawdzający tra-
sę przejazdu parowóz wykoleił się i koniec końców tylko eszelon wojskowy wyruszył 
na trasę.     fot. Zb. Przemysława Maćkowiaka.

Efektowne mundury, konie, zabytkowe pojazdy, czy retro pociągi zachęcają ludzi 
młodych do wyjścia z  domu. Jednak dopiero cykliczność wydarzeń powoduje nie 
tylko większą frekwencję uczestników, ale również ich chęć aktywnego włączenia 
się w działania. Wydarzenie często staje się wizytówką danej miejscowości promu-
jąc ją na zewnątrz. Nie jest to jednak możliwe bez mecenasów doceniających pracę 
społeczników, a  tego ewidentnie zabrakło w  naszym mieście po 2018 roku i  retro 
pociąg przestał kursować. Paradoksalnie w listopadzie ubiegłego roku z propozycją 
współpracy podczas obchodów 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego wystąpiło 
do nas Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej Bana opiekującej się linią wąskotoro-
wą Środa Wielkopolska-Zaniemyśl. Oprócz Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia 
oprawę rekonstrukcyjną wydarzenia zapewniła wówczas między innymi Ostrowska 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej, 1. Szczep Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wiel-
kopolskich oraz Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim 
Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Inicjatywę wsparł Powiat Średzki, Gmina Środa 
Wielkopolska oraz Gmina Zaniemyśl.     fot. Zb. Przemysława Maćkowiaka.

Historycznie bardzo ważny był rok 2018, w którym obchodziliśmy stulecie odzyska-
nia niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wtedy też na stację 
kolejową w naszym mieście przyjechał 11 listopada retro pociąg z rekonstruktora-
mi nie tylko z Polski, ale również Rosji odtwarzającymi formacje wojskowe z okre-
su pierwszej wojny światowej. Eszelon z pruskim oddziałem miał wesprzeć załogę 
posterunku dozorującego linię kolejową, jednak przewaga powstańców była przy-
gniatająca i  ostatnim punktem niemieckiej obrony stał się dawny magazyn. Na 
zdjęciu widoczny jest również zabytkowy budynek lubońskiego dworca zbudowa-
nego po 1900 roku.     fot. Robert Woźniak.

W  latach 2014-2018 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia wraz z  licznymi 
partnerami społecznymi przygotowywało w Luboniu inscenizacje historyczne upa-
miętniające kolejne rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Najważniejszym 
„aktorem” był za każdym razem retro Pociąg Powstaniec składający się z normal-
notorowego zabytkowego parowozu Ol49 lub Pt47 oraz dwuosiowych wagonów 
pasażerskich trzeciej klasy z drewnianym wyposażeniem z parowozowni w Wolsz-
tynie. Na zdjęciu efektowny wjazd wojskowego eszelonu z  żołnierzami pruskimi 
podczas inscenizacji w grudniu 2015 roku na zaimprowizowanej stacji kolejowej na 
bocznicy w Parku Siewcy.    fot. Renata Pietrusewicz.

HISTORIA

Kolejny raz parowozem na rocznicę 
Powstania Wielkopolskiego!

W grudniu obchodziliśmy kolejną 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w którego obchody 
aktywnie włączyło się Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia. Tym razem powróciliśmy do pomysłu po-
ciągu historycznego „pod parą” upamiętniającego wyjątkowe wydarzenia.
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Preludium do obchodów
Jacek Krzyżański zaczął obchodzić 103. rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego już w południe, 5 grudnia ubiegłego roku, uczestnicząc 
w uroczystym złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod główną Tablicą 
4 kompanii Marynarzy Służby, Straży i Bezpieczeństwa i jej dowódcy – 
bosmana Adama Białoszyńskiego, widniejącej na ścianie poznańskiej 
kamienicy przy ul. Wrocławskiej 18. Obecne były rodziny marynarzy 
oraz Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego 1918\19 – Tadeusz Musiał (syn Franciszka – marynarza 4 
kompanii, który walczył w rejonie Czarnkowa). Przy tej okazji pan Jacek 
przypomniał zgromadzonym historyczny dokument Karola Kandzio-
ry „DZIAŁALNOŚĆ  P.O.W w POZNANIU”  Przyczynek do historii Polskiej 
Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego w latach 1918\19, poświęcony 
badaniu najnowszej historii Polski. 

W  środę, 22 grudnia, na zaproszenie Marszałka Województwa Wielko-
polskiego pan Jacek pojawił się w  Urzędzie Marszałkowskim i  przeka-
zał Markowi Woźniakowi oryginalne Akta Powstania Wielkopolskiego 
z 1936 r., dotyczące 4 Kompanii Marynarzy Powstańców im. Adama Bia-
łoszyńskiego w Poznaniu.

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
W poniedziałkowe południe, 27 grudnia Jacek Krzyżański jako przedsta-
wiciel Koła Rodzin Marynarzy Powstańców Wielkopolskich wraz z gospo-
darzem uroczystych obchodów – Marszałkiem Województwa Wielkopol-
skiego Markiem Woźniakiem, Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918\19 – Tadeuszem Musiałem, 
Wicewojewodą Wielkopolskim – Anetą Niestrawską, Wiceprezydentem 
Miasta Poznania – Mariuszem Wiśniewskim, Wicestarostą Poznańskim 
– Tomaszem Łubińskim i  Prezesem wojewódzkim TPPW Wawrzyńcem 
Wierzejewskim złożyli wieniec i  oddali hołd marynarzom walczącym 
na wszystkich frontach Powstania Wielkopolskiego. Pod główną Tablicą 

poświęconą marynarzom i ich dowódcy bosmana Adama Białoszyńskie-
go, Wartę Honorową pełnili marynarze w mundurach z epoki Powstania 
Wielkopolskiego – Irena i Robert Przybysz, Robert Kubaczyk oraz żołnie-
rze w zielonych mundurach Straży Ludowej z okresu Powstania Wielko-
polskiego 1918\19.

Tego samego dnia o godz. 14 lubonianin złożył okolicznościową wizytę 
znawcy marynistyki, Honorowemu Prezesowi Koła Rodzin Powstańców 
Wielkopolskich 1918\19, Prezesowi Wielkopolskiego Klubu Bałtyckiego – 
95-letniemu Teofilowi Różańskiemu. 

Po południu, o godz. 16.40 pan Jacek z wnukiem Adama – Jerzym Biało-
szyńskim, Robertem Kubaczykiem i córką – Emilią wzięli udział w poznań-
skich obchodach nowego święta narodowego przy głównym pomniku 
Powstańców Wielkopolskich. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, 
wysłuchaniu okolicznościowych przemówień i apelu pamięci, jako dele-
gacja Koła Rodzin Marynarzy Powstańców Wielkopolskich, oddając hołd 
powstańcom złożyli pod pomnikiem kwiaty.(PAW) 

Patriotyzm ma we krwi…
Lubonianin, mieszkający w naszym mieście z rodziną od wielu lat, jak co roku uczestniczył w organizowa-
nych w Poznaniu obchodach kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jacek Krzyżański, bo 
o nim mowa jest wnukiem Jana Szmyta – uczestnika: I wojny światowej Powstania Wielkopolskiego, wojny 
polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej II wojny światowej.

Jacek Krzyżański z córką – Emilią i Wartą Honorową przed tablicą widniejącej na ścia-
nie kamienicy przy ul. Wrocławskiej 18 w Poznaniu   fot.   Zb. Jacka Krzyżańskiego

27 grudnia przedstawiciele władz samorządowych i Jacek Krzyżański (pierwszy z pra-
wej) oddali hołd marynarzom walczącym na wszystkich frontach Powstania Wielko-
polskiego   fot. Archiwum UMWW

 Jacek Krzyżański przekazał Markowi Woźniakowi oryginalne Akta Powstania Wielko-
polskiego z 1936 r., dotyczące 4 Kompanii Marynarzy Powstańców im. Adama Biało-
szyńskiego w Poznaniu   fot. Archiwum UMWW

Najmłodszą rekonstruktorką biorącą udział w  rocznicowych obchodach była 
siedmioletnia Michalina Maćkowiak z Towarzystwa Miłośników Miasta Lubo-
nia. Na zdjęciu młoda dama ze swoim tatą, w tle specjalnie pomalowany na tą 
okazję parowóz Px48 ze Średzkiej Kolei Powiatowej (Schrodaer Kreisbahn). Za-
chowany do dziś czternastokilometrowy odcinek linii wąskotorowej o rozsta-
wie 750 centymetrów ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla oddano do użyt-
ku 1 maja 1910 roku. Był on przedłużeniem funkcjonującego od 23 czerwca 
1902 roku szlaku prowadzącego do tej pierwszej miejscowości ze stacji głównej 
z warsztatami Kobylepole usytuowanej na terenie obecnego Poznania. Był on 
bardzo ważny z punktu widzenia transportu towarów, mniejsze znaczenie miał 
ruch pasażerski.    fot. Michał Walkowiak. 
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W  grudniu drogę synodalną rozpoczęła także 
parafia pw. św. Jana XXIII w  Komornikach. Już 
wkrótce w  lutym odbędą się w  niej spotkania 
synodalne, które będą okazją do podzielenia 
się swoimi refleksjami, spostrzeżeniami, do-
świadczeniami dotyczącymi wspólnoty Kościo-
ła lokalnego – w  parafii, w  diecezji, w  Polsce. 
Jest przecież wiele spraw i kwestii, które warto 
poruszyć, jest wiele pytań, które warto zadać 
w atmosferze szacunku i otwartości. Podstawą 
spotkań synodalnych jest wzajemne słuchanie 
wszystkich, którzy chcą porozmawiać o Koście-
le, nie jest to zatem czas nawracania czy przeko-
nywania do swoich racji. Do udziału zaproszeni 

są mieszkańcy parafii – zaangażowani w jej ży-
cie i mniej aktywni, wierzący, niewierzący i inne-
go wyznania, osoby wykluczone oraz wszystkie 
grupy będące częścią lokalnej społeczności.  

Gorąco zapraszamy więc na pierwsze spotka-
nie synodalne, które odbędzie się 8 lutego 
o godz. 18 w domu parafialnym w parafii pw. 
św. Jana XXIII w Komornikach, a także zachęca-
my do śledzenia profilu parafii na Facebooku 
i  zamieszczanych na nim informacji związa-
nych z Synodem.

 Parafialny zespół synodalny

… – Ta kula weszła we mnie niepokojąco łatwo. Ciepło we wnętrznościach, 
ręka zalana krwią, krwią zalana alba i książka. Dlaczego wszystko takie lep-
kie, czerwone?... Dlaczego w kościele tyle dziecięcego wrzasku, nie rozumia-
łem. Kim jest człowiek z dymiącym pistoletem? Nie znam go…

(fragment wiersza o ks. Stanisławie Streichu, napisanego przez ks. kan. Karola 
Biniasia – byłego proboszcza parafii św. Jana Bosko)

Mimo upływu lat zagadnienie „zbrodni lubońskiej” dokonanej na ks. Stani-
sławie Streichu wciąż intryguje, przede wszystkim z uwagi na wieloaspek-
towość sprawy pod względem zaistnienia tego faktu na tle politycznym, 
światopoglądowym i społecznym. Wszystkie trzy płaszczyzny biorą swój 
początek z motywów zbrodni i są ze sobą ściśle związane i istotne, co do 
jednego – dokonano zbrodni na wzorowym kapłanie i obywatelu, luboń-
skim proboszczu, ks. Stanisławie Streichu. Pamięć o Nim nadal żyje w ser-
cach nie tylko wielu parafian, czyniąc z Niego, poprzez Jego męczeństwo, 
wyjątkowego Świadka Wiary. W niedzielę, 27 lutego miną 84 lata, jak pod-
czas Mszy św. dla dzieci, komunista Wawrzyniec Nowak zastrzelił pierw-
szego proboszcza, budowniczego parafii pw. św. Jana Bosko. Jest to jedna 
z najsmutniejszych kart historii naszego miasta. (PAW)

W czwartek, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną też świę-
tem Trzech Króli, ok. 600 osób wyruszyło sprzed kościoła św. Jana Pawła II ulica-
mi: Źródlaną – Łącznik – Unijną – Poniatowskiego – do stajenki na pl. Edmunda 
Bojanowskiego w  Żabikowie.”  W  postacie trzech króli wcielili się wikariusze 
lubońskich parafii: ks. Jakub Madajczyk (parafia pw. św. Barbary), ks. Marcin 
Nowak (parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego) i ks. Tomasz Rogoziński 
(parafia pw. św. Jana Bosko). Świąteczny korowód podążał, śpiewając kolędy. 
W stajence czekali na przybycie wędrujących – jako Święta Rodzina – Jagienka 
Okoń-Niewiejska z mężem – Tomaszem, dzieciątkiem – synem – Krzesimirem 
i córką – Antoniną, która wcieliła się w postać anioła. Dużą atrakcją, zwłaszcza 
dla najmłodszych były żywe kozy w zagrodzie, przy stajence. Uczestnicy oko-
licznościowego orszaku mogli się też uraczyć ciepłym poczęstunkiem. (PAW)

RELIGIA 

Synodalne zaproszenie
z parafii św. Jana XXIII w Komornikach

84. rocznica mordu
 – pamiętamy

Przygotowania do Synodu   fot. Zb. parafii św. Jana XXIII

Portret ks. Stanisława Streicha w kościele św. Jana Bosko   
fot. Paweł Wolniewicz

Orszak wyruszył sprzed kościoła  św. Jana Pawła II   fot. Rafał Wojtyniak

Święta Rodzina i anioł w stajence   fot. Rafał Wojtyniak

Parafia pw. św. Jana Bosko w Luboniu jak co roku uczci 
kolejną rocznicę śmierci ks. Stanisława Streicha – pierw-
szego proboszcza zastrzelonego w 1938 r.

Po raz kolejny lubonianie dołączyli do setek miast świa-
ta, których mieszkańcy w Orszaku Trzech Króli udali się do 
Stajenki w poszukiwaniu Dzieciątka.

W październiku 2021 roku został otwarty w Archidiecezji Poznańskiej pierwszy etap 
Synodu o synodalności, zainicjowany przez papieża Franciszka.

Orszak Trzech Króli
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Trzy pokolenia…

Wiesław Zakrzewski z wnukiem Filipem występującym w barwach poznańskiego Lecha   
fot. Zb. Wiesława Zakrzewskiego

Wiesław Zakrzewski z synem Zbigniewem na stadionie poznańskiej Olimpii   
fot. Zb. Wiesława Zakrzewskiego

Zbigniew Zakrzewski z synem Filipem na boisku lubońskiej Stelli   
fot. Władysław Szczepaniak

Przygotowania do Synodu   fot. Zb. parafii św. Jana XXIII

Lubonianin Wiesław Zakrzewski jest dobrze znany w światku piłkarskim 
nie tylko w Polsce. Urodził się w Luboniu-Lasku, przy ul. Łąkowej, gdzie 
do dziś mieszka jego ojciec – Marian, który całe życie zawodowe przepra-
cował w naszym mieście przy ul. Dworcowej, w Zakładzie Doskonalenia 
Zawodowego. Liczący 95 lat pan Marian, mimo zacnego wieku, czuje się 
dobrze i jest bardzo dumny ze swoich potomków: syna – Wiesława, wnu-
ka – Zbigniewa i prawnuka – Filipa, związanych z piłką nożną. 

Wiesław do 15 roku życia kopał piłkę na lubońskich boiskach i  pla-
cach. W 1970 roku zapisał się do LKS-u, którego ówczesnym prezesem 
był Stanisław Pawlicki. Rozegrał kilka meczów w  juniorach na pozycji 
bramkarza, a mając 16 lat był już golkiperem pierwszej drużyny LKS-u, 
występującej wówczas w A klasie. Zespół trenował Henryk Hołodyński. 
Przygoda Wiesława z ligą krajową rozpoczęła się w marcu 1972 r., grał 
wówczas na Dębcu sparingowe spotkanie z rezerwami Lecha Poznań. 
Obserwowali i  zauważyli go trenerzy Kolejorza i  docenili jego bram-
karski talent. Po miesiącu był już zawodnikiem poznańskiego klubu. 
W pierwszej lidze zadebiutował już w wieku 17 lat. „Prawdziwy chrzest 
piłkarski przeszedłem w  Zabrzu podczas meczu z  tamtejszym Górni-
kiem” – wspomina pan Wiesław. Tego meczu nie zapomni do końca 
życia. Stanął wówczas miedzy słupkami przeciwko takim sławom jak 
m.in.: Włodzimierz Lubański, Andrzej Szarmach, Zygfryd Szołtysik, Jerzy 
Gorgoń i Jan Gomola w bramce. Lech przegrał ten mecz 0:3. Katowicka 
gazeta „Sport” oceniła jego występ na cztery punkty w pięciostopnio-
wej skali. Po meczu w  geście uznania dostał rękawice od bramkarza 
Górnika, który nie wierzył, że Wiesiek ma zaledwie 17 lat. W Lechu za-
wsze grali dobrzy bramkarze tacy jak Andrzej Turek czy Andrzej Fischer, 
rywalizacja była duża. To, że lubonianin grał w bramce pierwszego ze-
społu, zawdzięczał trenerowi Mieczysławowi Chudziakowi. Idolem Wie-
sława był angielski bramkarz Gordon Banks, dlatego koledzy wołali na 
niego Banks. Po siedmiu latach odszedł z Lecha do II-ligowego Bałtyku 
Gdynia, z którym po roku awansował do I  ligi. W Gdyni przez pięć lat 
był pierwszym bramkarzem i rozegrał wszystkie ligowe mecze, później 
wrócił do Poznania i przez dwa lata występował w Olimpii Poznań, bę-
dąc kapitanem tego zespołu. 

Następnie otrzymał propozycję wyjazdu na Wyspy Owcze, będące 
częścią Archipelagu 18 wysp na Oceanie Atlantyckim między Szkocją 
a Islandią. Pracował tam w Fabryce Rybnej i grał w drużynie B71 San-
dur. Z tym zespołem po raz pierwszy w historii tego klubu zdobył tytuł 
mistrza Wysp Owczych. Po tych sukcesach otrzymał propozycję pracy 
w stolicy Torshavn w charakterze grającego trenera. Przepracował tam 
trzy sezony, doprowadzając do zdobycia Pucharu Wysp Owczych, który 
dawał przepustkę do rozgrywek w europejskich pucharach. Był to naj-
większy sukces w jego karierze piłkarskiej. 

Po powrocie do Lubonia, w październiku 1994 r. przyjął propozycję ów-
czesnego prezesa LKS-u – Stanisława Butki i został trenerem rezerwowe-
go zespołu Lubońskiego KS-u. Historia zatoczyła koło, a zrządzenie losu 
sprawiło, że po 20 latach kariery bramkarskiej (w tym pięciu za granicą) 
znalazł się w tym samym rodzimym klubie, w którym jako 16-letni chło-
pak zaczynał przygodę z piłką. Wówczas powiedział swojemu 13-letnie-
mu synowi Zbyszkowi, który zaczął kopać futbolówkę, że piłka to ciężki 
kawałek chleba. Później Wiesław Zakrzewski po ukończeniu kursu tre-
nerskiego został szkoleniowcem w takich klubach jak: Luboński KS, Pa-
tria Buk, Lech Poznań, gdzie trenował bramkarzy za czasów trenera Bo-
gusława Baniaka i w Aluminium Konin i był asystentem trenera Jerzego 
Kasalika. W jego ślady poszedł syn – Zbigniew urodzony w 1981 r., który 
podobnie jak ojciec grał w Lechu Poznań, następnie w Warcie Poznań, 
Aluminium Konin, Miedzi Legnica, Arce Gdynia, w Puszczy Niepołomice 
jak również za granicą, w szwajcarskich klubach FC Sion i FC Thun. Zbi-
gniew we wszystkich zespołach występował zawsze na pozycji napast-
nika. Obecnie mieszka w Wirach i pracuje w Akademii Piłkarskiej Lecha 
Poznań. Warto wspomnieć, że syn Zbigniewa – Filip urodzony w 2011 r. 
postanowił iść w ślady ojca i dziadka, podtrzymując rodzinną tradycję, 
trenuje obecnie w Lechu Poznań w grupie trampkarzy.

 Władysław Szczepaniak

Ojciec, syn i wnuk są pasjonatami piłki nożnej, która „utkwiła” im głęboko w sercach.
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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
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9

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!)
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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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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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513 513 258
513 303 308

SKUP
AUT

KAŻDY STAN I MARKA

DOJAZD DO KLIENTA
UMOWA I GOTÓWKA

OD RĘKI

skupujemy również
motocykle i quady

RÓWNIEŻ ZABYTKOWE

DZWOŃ

ul. 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!

Kolor
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www.bhpmajster.pl
Tel. 609 743 552

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

Punkt Handlowy: 
Mosina Ul. Wawrzyniaka 5
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Kolor
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ul. Wiejska 5, 10-200 Warszawa
Auto Salon Sp. z o.o. 

Auto Compol S.A.
Nowy Salon Dacia Luboń ul. Armii Poznań 37
tel. 61 846 51 13
www.autocompol.pl 




