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www.ammedic.pl ammedicpoznan

PORADNIE SPECJALISTYCZNE: 

• GASTROENTEROLOGICZNA, 
• KARDIOLOGICZNA, 
• PROKTOLOGICZNA, 
• ZDROWIA PSYCHICZNEGO, 
• CHIRURGII OGÓLNEJ 

I ONKOLOGICZNEJ, 
• PRACOWNIA USG I INNE,

BADANIA ENDOSKOPOWE : 

• GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA 
- RÓWNIEŻ W ZNIECZULENIU 
OGÓLNYM

• LECZENIE OTYŁOŚCI BALONEM 
ŻOŁĄDKOWYM

• TESTY ODDECHOWE 
(SIBO, nietolerancje cukrowe, 
Helicobacter Pylori)

tel. 732 631 999, 61 663 19 99
www.ammedic.pl 

Pokrzywno 26B, 61-315 Poznań

DR N.MED. MARCIN HAŃCZEWSKI
DR N.MED. ALEKSANDER NIZIOŁEK

OPIEKA 24h W DOMU

TEL. 508-254-545

Firma z kilkuletnim doświadczeniem zapewnia 
opiekę 24h w domu nad osobami starszymi, 

niesamodzielnymi. Poznań i okolice.

Możliwość prowadzenia domu.

Posiadamy wykwali�kowaną kadrę, która z sercem 
podchodzi do każdego podopiecznego. Oferujemy 
konsultacje medyczne, rehabilitację oraz transport.

Specjalizujemy się w opiece:
- dziennej - okazjonalnej

- całodobowej - długoterminowej

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

tel. 500 588 482

Zatrudnię kierowcę
kat. C plus HDS
trasy lokalne „wokół komina”

POGOTOWIE
TECHNICZNE
- udrażnianie kanalizacji
- wymiana zaworów
- wymiana baterii
- montaż pralki, zmywarki, syfonów
- wypompowywanie wody z piwnic, 
   mieszkań, garaży
- wymiana silikonu
- regulacja okien,
   drzwi PCV-ALU

575 391 291 24h

KWIATOWE 
ARANŻACJE 
KOMUNIJNE

STROIKI
BUKIETY

ARANŻACJE STOŁÓW
KRZESŁA KOMUNIJNE

TEL. 507 580 597
WWW.AVANGARDEN.COM.PL
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Ale macierzyństwo nie jest baśniową krainą tęczy, pełną słodyczy 
i  uśmiechu. Bywa i  tak, jednak  chwile radości i  spełnienia są ulotne, 
nie przychodzą łatwo – to na przykład moment narodzin po wielu 
miesiącach dolegliwości ciąży, to wreszcie zdrowe dziecko po trudnej 
chorobie, to może pierwsza szóstka w szkole po wielu latach pracy nad 
rozwojem dziecka. Chwile.

Macierzyństwo to trudna praca, to zadanie na całe życie, to często 
problemy, na które nikt kobiety nie przygotował. Macierzyństwo ma 
różne oblicza. Bywa doświadczeniem samotności, bo mąż, partner nie 
uczestniczy w  wychowaniu dzieci. W  Polsce prawie 20 proc. kobiet 
wychowuje potomstwo samotnie. Bywa doświadczeniem straty, która 

rani serce matki na zawsze. Bywa mozołem szarych dni codzienności, 
w której matka opiekuje się dzieckiem, domem, bliskimi, realizuje się 
zawodowo i na wielu innych polach. A po kilku latach takiego inten-
sywnego spełniania się w  każdej roli dopada ją zmęczenie, depresja, 
poczucie wyczerpania. Macierzyństwo bywa także dla wielu kobiet 
niespełnionym marzeniem, bo problem niepłodności dotyka współ-
cześnie wiele par.

Wszystkim Matkom, tym szczęśliwym i tym utrudzonym, wiele blisko-
ści z dzieckiem – zarówno małym jak i dorosłym; wielu chwil satysfakcji 
i spełnienia oraz poczucia ważności i niepowtarzalności bycia Matką. 

 Aleksandra Radziszewska

Polski maj…
Świątecznie
Długi weekend piątego miesiąca roku, w którym 
towarzyszyły nam patriotyczne refleksje – w 
biało-czerwonych barwach – był przepełniony 
świątecznymi akordami. W niedzielę, 1 maja ob-
chodziliśmy Święto Pracy. Nazajutrz Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast we wtorek, 
3 maja 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, której obchody zorganizowali: Miasto, 
Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, 
Lubońskie Bractwo Kurkowe (LBK) oraz Zwią-
zek Strzelecki „Strzelec” – Jednostka Strzelecka 
Luboń im. Orląt Lwowskich. Tego dnia, w święto 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Mszą 
św. za Ojczyznę, o godz. 12.30 – odprawioną w 
kościele pw. św. Barbary – rozpoczęto miejskie 
obchody trzeciomajowe. Po zakończeniu uro-
czystej liturgii jej uczestnicy przemaszerowali 

przed „Znicz Pamięci Pokoju” na pl. Edmunda 
Bojanowskiego. Tu oficjalną uroczystość prowa-
dził brat kurkowy – Robert Przyjemski, który na 
wstępie powitał zgromadzonych. Odśpiewano 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Burmistrz Małgorzata 
Machalska nawiązała do okoliczności w jakich 
uchwalono Konstytucję 3 Maja, po czym złożo-
no wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Na ko-
niec artylerzysta bracki – strzelmistrz Arkadiusz 
oddał trzy salwy z armaty wiwatówki LBK. 

Uroczystość kontynuowano w Ośrodku Kultury, 
gdzie odbyły się: Koncert muzyki klasycznej dla 
każdego – utwory patriotyczne oraz muzyka 
filmowa, pokaz mundurów wojskowych z róż-
nych części świata, koncert Zespołu Śpiewacze-
go „Szarotki”. Ponadto na placu za Ośrodkiem 
Kultury przeprowadzono: warsztaty dla dzieci, 
malowanie flagi, mini poligon. W międzyczasie 
można było się uraczyć wojskową grochówką. 

W ostatniej dekadzie tego pięknego miesiąca 
(26.05) swoje święto obchodzą mamy, o których 
pamiętamy i składamy im najserdeczniejsze ży-
czenia – żeby w ich sercach zawsze gościł maj. 

A już 11 i 12 czerwca w Parku Papieskim odbę-
dą się „Dni Lubonia”, z mnóstwem atrakcji dla 
dzieci i dorosłych. Sobotnią gwiazdą będzie 
zespół LemON, natomiast w niedzielę wystąpi 
Sheyla Bonnick z BoneyM. Szczegóły oraz har-
monogram imprezy opublikujemy w wydaniu 
czerwcowym „GL” oraz na naszym portalu www.
gazeta-lubon.pl 

Dziękujemy za wszelkie sygnały dotyczące do-
brych i złych aspektów życia w naszym mieście. 
Pamiętajcie Państwo, że na naszych stronach 
jest miejsce dla wszystkich środowisk, wszyst-
kich lubonian, którym nie są obce sprawy naszej 
Małej Ojczyzny. Życzymy dobrej lektury. (red.)

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień.

Dzień Matki
„Mamo, mamo cóż ci dam, jedno serce, które mam” – taki wierszyk i niezdarną dłonią maluszka narysowana laur-
ka to wzruszający sposób wyrażenia wdzięczności mamie, która dla małego dziecka jest całym światem. Miłość 
macierzyńska jest ziarnem, z którego wyrasta wszelka miłość i wszelki altruizm. Matka kocha swe dzieci dlatego, 
że są, a nie dlatego, że spełniają takie czy inne oczekiwania. Bezwarunkowa afirmacja życia, której doświadcza 
matka, kochając swe dziecko, sama w sobie jest nagrodą za wszelki trud macierzyństwa.  I jest to najpiękniejszy 
wymiar bycia matką, jego istota i sens.

SŁOWO OD REDAKCJI

Ja Piotr Ruszkowski, w tym jako 
poprzedni redaktor czasopisma 
„Wieści Lubońskie”, przepraszam 
panią dr Izabellę Szczepaniak, au-
torkę książki „Dzieje Ziemi Luboń-
skiej”, za naruszenie jej dobrego 
imienia w związku z opublikowa-

niem listu do redakcji pt. „Tak się 
nie robi” w kwietniowym wydaniu 
„Wieści Lubońskich”. Niepraw-
dziwe są zarzuty jakoby pani dr 
Izabella Szczepaniak dopuściła się 
„…nieuczciwej kradzieży cudzego 
utworu.”

„Przeprosiny”

Po zakończeniu uroczystej liturgii jej uczestnicy (w tym 12 
pocztów sztandarowych) przemaszerowali przed „Znicz 
Pamięci Pokoju”   fot. Paweł Wolniewicz

Tradycyjnie trzeciomajową uroczystość uświetniło LBK. Ar-
tylerzysta bracki – strzelmistrz Arkadiusz oddał trzy salwy z 
armaty wiwatówki   fot. Paweł Wolniewicz

W Ośrodku Kultury duże uznanie publiczności zyskał Kon-
cert muzyki klasycznej dla każdego   fot. Paweł Wolniewicz
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„Prawdopodobnie przy ul. Poznańskiej i Polnej jest budowana kanaliza-
cja. Stosunkowo nowy (kilkuletni) asfalt jest zrywany, będzie później łata-
ny, i nie wróci już do swojej pierwotnej postaci. Czy nikt z włodarzy miasta 
nie pomyślał o takiej inwestycji przed wyasfaltowaniem drogi? Czy to nie 
podchodzi pod paragraf niegospodarności?”.

(List otrzymaliśmy w połowie kwietnia, imię i nazwisko autora pozostają 
do wiadomości redakcji).

Odpowiedź
„Odpowiadając na pytanie czytelnika informuję, że decyzję o budowie ul. Po-
lnej oraz Poznańskiej podjęto w roku 2009, w oparciu o przyznane dofinan-
sowanie w ramach projektu: „Budowa obwodnicy miejskiej – modernizacja 
dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Krętej-Polnej-Poznańskiej”, 
w  ramach WRPO 2007-2013. Wartość projektu wyniosła 15 947 034,27 zł, 
w tym kwota dofinansowania z UE: 6 971 670,00 zł.

Budowa tych ulic dawała możliwość na odciążenie oraz umożliwienie objaz-
du ulicy Jana III Sobieskiego (również podczas budowy kanalizacji sanitarnej 
w ramach kolektora Wirskiego) i alternatywę dojazdu z powodu postępują-
cej zabudowy w Lasku i sąsiednich Wirach.

Obserwując aktualny stan ul. Polnej oraz Poznańskiej zaczęły się już pojawiać 
miejscowe spękania nawierzchni i najpewniej w perspektywie kilku lat ko-
nieczny byłby remont cząstkowy nawierzchni ulicy Polnej oraz Poznańskiej 
(minął już okres gwarancji).

W roku 2022 spółka Aquanet przystąpiła do realizacji budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic Polnej oraz Poznańskiej w Lu-
boniu. Zgodnie z artykułem 39 Ustawy o Drogach Publicznych Miasto nie 
może odmówić rozpoczęcia inwestycji. Miasto Luboń zaakceptowało prze-
prowadzenie inwestycji, jednak warto zaznaczyć, że uzgodniono odtworze-
nie nawierzchni jezdni na całej szerokości, mimo toczących się prac tylko na 
połowie jezdni.”

 Bartosz Wilczek
 Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń

Inwestycja przy ulicach Poznańskiej i Polnej

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Polnej   
fot. Paweł Wolniewicz
W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Polnej   
fot. Paweł Wolniewicz

Zasady udzielania dotacji pozostały bez więk-
szych zmian w stosunku do lat ubiegłych. Jej 
wysokość wynosi 70% wartości nowego kotła, 
jednak nie więcej niż 5 000 zł. W tym roku do 
lubońskiego magistratu złożono mniej wnio-
sków niż w latach ubiegłych, bowiem tylko 
34. Zapewne przyczyniły się do tego dotkliwie 
odczuwalne podwyżki cen paliw, materiałów 
i usług. Lubonianie, którzy nie zdecydowali 
się złożyć wniosku o dofinansowanie kosztów 
związanych z wymianą kotła grzewczego, mieli 
zapewne na uwadze stan domowych budże-
tów.  (PAW)

Zakończono nabór wniosków
Do końca kwietnia w lubońskim magistracie można było składać wnioski na 
dotację na wymianę kotła grzewczego.

Warto przypomnieć, że mieszkańcy województwa Wielko-
polskiego, do końca 2023 r., są zobowiązani do pozbycia się 
pozaklasowych, starych pieców oraz kotłów, natomiast do 
końca 2027 r. likwidacji powinny ulec kotły 3 oraz 4 klasy 
emisyjności   fot. Paweł Wolniewicz

Remontowanie i wzmacnianie ekranów akustycznych mających chronić 
przed hałasem emitowanym przez samochody przejeżdżające autostra-
dą A2 objęło również luboński jej odcinek. Jak się dowiedzieliśmy od 
Rzecznika Prasowego firmy Autostrada Wielkopolska, pomiędzy węzłami 
Poznań Komorniki, a Poznań Krzesiny prowadzony jest przegląd i napra-
wa ekranów akustycznych w  ramach obowiązującego okresu gwaran-
cyjnego. To procedura wynikająca z dbałości Autostrady Wielkopolskiej 
o  jakość infrastruktury drogowej. W  związku z  pracami i  zgodnie z  za-
twierdzonym projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu, na niektórych 
fragmentach dróg wiodących wzdłuż tego odcinka autostradowej ob-
wodnicy Poznania został wprowadzony ruch wahadłowy. 

Ekrany akustyczne zamontowane wzdłuż lubońskiego odcinka autostra-
dy A2 są obecnie remontowane i wzmacniane. Miejmy nadzieję, że prze-
łoży się to na zmniejszenie odczuwalnego – przez mieszkających w pobli-
żu autostrady lubonian – hałasu. (red.)

Wzmacnianie ekranów
Po poszerzeniu autostrady A2 o trzeci pas, natężenie ruchu i hałasu przez niego emitowane-
go, na lubońskim odcinku wzmogło się.

Remont i wzmacnianie ekranu akustycznego wzdłuż ul. Dębieckiej, na wysokości 
ul. Chopina   fot. Paweł Wolniewicz

Punkt (wyjątkowo) 
Nieselektywnej 

Zbiórki Odpadów
Informacja zamieszczona w numerze kwiet-
niowym „GL” na s. 5 o szczególnej inicjaty-
wie lubonian była oczywiście żartem pri-
maaprilisowym, choć zjawisko zaśmiecania 
lubońskich ulic jest niestety jak najbardziej 
prawdziwe. Nasz żart był wyrazem dezapro-
baty wobec tego zjawiska.  (red. GL)

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
LIST DO REDAKCJI
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Celem konkursu jest edukacja społeczna mieszkańców w zakresie estetyki 
i kultury kształtowania zieleni w miejscu zamieszkania oraz promocja wi-
zerunku naszego miasta. Konkurs skierowany jest do lubonian posiada-
jących: ogród przydomowy, ogródek działkowy, balkon/taras oraz osób 
dbających o ogródki przyblokowe. Warunkiem udziału jest wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć do Urzędu Miasta Lu-
boń, w terminie do 20 czerwca br. Regulamin konkursu będzie dostępny 
na stronie www.lubon.pl oraz na tablicy ogłoszeń lubońskiego magistratu. 
Każdy z uczestników otrzyma upominek, a na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody, ufundowane przez sponsorów konkursu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Karolina Szerłot, Wydział 
Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska UML, pok. 06, tel. 61 813 00 11 
wew. 55, e-mail: karolina.szerlot@umlubon.pl (red.)

W piątek, 22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie świętowało 
Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od na-
rodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. 
Z  tej okazji Miasto Luboń wraz z  Fundacją Łąka zaprosili lubonian do 
włączenia się w akcję Zasiejmy sobie łąkę na Plaży Miejskiej w Luboniu. 
Przy sprzyjającej pogodzie łąkę zasiali uczniowie Zespołu Szkół oraz radni 
Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. Przy okazji dowiedzieli się jakie są za-
lety łąk kwietnych i w jaki sposób się je wysiewa. (red.)

O magnolii
Jest drzewem należącym do rodziny magnolio-
watych (Magnoliaceae).

Magnolie rosną dziko w  Azji Wschodniej oraz 
Ameryce Północnej. Poza naturalnym zasię-

giem są często uprawiane jako rośliny ozdob-
ne, w tym także w Polsce (ok. 25 gatunków jest 
mrozoodpornych w  stopniu umożliwiającym 
uprawę w chłodnym klimacie umiarkowanym). 
Różnej wysokości drzewa, często niewielkie, 
dorastające do wysokości 5 m mają zwartą lub 
świetlistą koronę, rozgałęziają się nisko nad 
ziemią, pojedyncze, duże pąki osadzone są na 
końcach pędów, natomiast efektowne, duże 
kwiaty mają barwę u różnych odmian od białej 
do czerwonej, poprzez różne odcienie różu. Wy-
hodowano także odmiany o  kwiatach żółtych. 
Młode rośliny są wrażliwe na silne mrozy, starsze 
drzewa są odporne na mróz. Jednak przy silnych 
mrozach u niektórych gatunków i odmian prze-
marzają pąki kwiatowe.

Lubońska pięknisia
Właściciele ogrodu posadzili ją przed ponad 
trzydziestu laty, a  obecnie jej pień ma w  ob-
wodzie 105 cm. Wybrali odpowiednie miejsce 
o  głębokiej, żyznej glebie i  sprzyjającym oto-
czeniu – zasłonięte od wiatru, półcieniste. Pięk-
nemu kwitnącemu w  Luboniu drzewu mogą 
pozazdrość okazy magnolii prezentowane 
w kórnickim arboretum. (red.)

Przechodząc deptakiem ul. Dworcowej na od-
cinku od mostka nad Potokiem Junikowskim 
w kierunku dworca kolejowego, z trudem moż-
na dostrzec wejście na jedną z posesji, której 
dom i front znajdują się przy ul. ks. Stanisława 
Streicha. Gdyby nie płytki chodnikowe trudno 
byłoby zauważyć, że znajduje się tu furtka ory-
ginalnie i ciekawie porośnięta pięknym, zielo-
nym także zimą bluszczem, który ją doskonale 
zamaskował. Tonące w zieleni wejście sprawia 
dużo przyjemności właścicielom posesji, którzy 
często z niego korzystają. (red.)

„Zielony Luboń”

Zasiali łąkę

Prawdopodobnie najpiękniejsza… Tonąca w zieleni

Po dwóch latach przerwy spowodowanej panująca pan-
demią, Miasto organizuje kolejną, szóstą edycję Konkursu 
„Zielony Luboń”, który objęliśmy medialnym patronatem.

Łąka kwietna składa się z traw, bylin i kwitnących roślin jed-
norocznych. Taka roślinna kompozycja nadaje przestrzeni 
nieco sielski charakter. Łąki kwietne mają wiele cennych 
cech, na które coraz częściej zwracamy uwagę.

W jednym z przydomowych ogrodów przy ul. Stefana Okrzei, co roku zachwyca 
prawdopodobnie najpiękniejsza w Luboniu magnolia.

W konkursie przed trzema laty, w kategorii najpiękniejszych ogrodów, 1. miejsce za dbałość 
o swoją oazę zieleni – „Ranczo Romana” zdobył Roman Zimecki z ul. Sobieskiego 84   
fot. Paweł Wolniewicz

Podczas akcji przy plaży miejskiej   fot. Paweł Wolniewicz

Tonąca w zieleni furtka   fot. Paweł Wolniewicz

Co roku przejeżdżając lub przechodząc ul. Stefana 
Okrzei można cieszyć wzrok piękną magnolią   
fot. Paweł Wolniewicz

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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Największa w Europie
Jest to największa w Europie akcja oczyszczania 
środowiska wodnego z  pozostawionych przez 
ludzi szkodliwych dla naszego zdrowia odpa-
dów. Warta ma ponad 800 km długości i co roku 
w  wyniku sprzątania jej brzegów udaje się ją 
oczyścić z kilkudziesięciu ton śmieci, zagrażają-
cych środowisku, zdrowiu ryb i naszemu. 

W Luboniu
Jaki świat zostawimy następnym pokoleniom? 
Przed południem, w  ostatnią niedzielę kwiet-
nia, na plaży miejskiej nad Wartą spotkało się 
około sześćdziesięcioro wolontariuszy – ludzi, 

którym nie jest obojętne w  jakim środowisku 
żyją. Byli wśród nich: dzieci, młodzież i  dorośli. 
Koordynowaną przez MRM i Miasto akcję wspar-
li uczestnictwem: licznie przybyli mieszkańcy 
naszego miasta, uczniowie szkół, lubońscy bur-
mistrzowie, Ekopatrol, Ochotnicza Straż Pożarna 
(OSP) Kwiatowe z Poznania (strażacy przywieź-
li ogromny kocioł z  grochówką), OSP Luboń, 
strażnicy miejscy oraz radni RML. Najpierw 
przewodniczący MRM – Kacper Matłoka powitał 
gotowych do akcji uczestników. Następnie przy 
sprzyjającej aurze rozpoczęto wielkie sprząta-
nie lubońskiego brzegu Warty. Wolontariusze 
podzieleni na kilka grup sprzątali walające się 

wzdłuż brzegu: puszki, rozbite butelki, powiewa-
jące na wietrze reklamówki oraz śmieci różnego 
rodzaju i o różnych gabarytach. Wspomagali ich 
w tym strażacy, którzy w akcji wykorzystali nową 
łódź. Wszystkie zebrane wzdłuż brzegu i na rze-
ce śmieci zostały zgromadzone na wale, w  są-
siedztwie plaży. Łącznie zebrano 84 worki oraz 
tzw. duże gabaryty (w  sumie dwie tony), które 
następnie wywieźli pracownicy firmy KOM-LUB. 
Na koniec wszyscy uraczyli się przepyszną gro-
chówką ze strażackiego kotła. Przed zbliżający-
mi się majówkami nad Wartą jest czyściej. Na jak 
długo? Czas pokaże.  (PAW)

Uczestnicy akcji zebrali ok. dwóch ton śmieci   fot. Paweł Wolniewicz

Rzeka wielkich serc
W niedzielę, 24 kwietnia, kolejny raz w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi, odbyła się akcja „VIII Sprzą-
tanie brzegów Warty, od źródeł do ujścia 2022”, przygotowana przez organizację „Ratuj Ryby”, zajmującą się 
edukacją ekologiczną i propagowaniem zdrowego trybu życia oraz świadomego, zrównoważonego korzysta-
nia z zasobów naturalnych.

Sondaż nawiązuje do systematycznie postępującej od wielu lat w  naszym mieście urbanizacji. Luboń jest 
jednym z najmłodszych miast w Wielkopolsce. Powstał w 1954 r. w wyniku połączenia trzech wsi: Lubonia, 
Żabikowa i Lasku. Zajmuje obszar 13,5 km2, charakteryzuje się dużym wzrostem liczby mieszkańców, co jest 
związane z rozwojem dominującego tu budownictwa mieszkaniowego, stanowiącego zaplecze aglomeracji 
poznańskiej. Południowe krańce Lubonia położone są w  sąsiedztwie i  otulinie Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego. Byliśmy ciekawi jak respondenci odniosą się do kwestii terenów zielonych w  otaczającym nas, 
lubońskim środowisku?

Większość respondentów – 53% – odpowie-
działa przecząco. Komentarze, które zanoto-
waliśmy to: „Mieszkam tu od urodzenia, nie-
stety jest ich coraz mniej”, „Jesteśmy skazani 
na polujących deweloperów, którzy najchęt-
niej zabetonowaliby wszystko”, „Mieszkam 
w  Nowym Centrum Lubonia, gdzie stopnio-
wo zabudowywany jest każdy zielony jesz-
cze skrawek”, „Zdecydowanie nie. Protesto-
waliśmy przeciw budowie i  powstaniu Lidla, 
niestety, konsultacje społeczne nie były prze-
prowadzone, nikt nie słuchał głosu mieszkań-
ców. Luboń jest jednym z najbardziej szarych 
miast”, „Z całą pewnością mamy w Luboniu za 
dużo blokowisk”, „Ci, którzy mają swoje ogro-
dy mogą się cieszyć zielenią, niestety ja miesz-
kam w  zabetonowanym bloku”, „Tu, gdzie 
teraz jest betonowa dżungla NCL kiedyś były 
pola i  łąki, na których pasły się owce, kucyki 
i osły”, „Zieleni nigdy nie jest za dużo”.

Zdecydowanie mniejsza grupa respon-
dentów – 27% – odpowiedziała twierdzą-
co, argumentując swoje wypowiedzi m.in. 
tak: „Nie narzekam bo mam blisko na Kocie 
Doły”, „Do niedawna mieszkałam w  Swarzę-
dzu i tam zieleni było zdecydowanie mniej”, 
„Na szczęście mieszkam o rzut kamieniem od 
Szacht”, „Nigdy zieleni nie będzie wystarcza-
jąco, jednak mamy tereny nad Wartą, Kocie 
Doły, Szachty. Trzeba tylko o  nie dbać”, „Dla 
mnie wystarcza, mieszkam niedaleko Parku 
Papieskiego”, „Myślę, że nie jest z tym najgo-
rzej, po prostu zieleń trzeba umieć dostrzec, 
czego wszystkim serdecznie życzę”, „Póki co 
mam jeszcze gdzie wędkować”.

Najmniejsza grupa respondentów – 20% 
– nie miała zdania. Komentarze, które zanoto-
waliśmy to: „To zależy, w którym rejonie Lubo-
nia”, „Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, 
ponieważ dużo pracuję i nie mam czasu na re-

kreację”, „Kiedyś było więcej, ale bloków i mar-
ketów stale przybywa i trzeba się z tym w dzi-
siejszych czasach pogodzić – nie mam zdania”, 
„Nigdy się nad tym nie zastanawiałem”.

Sondaż przeprowadził i opracował Paweł Wolniewicz

Czy Pani/Pana zdaniem w Luboniu jest wystarczająca 
ilość terenów zielonych?

NIE 53%

TAK
37%

20%
NIE MAM 

ZDANIA

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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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)

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

Kolor

PRODUCENT GARNITURÓW 
MĘSKICH I KOMUNIJNYCH.
SZYCIE Z DOPASOWANIEM  DO SYLWETKI.

PRODUCENT GARNITURÓW 
MĘSKICH I KOMUNIJNYCH.
SZYCIE Z DOPASOWANIEM  DO SYLWETKI.

WWW.GARNITURYSTEPNIAK.PL

Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565

Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565
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Historia
Luboń to bardzo młode miasto, powstałe z połączenia 
trzech wsi: Lubonia, Żabikowa i  Lasku w  jeden orga-
nizm. Niestety rolniczy charakter gmin ma swoje konse-
kwencje w strukturze przestrzennej dzisiejszego miasta. 
Proces urbanizacji polega tu na stopniowym zabudo-
wywaniu terenów otwartych czyli dawnych użytków 
rolnych i łąk i zmienianiu ich w osiedla. Mapy zamiesz-
czone na kolejnej stronie pokazują, jak na przestrzeni 
ostatnich lat spada udział gruntów rolnych na rzecz za-
budowy mieszkaniowej. Niestety użytki rolne wyróżnia-
ją się niwowym układem pól (długie wąskie parcele), są 
nieprzystosowane do potrzeb miasta i zakłócają rozwój 
przestrzenny ze względu na rozdrobnienie własnościo-
we oraz utrudnioną obsługę komunikacyjną. Powodują 
tworzenie się tzw. „zabudowy łanowej”, która widoczna 
jest dziś szczególnie w zachodniej części Lubonia (np. ul. Storczykowa, ul. 
Kujawska, czy ul. Małopolska). Próby wprowadzenia na tych obszarach 
obowiązku przeprowadzenia procedury scaleń spotkają się ze znacznym 
i zrozumiałym oporem, ponieważ ograniczą możliwość realizacji nowych 
inwestycji, a co się z tym wiąże, zmniejszą zyski.

Ekonomia
I tu przechodzimy do kwestii ekonomicznych. Deweloperzy oraz prywat-
ni inwestorzy starają się jak najefektywniej wykorzystać dostępną prze-
strzeń. Budowane są zatem kolejne osiedla mieszkaniowe, których celem 
jest maksymalizacja zysku, a więc tworzenie jak największej liczby lokali 
mieszkalnych. Z kolei duże rozdrobnienie działek powoduje zagęszcze-
nie zabudowy jednorodzinnej, a tam gdzie to możliwe – szeregowej lub 
wielorodzinnej. Przekształcanie przez miasto kolejnych terenów z rolni-
czych na mieszkaniowe uwalnia nowe obszary i mechanizm się napędza. 
Niestety za rozwojem nowych osiedli nie nadąża infrastruktura, nie tylko 
drogowa, ale i  sieciowa. Stąd problemy z dostępem do kanalizacji czy 
błotniste drogi, po których nie da się jeździć po ulewnych deszczach.

Demografia
Liczba mieszkańców miasta sukcesywnie rośnie: z 24 389 w 2001 r. do 
32 015 w 2020 r. A ponieważ wielkość Lubonia jest stała, zwiększa się gę-
stość zaludnienia, która od 2009 r. przerosła Poznań (dziś 2 031 osób na 
km2) i obecnie wynosi 2 370 osób na km2. Istotnym czynnikiem tak gwał-
townego napływu ludności do Lubonia jest bliskość Poznania. Ten ważny 
ośrodek stanowi atrakcyjny, bo położony w najbliższym sąsiedztwie, rynek 
pracy, ale także zapewnia bogatą ofertę kulturalną, sportową, handlową 
czy zdrowotną, wyręczając w tym zakresie Luboń. Konkurencyjne wzglę-
dem poznańskiego ceny na lokalnym rynku nieruchomości skutkowały 
odpływem mieszkańców z  metropolii na tereny sąsiednich gmin. Ten 
proces zwany suburbanizacją sprzyjał intensywnemu rozwojowi budow-

nictwa mieszkaniowego na obszarach podmiejskich. Po-
pyt rodzi podaż. Potwierdzają to dane statystyczne, które 
wskazują, że za wzrost liczby mieszkańców Lubonia odpo-
wiada bardziej saldo migracji, niż przyrost naturalny. Przez 
cały XXI w. roczna liczba zameldowań wahała się między 
500 a 1000 (rekordowy pod tym względem był rok 2007 
z ponad 1100 meldunkami), podczas gdy przyrost natu-
ralny nie przekraczał 200. Na chwilę obecną (dane z dn. 14 
kwietnia br.) w  Luboniu zameldowanych na pobyt stały 
i czasowy jest łącznie 30 068 osób. Jedną z istotnych cech 
ruchu wędrówkowego w mieście jest to, że wśród osób 
napływających dominują ludzie młodzi, w wieku produk-
cyjnym, którzy dopiero się usamodzielniają i  poszukują 
miejsca na osiedlenie przy ograniczonych możliwościach 
finansowych. A jak wspomniałem wyżej, lokalizacja mia-
sta oraz relatywnie konkurencyjne ceny nieruchomości 
w stosunku do cen w Poznaniu zachęcały do wyboru Lu-

bonia. Niestety ten sam proces powoduje, że miasto nabiera „sypialniane-
go charakteru”, gdzie dominująca funkcja mieszkalna nie pozwala rozwijać 
się terenom usługowym czy produkcyjnym, a układ komunikacyjny zaczy-
na być niewydolny. Pozytywną tendencją jest spadek w ostatnich latach 
tempa przyrostu liczby nowych mieszkańców spowodowany zapewne 
nasyceniem terenów mieszkalnych oraz przesunięciem kierunku migracji 
na bardziej oddalone od Poznania tereny. Niemniej z informacji pochodzą-
cych z Banku Danych Lokalnych GUS wynika, że Luboń w 2020 roku znalazł 
się na drugim miejscu (spośród 17 gmin) z największą liczbą oddanych do 
użytku mieszkań. W czołówce gmin w powiecie znalazły się więc Swarzędz 
(19 697 mieszkań), Luboń (12 320), Komorniki (11 607). A liczba mieszkań 
(począwszy od roku 2000, kiedy mieszkań oddanych do użytku było zale-
dwie 6 845) z roku na rok w naszym mieście wzrasta. Na zdjęciach prezen-
tujemy jedynie część inwestycji pozostających obecnie w trakcie realizacji 
na terenie Lubonia. 

Planowanie przestrzenne
Taka sytuacja ma swoje odzwierciedlenie w planowaniu przestrzennym 
miasta, za które odpowiadają jego władze. Podstawowym dokumentem 
określającym wizję i kierunki rozwoju przestrzennego jest studium uwa-
runkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jego celem 
jest diagnoza aktualnej sytuacji, zdefiniowanie głównych problemów 
związanych z rozwojem miasta oraz sformułowanie zasad racjonalnej po-
lityki przestrzennej i jej harmonijny rozwój. Uszczegółowieniem zapisów 
studium są miejscowe plany zagospodarowania tworzone dla poszcze-
gólnych części miasta. Zawierają one dokładne wytyczne na temat tego, 
co i gdzie można budować. Obecnie Luboń pokryty jest w niemal 90% 
planami. Pozostała część to obszar okolicy ul. Buczka, północna część 
miasta, tereny kolejowe, tereny autostrady oraz teren lasu Nadleśnictwa 
Babki. Wynika to z faktu, że na tych terenach nie jest prowadzone osad-

Ilu mieszkańców pomieści Luboń?
Mieszkańcy Lubonia stają się sobie coraz bliżsi – miasto się przeludnia. Od początku XXI w. przybyło nas, 
lubonian, ponad 7 500. A miasto nie jest z gumy. Taka sytuacja jest efektem nałożenia się na siebie czynni-
ków historycznych, demograficznych, przestrzennych i wreszcie ekonomicznych. Czy Luboń jest skazany na 
bycie sypialnią Poznania i co zrobić, aby zatrzymać ten proces?

Jakub Jackowski    fot. Zb. J.J.

Trwa budowa sześciu budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej przy 
ul. Sobieskiego, inwestorem jest firma BAKOS Sp. z o.o.    
fot. Jakub Korytowski

Kolejna inwestycja realizowana jest przy ul. Wschodniej, po-
wstanie tutaj osiem lokali połączonych garażami, inwestorem 
jest firma DOMO Paweł Marciniak    fot. Jakub Korytowski

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący przy 
ul. Konarzewskiego, którego inwestorem jest firma 
DOMO Paweł Marciniak    fot. Jakub Korytowski

Kolor

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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nictwo lub nie podlegają one miastu. Plany miejscowe mogą ulegać zmia-
nom w  odpowiedzi na pojawiające się potrzeby (np. nowe inwestycje) 
oraz w celu dostosowania przestrzeni do wytyczonych kierunków. Często 
zdarza się jednak, że plany zagospodarowania przestrzennego uchwala-
ne są dla już zabudowanych terenów i wtedy stanowią głównie inwenta-
ryzację i usankcjonowanie istniejącej infrastruktury. Tam gdzie plany nie 
obowiązują, stosuje się decyzje o  warunkach zabudowy, które niestety 
nie zawsze dają gwarancję racjonalnego wykorzystania przestrzeni i czę-
sto podejmowane są doraźnie w myśl zasady tzw. „dobrego sąsiedztwa”, 
czyli dopasowując do już istniejącej zabudowy. Tendencją dominującą 
w  Luboniu jest rozwijanie obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, przede wszystkim poprzez stopniowe przekształcanie te-
renów dotychczas rolniczych (obecnie ma to miejsce w zachodniej części 
miasta). Niemniej próbuje się także ograniczać gęstość zabudowy, wpro-
wadzając np. minimalne wielkości działek budowlanych. Niestety dzia-
łania takie nie zawsze są skuteczne, a  samo miasto boi się radykalnych 
rozwiązań, aby nie narażać się na konieczność wypłaty odszkodowań.

Przyszłość?
Jak pokazują analizy chłonności zabudowy mieszkaniowej, Luboń może 
„pomieścić” nawet do 60-90 tys. osób. Osiągnięcie takiej wartości spowo-
dowałoby jednak krytyczne zaburzenie funkcjonowania miasta, niewy-
dolność komunikacyjną i drastyczne obniżenie komfortu życia. Dlatego 
szacuje się, że górną dopuszczalną granicą gwarantującą utrzymanie 
odpowiedniego poziomu życia jest 36 tys. mieszkańców. Dalszy wzrost 
spowodowałby zwiększenie nakładów inwestycyjnych oraz kosztów 
utrzymania infrastruktury technicznej, którego nie byłby w  stanie zre-
kompensować wzrost dochodów z  podatków. Dlatego kluczowe jest 
wyhamowanie dalszego niekontrolowanego rozwoju zabudowy miesz-
kaniowej i  przeznaczanie terenów, tam gdzie jest to możliwe, na inne 
funkcje – przemysłowe, usługowe, rekreacyjne czy tereny zielone, aby 
zagwarantować odpowiednie warunki życia obecnym mieszkańcom. Do 
tego jednak potrzebne są czasem niepopularne i stanowcze decyzje.

 Jakub Jackowski

(Niniejszy materiał powstał w oparciu o informacje zawarte w Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń 
oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego).

Budynek usytuowany na wąskiej działce przy ul. Czeremchowej   fot. Jakub JackowskiTrwa budowa kolejnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Luboniu, w okolicy 
ul. Armii Poznań    fot. Rafał Wojtyniak
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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

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

LK
06

7

wyprzedaż
firan i zazdrosek

projektowanie i szycie
dekoracji okiennych 

na wymiar 
(doradztwo u klienta)

POZNAŃ - ŚWIERCZEWO, UL. WINIARSKIEGO 27

TEL. 502 95 73 73
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Trochę historii
Przed siedmiu laty pewna fajna babka kocha-
jąca dobrą modę, posiadająca wyczucie stylu i 
ogromną empatię do ludzi postanowiła za na-
mową zaprzyjaźnionej właścicielki salonu Fay-
em w Luboniu, stworzyć wyjątkowe miejsce, 
które z każdym rokiem zyskuje coraz większą 
rzeszę zadowolonych klientek. Babska Szafa 
i jej właścicielka sprawiają, że panie odwie-
dzające butik czują się jak w raju zakupowym. 
Tutaj zawsze mogą liczyć na najlepszej jako-
ści odzież polskich i włoskich producentów, 
uśmiech właścicielki, fachowe doradztwo i re-
welacyjną atmosferę zakupów. Pierwsze trzy 
lata butik zlokalizowany był przy ul. ks. Stani-
sława Streicha 33a, jako butik z najnowszymi 
kolekcjami odzieży, torebek i butów. Od czte-
rech lat mieści się na I piętrze CH Pajo Centrum 
przy ul. Żabikowskiej 66 i nadal oferuje spor-
tową elegancję dla współczesnych kobiet w 
każdym wieku. Właścicielka – pani Zosia, przez 
lata zyskuje coraz szersze grono klientek i stała 
się osobą, która z sukcesem ubiera wiele lubo-
nianek od stóp do głów.

Czas sukcesów
W br. butik Babska Szafa zdobył wiele szanowa-
nych i prestiżowych w branży tytułów, takich 
jak: „Butik Roku 2022 Powiatu Poznańskiego” 
– w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego”, „Dia-
ment Branży Beauty 2022” oraz tytuł „Firma 
godna zaufania 2022”. Ponadto pani Zosia zo-
stała laureatką plebiscytu „Sprzedawca roku”, 
organizowanego przez „Głos Wielkopolski”, 
zdobywając drugie miejsce w powiecie po-
znańskim.

„Najwspanialsze w tych sukcesach i nagrodach 
jakie otrzymałam jest to, że zostałam nomi-
nowana do nich przez moje klientki! Czuję się 
wspaniale wiedząc, że doceniacie serce, które 
wkładam w tworzenie Babskiej Szafy. To dla 
mnie niesamowita radość, siła i motywacja, by 
być tu dla was przez kolejne wspaniałe lata!” – 
powiedziała Zofia Woźniak-Plenzler.

Gratulujemy pani Zofii sukcesów i życzymy ko-
lejnych. (PAW)

Butik Babska Szafa lubonianki Zofii Woźniak-Plenzler, czyli szafa dla każdej fajnej kobietki funkcjonuje w naszym 
mieście już od siedmiu lat.

Szafa dla każdej fajnej kobietki

Pani Zosia (pierwsza od lewej) przez lata zyskuje coraz 
szersze grono klientek i stała się osobą, która z sukcesem 
ubiera wiele lubonianek od stóp do głów   
fot. Paweł Wolniewicz

Kiedy uważasz, że Twoje życie jest w miarę poukładane 
i nic złego się wydarzyć nie może, bo przecież masz już 
swoje lata, w miarę stabilną sytuację życiową, duże dzieci 
i wreszcie możesz zacząć odcinać kupony, na które pra-
cowałeś tyle lat... nagle spada na Ciebie, jak grom z  ja-
snego nieba krach! Kurcze, zaczynasz szukać, analizować, 
pytać dlaczego tak się stało, przecież nic nie zapowiadało 
takiego obrotu sytuacji?! A może jednak... może były zna-
ki, lecz Ty ich nie zauważałeś/aś, ignorowałeś/aś licząc na 
to, że jakoś to będzie, ułoży się, poskleja?. Cóż...

Więc, jak już się stało, to nie płacz nad rozlanym mlekiem! 
Różnie w życiu bywa. Raz jesteś na wozie, raz pod wozem. 

Najgorsze to zacząć obwiniać siebie, nie będąc winnym 
zaistniałej sytuacji. W przeciwnym razie – tak – masz takie 
prawo, „policzkuj się ile wlezie” i powtarzaj na co to było, 
czy było warto, co straciłem/am na zawsze i czy uda się 
jeszcze coś naprawić? Oczywiście pod warunkiem, że jest 
co naprawiać.

Jeśli nie zawiniłeś/aś, to spójrz w  lustro i  powtarzaj: Bę-
dzie dobrze, jesteś wartościowym człowiekiem i pamiętaj 
„czas leczy rany”, otrzyj łzy, uśmiechnij się, nabierz po-
wietrza i do przodu dalej „zdobywać góry”! Trzymam za 
Ciebie kciuki.

 Magdalena Stajniak

Raz na wozie, raz pod wozem…

Majowo refleksyjnie

Autorka tekstu, wrażliwa na proble-
my innych – Magdalena Stajniak   
fot. Zb. Magdaleny Stajniak

Dzieci często odwiedzają Ławeczkę Edmunda Bojanowskiego na placu jego imienia   
fot. Paweł Wolniewicz

W lutym na ręce radnych Rady Miasta Luboń Przełożona Gene-
ralna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Luboniu – sio-
stra służebniczka Rafała Kisiel złożyła wniosek o ustanowienie 
bł. Edmunda Bojanowskiego Patronem Miasta Luboń.

Konsultacje społeczne

Rada Miasta Luboń przed podjęciem stosownej uchwały chce poznać opinię 
lubonian w tej kwestii. W związku z tym ogłoszono konsultacje społeczne, 
które potrwają do 11 maja tego roku. Szczegółowe informacje i ankietę za-
mieszczono na stronie internetowej:  

https://lubon.pl/news/content/3882

W razie trudności z wypełnieniem ankiety pomoc można uzyskać w Bibliote-
ce Miejskiej w Luboniu, Ośrodku Kultury w Luboniu i w Centrum Organizacji 
Pozarządowych Luboń. Pomocą służą również wszystkie lubońskie parafie 
po Mszach św. w dniu 8 maja 2022 r.

 Na podstawie informacji UML – redakcja
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Trochę historii
Z początkiem grudnia 1996 r., przy ul. Stefana Okrzei 65 rozpoczęła działalność 
pionierska w Luboniu Przychodnia Lekarza Rodzinnego (PLR) Nr 1 Andrzej Ru-
dziński. Jako absolutna wówczas w naszym mieście nowość wzbudziła duże 
zainteresowanie wśród lubonian. Podstawowe zasady jej funkcjonowania 
były podobne do tych, które obowiązywały wcześniej w  lubońskich ośrod-
kach zdrowia. Początkowo przy ul. Okrzei mieściła się tylko Poradnia dla doro-
słych, natomiast Poradnia dziecięca – przy ul. Cyryla Ratajskiego 1, gdzie były 
pełnione również dyżury nocne. W  tym czasie PLR Andrzeja Rudzińskiego 
miała 10 000 podopiecznych i 12 osób personelu. Po czterech latach, w roku 
2000 czternastoosobowy personel obsługiwał już 11 800 podopiecznych. 
W związku z błyskawicznym rozwojem placówki i ciągłym wzrostem liczby re-
jestrujących się osób, w lipcu 2007 r. przeniesiono jej siedzibę na ul. Wschod-
nią (12 380 podopiecznych obsługiwał 20-osobowy personel).

Dzisiaj
Na wszechstronne wsparcie w zakresie medycyny liczyć może każdy z pa-
cjentów poradni. Ten nowoczesny ośrodek zdrowia proponuje coraz szerszy 
zakres usług medycznych, pomoc doświadczonego personelu medycznego 
oraz dostęp do nowoczesnych urządzeń diagnostycznych. Obecnie w przy-
chodni zarejestrowanych jest około połowy mieszkańców Lubonia (ich liczba 
stale wzrasta), których obsługuje 44-osobowy personel (lekarze rodzinni – 6, 
lekarze pediatrzy – 5, lekarze specjaliści – 13, pielęgniarki – 6, położne – 3, 
rejestratorki medyczne – 8, personel pomocniczy – 3).

Z okazji jubileuszu Doktorowi Andrzejowi Rudzińskiemu, jego żonie – 
Urszuli i pracownikom PLR Nr 1 życzymy pomyślności w realizowaniu 
wytyczonych celów, by ich działania zmierzające do poprawy stanu 
służb medycznych przyniosły zamierzony efekt – chodzi przecież o naj-
większy skarb jakim jest nasze zdrowie. (PAW)

W tym roku mija 15 lat jak Przychodnia Lekarza Rodzinnego Nr 1 Andrzej Rudziński Sp.p. (spółka partnerska) funk-
cjonuje w Nowym Centrum Lubonia przy ul. Wschodniej 25/57. Jednak nie każdy wie, że działalność rozpoczęła już 
przed 25 laty jako pierwsza placówka tego typu w naszym mieście.

Ćwierć wieku w Luboniu, w tym 15 lat w NCL

W tym budynku przy ul. Stefana Okrzei, obecnie po kompleksowym wyremontowaniu przez 
prywatnego właściciela, przed 25 laty dr Andrzej Rudziński uruchomił pionierską Przychod-
nię Lekarza Rodzinnego w Luboniu    fot. Paweł Wolniewicz

Początkowo w budynku na narożniku Armii Poznań i Cyryla Ratajskiego mieściła się 
Poradnia dla dzieci    fot. Paweł Wolniewicz

Wnętrze przychodni przy ul. Wschodniej 25/57, z lewej rejestracja pacjentów   
fot. Paweł Wolniewicz

W  czwartek, 28 kwietnia ukazał się długo 
oczekiwany tomik wierszy od lat związane-
go z Luboniem poety, fotografa, społecznika, 
z  zawodu kulturoznawcy – Sergiusza Adama 
Myszograja – „Miodu do ran”. Jest to zbiór 33 
prac zredagowanych przez Joannę Nowaczyk 
oraz prezesa Związku Pisarzy Poznańskich – 
Jerzego Grupińskiego. Tomik został wydany 
przez Luboński Ośrodek Kultury, pod okiem 
dyrektor Reginy Górniaczyk. Grafiki do książki 
wykonała artystka – Marta Wojewoda.

W drugiej połowie maja odbędzie się wieczór 
poetycki autora „Miodu do ran” w  lubońskim 
Ośrodku Kultury, natomiast w sobotę, 28 maja 
wieczór poetycki zatytułowany „Zdążyć przed 
świtem” – o  godz. 19 w  Muzeum Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie. (PAW)

„Tomik Miodu do ran był bardzo oczekiwany, oczekiwany był przez trzydzieści lat, 
ale ostatni rok czekania był rokiem najdłuższym” – powiedział autor, którego wiersze 
publikowaliśmy wcześniej w „GL”.

Debiut książkowy
Sergiusza Adama Myszograja

Sergiusz Adam Myszograj z  Burmistrz Dorotą Franek 
i Dyrektor Ośrodka Kultury – Reginą Górniaczyk (z lewej) 
z jeszcze ciepłymi tomikami „Miodu do ran”   
fot. Paweł Wolniewicz
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 Jedna ze scen spektaklu   fot. Rafał Wojtyniak

W sobotę, 2 kwietnia w sali widowiskowej Szkoły Katolickiej w Luboniu, nasz Zespół Teatralny przedstawił sztu-
kę pt. „Tułacze Serca”. Spektakl ten ukazuje historię tragicznych deportacji do Kazachstanu ludności polskiej, 
zamieszkałej na dawnych rubieżach wschodniej Polski. Ludzie tam zesłani doświadczyli ogromu zła, represji, 
niewyobrażalnych upokorzeń, odarcia z  ludzkiej godności, bezmiaru bólu i  łez, a  mimo wszystko nie zwątpili 
w Opatrzność Bożą i opiekę Maryi. Ufali i modlili się o cud. I cud dokonał się. Cud Jeziora w Oziornoje… 

„Tułacze Serca”

Autorką scenariusza jest Siostra Olga Lucyna Plichta – Służebniczka Maryi, 
która poznała bohaterów tej historii podczas pracy misyjnej wśród zesłań-
ców polskich i ich potomków w Kazachstanie. Sztuka powstawała przez dłuż-
szy czas. Zaczęło się od słuchania i spisywania wspomnień zesłańców, wśród 
których pracują Siostry w Kazachstanie. 

Bezpośrednią inspiracją do ukończenia tej sztuki i jej wystawienia było przy-
bywanie naszych znajomych zesłańców z Kazachstanu na tereny Wielkopolski 
– również do Lubonia. Aby lepiej zrozumieć kim oni są, trzeba poznać histo-
rię i trudne losy ich przodków. To zadanie spełnia sztuka „Tułacze Serca”, która 
realistycznie ukazuje tragiczne losy tych ludzi. Repatrianci, których historie 
rodzin są ukazane w tej sztuce, wzięli udział w tym przejmującym spektaklu. 

Dla mnie udział w  tym przedstawieniu był powrotem do czasu, gdy sama 
pracowałam wśród nich w Kazachstanie. Wiedziałam, co będzie w tej sztuce, 
lecz gdy usiadłam pośród widzów i zaczęłam ją oglądać, to zobaczyłam nasze 
„babuszki” z Czkałowa, Oziornoje, Kamyszenki, Szortand, Pietrowki, Krasno-
dolska, Jasnej Polany i z  innych miejscowości… Poczułam się jakbym znów 
była pośród nich w Kazachstanie… Łzy same zaczęły spływać po twarzy…

Artyści wysokiej klasy, niesamowicie wcielili się w  swoje role. Śpiewny, 
wschodni akcent sprawił, iż chyba wszyscy poczuliśmy, że jesteśmy na te-
renach wschodniej Polski i w Kazachstanie. Piękna muzyka, dobrane zdję-
cia, ukazujące ciężką podróż i czasy życia na zesłaniu oraz efekty dźwiękowe 
i świetlne dopełniły całości. 

Wielkie gratulacje dla siostry Olgi za podjęty trud przygotowania i wystawie-
nia sztuki „Tułacze Serca”, a dla Artystów za profesjonalną, pełną uczucia grę. 
Dziękujemy Dyrekcji i  Pracownikom Szkoły Katolickiej w  Luboniu za udo-
stępnienie sali i pomoc w przygotowaniu przedstawienia. Spektakl ten po-
winien być wystawiony jeszcze wiele razy, aby większa liczba mieszkańców 
naszego miasta mogła go zobaczyć i przeżyć! 

 s. M. Klaudia Wawrzyniak Sł. M.  

Na nasz program złożyły się utwory pt. „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Na 
dobre i na złe”, „Jak minął dzień”, „Ostatni raz zatańczysz ze mną”. Piosenki wy-
konywaliśmy jako jedyni z zespołów, używając dodatkowo pendrive`a, nato-
miast znakomity utwór „Pszczółka” wykonała Wanda Kaczmarek przy akom-
paniamencie Wojciecha Wicenciaka, naszego „profesora”, nauczyciela od 
muzyki, który wspólnie z niezastąpioną Dobromiłą Jarziną wybrali teksty do 
występu. Śpiewaliśmy także wspólnie z zespołami uczestniczącymi w impre-
zie, przy kawie i słodkościach przygotowanych przez organizatora. Ponadto 
wysłuchaliśmy znakomitego Tomasza Grolenia – znanego artysty z TV. Infor-
macyjnie dodam, że nasze uczestnictwo w  imprezie odnotował ukazujący 
się w Kórniku od 1988 „Kórniczanin”, załączając przepiękne zdjęcie naszego 
zespołu. Prowadzona przez nas działalność jest wolnorynkowa, sami zbiera-
my środki. Promujemy nasze miasto i liczymy na przychylność władz. Wyjazd 
sfinansowaliśmy z składek, naszych emerytur i rent. Wkrótce, 21 maja o godz. 
15 wystąpimy w lubońskim Ośrodku Kultury.

 Jan Kaczmarek

 Prezes Lubońskiego Towarzystwa Kulturalnego

W sobotę, 2 kwietnia zespół wokalno-muzyczny „Lubonianie” 
z Lubońskiego Towarzystwa Kultury wystąpił w Kórnickim 
Ośrodku Kultury, w cyklicznym od sześciu lat festiwalu piosen-
ki „Muzyczne Walentynkowe Spotkanie Seniorów”. W związku z 
pandemią spotkanie przesunięto na kwiecień jako „Muzyczne 
Spotkanie Prima-Aprilisowe”.

Muzyczne spotkania

„Lubonianie” podczas kwietniowego występu w Kórniku   fot. Zb. Jana Kaczmarka

VI Koncert Muzyki 
Pasyjnej w Luboniu

Podczas koncertu wykonano utwory Johanna Sebastiana Bacha   fot. Zb. Ośrodka Kultury

Podczas koncertu wykonano utwory Johanna Sebastiana Bacha. Były to 
dwie Kantaty kościelne, głęboko związane z okresem Wielkiego Postu, 
w wykonaniu solistki, wybitnej – Aleksandry Hanus, natomiast orkiestrą 
dyrygował doceniany przez wielkopolską publiczność, również w po-
przednich edycjach koncertów pasyjnych dyrygent – Paweł Osuchow-
ski. Fundacja Akademia Muzyki Dawnej jest od lat inicjatorem wielu wy-
darzeń kulturalnych na terenie Powiatu Poznańskiego. Pomysłodawcą 
Koncertów Pasyjnych w Luboniu jest Łukasz Nazarczuk – muzyk, peda-
gog, animator kultury. Tegoroczny koncert odbył się dzięki wsparciu ze 
strony Starostwa Powiatowego oraz Ośrodka Kultury w Luboniu. (red.)

W Niedzielę Palmową, 10 kwietnia w kościele pw. św. Jana Paw-
ła II odbył się Koncert Muzyki Pasyjnej. Odbył się on w Luboniu 
już po raz szósty. Organizatorem wydarzenia była Fundacja 
Akademia Muzyki Dawnej.
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W dniach od 15 marca do 15 kwietnia Ochotnicza Straż Pożarna odnoto-
wała 25 interwencji. Działania prowadzone były głównie na terenie na-
szego miasta, ale także w Poznaniu, Komornikach, czy na autostradzie 
A2. Osiem osób doznało uszczerbku na zdrowiu. 

17 marca – Luboń, ul. Dojazdowa – pomoc policji w otwarciu mieszkania.
19 marca – Wiry, ul. Zespołowa – pożar trawy na nasypie kolejowym.
20 marca – Poznań, ul. Łozowa – monitoring systemu PPOŻ.
20 marca – Poznań, ul. Opolska – pożar śmietników.
20 marca – Luboń, ul. Chemików – pożar trawy.
21 marca – Luboń, ul. Sienkiewicza – pomoc policji  w otwarciu mieszkania.
23 marca – Luboń, ul. Lipowa – pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego.
23 marca – Luboń, ul. Chemików – pożar trawy.
24 marca – Poznań, ul. Haliny Konopackiej – monitoring systemu PPOŻ.
25 marca – Luboń, ul. Morelowa – pożar samochodu osobowego.
26 marca – Luboń, ul. Kwiatowa – załączenie się czujnika tlenku węgla.

27 marca – Luboń, ul. Chemików – pożar trawy.
28 marca – Luboń, ul. Graniczna – pożar samochodu osobowego.
28 marca – Łęczyca, ul. Leśna – pożar samochodu osobowego.
29 marca – Luboń, ul. Piaskowa – pożar krzaków.
1 kwietnia – Autostrada A2, > 160 km – wypadek samochodowy.
3 kwietnia – Poznań, ul. Kotowo – zabezpieczenie lądowania śmigłowca LPR.
4 kwietnia – Luboń, ul. Oliwkowa – pożar śmieci.
8 kwietnia – Komorniki, ul. Grunwaldzka – pożar samochodu osobowego.
8 kwietnia – Komorniki, ul. ks. Malinowskiego – pożar pustostanu.
8 kwietnia – Poznań, ul. Sucholeskiego – Wyciągnięcie radiowozu z grząskie-
go terenu.
10 kwietnia – Luboń, ul. Armii Poznań – pożar pustostanu.
14 kwietnia – Luboń, ul. Magazynowa – pożar trawy i trzciny.
15 kwietnia – Autostrada A2 – wypadek samochodowy.
15 kwietnia – Luboń, ul. Sikorskiego – wyczuwalny zapach gazu.

 Oprac. Maciej Splisgart 

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98

Od 16 marca do 15 kwietnia 2022 r. Straż Miejska podjęła 691 różnego 
rodzaju działań i interwencji na terenie Lubonia.

Działania wynikające z COVID-19 – wykonano 33 działania.

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

rowe – 92.
• Kontrola placów zabaw – 73.
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 61.
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i  Przeciw-

działaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 75.
• Patrole szkolne – 65.
• Patrole łączone/asysty z pracownikami Policji lub Urzędu Miasta – 7.

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 30.
• Interwencje drogowe – 59.
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 83.
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu 

i porządku publicznego – 28.

Warto wspomnieć, że na przełomie marca i kwietnia 23 osoby ukarano 
mandatami, natomiast 20 osób pouczono. Od początku roku prowadzo-
nych jest sześć spraw o wykroczenie, jedna sprawa trafiła do sądu.

 Na podstawie danych SM (PAW)

Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86

W okresie od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. podjęto 458 inter-
wencji związanych z dewastacją środowiska naturalnego, zaśmiecaniem lub 
zanieczyszczeniem wody, gleby i powietrza. W tym czasie ukarano mandata-
mi 19 osób, na łączną kwotę 2 500 zł.

W zakresie prowadzonych działań kontrolnych ujawniono m.in. nielegalne 
podłączenia kanalizacji do deszczówki oraz termiczne przetwarzanie odpa-
dów stałych.

Strażnicy miejscy, w  odpowiedzi na zgłoszenia telefoniczne o  podejrzeniu 
spalania śmieci interweniowali 66 razy. W przypadku potwierdzenia podej-
rzeń, właściciele posesji zostali ukarani mandatem. Pobrano do analizy pięć 
próbek popiołu. Z początkiem 2022 r. zmieniono miejsce przeprowadzania 
analizy popiołu i obecnie na wynik badania czeka się ok. tygodnia, a nie jak 
do tej pory od trzech do czterech tygodni. W efekcie strażnicy mają szanse na 
szybsze i skuteczniejsze działanie w tym zakresie. Obniżono również koszty 
analizy pobranych próbek. W okresie od października do listopada 2021 r. 
przeprowadzano stałe kontrole palenisk – wykonano 69 kontroli bezpośred-
nich w kotłowniach. 15 listopada 2021 r. wstrzymano tego typu kontrole ze 
względu na bezpieczeństwo mieszkańców związane z pandemią COVID-19 
i  zastąpiono bezpieczniejszą i  efektywniejszą formą badania zawartości 
dymu wydobywającego się z kominów na terenie Lubonia przy użyciu dro-
na. Strażnicy wchodzili wówczas tylko do tych domów, gdzie sugerował to 
wynik pomiaru lub tam, gdzie najczęściej zgłaszali taką potrzebę mieszkań-
cy. Tym samym w okresie od listopada 2021 r. do marca 2022 r. przeprowa-
dzono 43 akcje na 48 ulicach naszego miasta. Skontrolowano 1/5 ulic miasta. 
Pomiarom podlegały: PM 2,5-PM 10, LZO, HCI, CH2O. Skontrolowane ulice: 
Armii Poznań – na dwóch odcinkach, Dąbrowskiego, Powstańców Wlkp., 
Fabryczna, Jana III Sobieskiego – na dwóch odcinkach, Broniewskiego, Tar-
gowa, Kopernika, Konarzewskiego, Karłowicza, Kasprzaka, Kasprowicza, Woj-
ska Polskiego, Morelowa, Drzymały, Cmentarna, Klonowa, 11 Listopada na 

dwóch odcinkach, Dolna, Stawna, Wodna, Ratajczaka, Podgórna, Rutkiewicz, 
Wawrzyniaka, Piaskowa, Łąkowa, Juranda, Parkowa, Łączna, 1 Maja, Orze-
chowa, Limbowa, Klonowa, Poniatowskiego, Lipowa, Sienkiewicza, Okrzei, 
Pułaskiego, Puszkina, Południowa, ks. Streicha, Stolarska, Dworcowa, Kurow-
skiego. Dron spędził w powietrzu łącznie 24 godziny, głównie w przedziale 
czasowym 17-21 (w jednym dniu były to godziny 8-12), przy średniej tempe-
raturze powietrza -2 - +4oC i wietrze 3-6 m/s. Skontrolowano w ten sposób 
1 618 domów (kominów), w tym 79 posesji wpisano na listę do ponownej 
– stałej i wyrywkowej kontroli ze względu na fakt, że wynik badań nie był 
jednoznaczny.

Ponadto od października 2021 r. do marca 2022 r. przeprowadzono 123 kon-
trole dzikich wysypisk śmieci w ramach „Ekopatrolu”. Podczas patroli związa-
nych z ochroną środowiska w 29 przypadkach stwierdzono również niszcze-
nie zieleni lub zaśmiecanie oraz wykryto 16 przypadków podrzucenia śmieci 
w miejscu publicznym. Zaczynamy stawiać jeszcze bardziej na współpracę 
z mieszkańcami oraz rozbudowujemy „Ekopatrol”, poprzez zakup fotopuła-
pek, które mają udaremnić próby podrzucania śmieci oraz zwiększamy liczbę 
patroli pieszych i rowerowych w rejonach najbardziej zagrożonych w okresie 
wiosenno-letnim. Kontynuowane będą również kontrole z użyciem drona.

Straż Miejska Miasta Luboń, zarówno dzielnicowi, jak również „Ekopatrol”, 
ściśle współpracuje z wydziałem Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Luboń w zakresie dbania o środowisko naturalne.

Jesteśmy i działamy dla Was!

 Łukasz Kołcz – Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń wraz z   
 pracownikami „Ekopatrolu”

Kończy się sezon grzewczy 2021/2022 w Luboniu – przyszedł zatem czas na podsumowanie przeprowadzonych 
działań SM w zakresie ochrony środowiska w Luboniu.

Podsumowanie sezonu grzewczego 2021/2022
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Od 17 marca do 11 kwietnia w Luboniu skradziono jeden samochód, za-
trzymano pięć osób poszukiwanych (w tym jedną listem gończym), trzy 
osoby posiadające narkotyki i siedmiu nietrzeźwych kierowców. Policja za-
trzymała na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 22 sprawców 
oraz wylegitymowała 618 osób. Ujawniono również 10 oszustw interneto-
wych (tzw. przestępstw w sieci).

17 marca – nieznany sprawca poprzez wybicie bocznej szyby oraz uderzenie 
nieokreślonym przedmiotem w przednią, uszkodził samochód marki BMW, za-
parkowany przy ul. Sikorskiego (straty: 4 000 zł).

17 marca – w jednym z mieszkań przy ul. Kalinowej zabezpieczono 3 kg 
amfetaminy.

17 marca – przy ul. Źródlanej zatrzymano mężczyznę posiadającego przy 
sobie narkotyki.

18 marca – nieznany sprawca w trakcie jazdy dokonał uszkodzenia bocznej szy-
by w samochodzie ciężarowym marki Volvo na Autostradzie A2 (straty: 2 500 zł).

20 marca – przy ul. Leśmiana nietrzeźwy mężczyzna (2 promile), podczas in-
terwencji domowej znieważył interweniujących policjantów oraz kierował pod 
ich adresem groźby pozbawienia życia, które wzbudziły obawę spełnienia. 
Mężczyzna został zatrzymany.

22 marca – w sklepie spoż. Biedronka przy ul. Żabikowskiej dokonano przy-
właszczenia artykułów spożywczych, sprawca został zatrzymany (straty: 600 zł).

22 marca – przy ul. Powstańców Wielkopolskich zatrzymano mężczyznę (ma 
podwójne obywatelstwo – ukraińskie i polskie), podejrzanego o uszkodzenie 
samochodu ciężarowego na autostradzie A2. Zabezpieczono posiadany przez 
niego pistolet.

24 marca – w Poznaniu, jadącemu tramwajem mieszkańcowi Lubonia skradziono 
portfel z dokumentami, kartami bankomatowymi oraz gotówką (straty: 890 zł).

28 marca – przy ul. Krótkiej ujawniono zwłoki mężczyzny. Przybyły na miejsce 
koroner wykluczył udział osób trzecich w zdarzeniu.

28 marca – w jednym z mieszkań przy ul. Pomorskiej ujawniono zwłoki męż-
czyzny. Przybyły na miejsce koroner wykluczył udział osób trzecich w zdarzeniu.

31 marca – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano mężczyznę kierującego samo-
chodem mimo cofniętych ku temu uprawnień.

1 kwietnia – nieznany sprawca skradł katalizator z samochodu marki Toyota za-
parkowanego na niestrzeżonym parkingu przy ul. Dworcowej. (straty: 1 000 zł).

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
4 kwietnia – skradziono katalizator od skody zaparkowanej na niestrzeżonym 
parkingu przy ul. Kościuszki (straty: 2 000 zł).

4 kwietnia – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano nietrzeźwego (1,5 promila) kie-
rowcę (obywatel Mołdawii).

4/5 kwietnia – z terenu placu budowy kanalizacji przy ul. Polnej skradziono: 
agregaty, pompy membranową i zatapialną, narzędzia oraz baniaki z paliwem 
(straty: 50 000 zł).

5 kwietnia – uszkodzono samochód marki Seat zaparkowany przy ul. Dąbrow-
skiego (straty: 1 300 zł).

5 kwietnia – przy ul. Nad Żabinką zatrzymano mężczyznę kierującego samo-
chodem bez stosownych ku temu uprawnień.

6 kwietnia – do stojącej na terenie dworca PKP przy ul. Dworcowej kobiety 
podbiegł mężczyzna i wyrwawszy z jej ręki, skradł telefon komórkowy o warto-
ści 2 000 zł. W wyniku podjętych działań policjanci telefon odzyskali.

7 kwietnia – przy ul. Dworcowej zatrzymano kierowcę prowadzącego samo-
chód pod wpływem środków odurzających. Posiadał przy sobie narkotyki.

8 kwietnia – przy ul. Osiedlowej zatrzymano nietrzeźwego (0,2 promila) kierow-
cę, który pomimo cofniętych uprawnień prowadził samochód marki Peugeot.

8 kwietnia – przy ul. Armii Poznań nietrzeźwy mężczyzna, stojąc na ulicy, unie-
możliwił przejazd prawidłowo jadącemu samochodowi, a następnie uderzył 
pięścią w twarz interweniującą pasażerkę pojazdu.

9 kwietnia – przy ul. Źródlanej nieznany sprawca skradł pozostawiony w tak-
sówce telefon komórkowy (straty 2 500 zł).

9 kwietnia – przy ul. Armii Poznań zatrzymano nietrzeźwego (0,8 promila) kie-
rowcę (obywatel Gruzji).

9 kwietnia – przy ul. Powstańców Wielkopolskich zatrzymano nietrzeźwego 
(0,7 promila) kierowcę.

10 kwietnia – skradziono odzież z sklepu Puma w CH Factory przy ul. Dębiec-
kiej (straty: 680 zł).

10 kwietnia – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano nietrzeźwego (3,5 promila) 
kierowcę, który doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Jak się okazało męż-
czyzna był poszukiwany przez poznańskich policjantów w celu doprowadze-
nia do Aresztu Śledczego.

11 kwietnia – z niestrzeżonego parkingu przy ul. Korczaka skradziono fiata 
(straty: 31 000 zł).

 Na podstawie danych policji (PAW)

Pandemia wyraźnie wyhamowała, ale nadal 
trwa. Wiosna i lato to naturalny czas, że ak-
tywność wirusów, w tym koronawirusów jest 
mniejsza.
Eksperci od chorób zakaźnych twierdzą, że 
puszczona na żywioł pandemia – trwa nadal, a 
my czasami zachowujemy się, jakby jej nie było 
wcale. Europa i świat zapominają powoli o koro-
nawirusie, ale w Szanghaju – największym mie-
ście w Chinach – wciąż przybywa zakażonych 
Omikronem.

Na naszym podwórku
W Luboniu funkcjonują cztery punkty szczepień 
przeciw Covid-19: w Przychodni Lekarza Rodzin-
nego Luboń-Żabikowo, mieszczącej się przy ul. 
Poniatowskiego 20 (tel. 61 810 48 31), w Cen-
trum Medycznym Med-Lux przy ul. Żeromskie-
go 1 (tel. 61 813 92 23), Powszechny, w Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy ul. Sikorskiego 
3, w którym uruchomiono również metropolital-
ny punkt szczepień przeciw grypie (tel. 699 712 
545) oraz w aptece Dbam o Zdrowie (DOZ) przy 
ul. Sobieskiego 55A (tel. 606 270 461). (PAW)

Puszczona 
na żywioł? W marcu tego roku doszło do wymiany dwóch wysłużonych już karetek na nowe.

Nowe karetki w Luboniu
Pojazdy zostały zakupione dzięki wsparciu Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020. „Karetki są wyposażone 
w sprzęt niezbędny do ratowania życia” – infor-
muje Robert Jadek, ratownik, rzecznik prasowy 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w  Poznaniu. W  każdej z  nich znalazły się nosze 
z  transporterem, defibrylator, respirator trans-
portowy, a  także przenośny ssak elektryczny 
oraz łatwe w użytkowaniu urządzenie do mecha-
nicznej kompresji klatki piersiowej pod nazwą 
LUCAS, wykorzystywane przez ratowników me-
dycznych, sanitariuszy, lekarzy i pielęgniarki jako 
pomoc w utrzymywaniu skutecznych i nieprze-
rywanych uciśnięć klatki piersiowej u pacjentów, 
u których doszło do zatrzymania akcji serca.

Musimy pamiętać jednak o  tym, że kluczowym 
aspektem pozostają ludzie – odpowiednio prze-
szkoleni ratownicy medyczni, którzy na co dzień 
dbają o  nasze bezpieczeństwo. To właśnie oni 
przy użyciu nowoczesnego sprzętu zapewniają 
nam wysoki poziom bezpieczeństwa.

 Maciej Splisgart Jedna z nowych karetek wyposażonych w sprzęt do rato-
wania życia   fot. Maciej Splisgart
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Przy ul. Dębieckiej, w sąsiedztwie parkingu CH Factory prace na budowie 
sklepu dyskontowego Lidl, należącego do działającej w 30 krajach, nie-
mieckiej sieci Lidl Stiftung & Co. KG, idą całą parą. Aktualnie na terenie bu-
dowy kontynuowane są prace ziemne. Powstał też szkielet obiektu, który 
docelowo ma mieć kubaturę 12 tys. m3. Jak się dowiedzieliśmy w Biurze 
Prasowym Lidla zakończenie budowy oraz otwarcie sklepu planuje się na 
przełom jesieni oraz zimy br. Powierzchnia sali sprzedaży tego obiektu wy-
niesie ok. 1 270 m2. W sklepie będą zastosowane ekologiczne rozwiązania: 

ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe realizowane przez pompę ciepła 
przy wykorzystaniu gruntowych wymienników ciepła, instalację fotowol-
taiczną, pozwalającą na wykorzystanie energii słonecznej do produkcji 
prądu zasilającego obiekt, system odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych 
oraz odzysku zużytego powietrza (rekuperację) czy też energooszczędne 
oświetlenie LED. Wdrażane rozwiązania mają na celu możliwie maksymal-
ne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjności oraz jak 
największej neutralności obiektu wobec środowiska naturalnego. (PAW)

Na budowie Lidla
Sieć sprzedaży Lidl Polska liczy w tej chwili 800 sklepów, ulokowanych na terenie całego kraju. Otwiera kil-
kadziesiąt sklepów rocznie i takie tempo ekspansji planuje utrzymać.

DZIEJE SIĘ W BIZNESIE

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. 

Gentleman - Ekskluzywne Alko-
hole to nowy sklep monopolowy 
otwarty przy ul. 11 Listopada, 
oferujący szeroki wybór whisky, 
wódek, win oraz innych alkoholi. 
Zapraszamy od pn. do sob. w go-
dzinach 10-22.  

Punkt poboru krwi ALAB funkcjonujący 
przy ul. Poniatowskiego uruchomił nową 
usługę ALAB w domu, dedykowaną oso-
bom, które cenią sobie komfort i bezpie-
czeństwo – niezależnie od wieku. Materiał 
do badania pobiera wykwalifikowana pie-
lęgniarka, przy zachowaniu najwyższych 
standardów jakości. Wyniki można odbierać 
online, logując się do swojego panelu. Wię-
cej szczegółów na www.alabwdomu.pl

W supermarkecie Intermarché przy ul. 
Żabikowskiej 53 b otwarto punkt ser-
wisowy Mc Flek. Oferuje się tu m.in.: 
dorabianie kluczy – także samocho-
dowych, usługi szewskie, kaletnicze 
i zegarmistrzowskie, wyrób pieczątek 
oraz ostrzenie noży i nożyczek. Punkt 
jest czynny od pn. do pt. w godz. 10-
20, natomiast w sob. 10-18.  

W czwartek, 14 kwietnia w C.H. 
Pajo przy ul. Żabikowskiej 66 
otwarto elektromarket Media 
Expert, oferujący m.in. sprzęt 
RTV i AGD, laptopy, tablety, 
smartfony, sprzęt fotograficzny, 
hulajnogi. Sklep jest czynny od 
pn. do sob. w godz. 10-20 oraz 
w niedz. handlowe 10-16. 

Nowa i zarazem jedyna w Luboniu placówka 
banku Credit Agricole, otwarta z początkiem 
kwietnia przy al. Jana Pawła II 10/2a (naprzeciw-
ko Wschodnia Sushi), czynna jest od pn. do pt. 
w godzinach 10-17. Punkt oferuje klientom in-
dywidualnym, firmom, rolnikom i korporacjom 
kompleksową ofertę produktów i usług banko-
wych, m.in. konta osobiste i firmowe, kredyty 
mieszkaniowe, gotówkowe i konsolidacyjne, 
ubezpieczenia, lokaty oraz plany oszczędno-
ściowe.   

Opracowanie i fotografie: Jakub Korytowski

Ostatnio powstał szkielet obiektu, który docelowo ma mieć kubaturę 12 tys. m3   
fot. Paweł Wolniewicz

 Plac budowy z lotu ptaka   fot. Rafał Wojtyniak
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Sprawozdania za 2021 r.
Co roku służby mundurowe oraz instytucje podległe UM prezentują rapor-
ty ze swojej działalności za minione 12 miesięcy. Podczas kwietniowej sesji 
radni przyjęli raporty za 2021 r. przygotowane przez: Komendanta Komisa-
riatu Policji w Luboniu Pana nadkom. Dariusza Majewskiego, Komendanta 
Straży Miejskiej Miasta Luboń Pana Łukasza Kołcza, Komendanta Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Luboniu Pana Marka Maciejewskiego, Przewod-
niczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Pana Rafała Marka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani 
Katarzyny Andrzejczak. Ponieważ wszystkie sprawozdania omawiane były 
szczegółowo podczas Komisji Rady Miasta, sesja była jedynie okazją do 
podziękowania skierowanego od Pani Burmistrz do wszystkich służb za 
ich pracę na rzecz Miasta i mieszkańców w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa i niesienia pomocy.

Zmiana regulaminu korzystania z parków i zieleńców
Radni wprowadzili zmianę w zapisach „Regulaminu korzystania z parków 
i zieleńców na terenie Miasta Luboń”, dzięki której na terenie Parku Papie-
skiego możliwe będzie spożywanie napojów alkoholowych w miejscach, 
w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w trakcie orga-
nizowanych imprez. Oznacza to, że podczas np. kolejnych „Dni Lubonia” 
będzie można wypić legalnie alkohol. Palenie tytoniu oraz zażywanie 
środków odurzających wciąż pozostaje zakazane.

Usuwanie azbestu
Rakotwórczy azbest wciąż znajduje się w wielu obiektach, także na terenie 
Lubonia. Dlatego Miasto razem ze Starostwem Poznańskim realizuje zada-
nie związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego zgodnie z „Krajowym Programem 
Usuwania Azbestu i  wyrobów zawierających azbest na terenie Polski”. 
Radni przeznaczyli na ten cel w  2022 r. kwotę 25 000,00 zł. Mieszkańcy, 
którzy chcieliby się pozbyć elementów azbestowych, mogą wnioskować 
o dofinansowanie na demontaż lub odbiór tych wyrobów z terenu swojej 
nieruchomości. UM będzie prowadził akcję informacyjną w tym zakresie. 
Przypomnijmy przy tej okazji, że wśród budynków publicznych w Luboniu 
jeszcze przedszkole nr 5 posiada azbest, który niestety obecnie nie może 
być usunięty. Pani Burmistrz poinformowała, że dopiero po wybudowaniu 
nowego przedszkola możliwe będzie wyburzenie starego budynku i usu-
nięcie elementów azbestowych.

Ekwiwalent dla strażaków
W  związku z  nowelizacją ustawy o  ochronie przeciwpożarowej zmianie 
uległ ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej za 
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach, który obecnie wynosi: 
20 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub 
akcji ratowniczej, 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu 
lub ćwiczeniu.

Zasłużeni dla Miasta Lubonia
Radni przez aklamację przyznali pięć Medali „Zasłużony dla Miasta Luboń” 
mieszkańcom i instytucjom, którzy swoją działalnością w sposób szczegól-
ny przyczynili się do rozwoju naszego Miasta:

1.    Pani Beata Krystkowiak-Grycza – współzałożycielka Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”;

2.    Pan Ireneusz Zygmanowski – założyciel i wieloletni prezes Stowarzy-
szenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”;

3.    Pani Irena Podżerek – inicjatorka utworzenia zespołu śpiewaczego 
„Szarotki”;

4.    Pan Adam Gabler – prezes Stowarzyszenia „Społeczny Fundusz Ludzi 
Dobrej Woli”;

5.    Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Stella” – klub sportowy, w tym roku 
obchodzący 100-lecie istnienia.

Wyższe czy niższe wadium przy przetargach inwestycyjnych

Podczas wolnych wniosków zrodziła się dyskusja między radnymi Koalicji 
Mieszkańców Lubonia (Moniką Nawrot i Markiem Samulczykiem) a Panią 
i  Panem Burmistrz w  sprawie wysokości wadium, jakie Miasto powinno 
ustalać w postępowaniach przetargowych na realizację inwestycji budow-
lanych. Radni stali na stanowisku, że wadium powinno być jak najwyższe, 
aby zabezpieczać interes Miasta w  sytuacji ewentualnego wycofania się 
inwestora przed zakończeniem robót. Z kolei Pani Burmistrz stała na sta-
nowisku, że wysokie wadium może odstraszać potencjalnych wykonaw-
ców oraz wpłynąć na wzrost ceny usługi, która musi obejmować ewentu-
alne ryzyko utraty wadium.

Ukraińcy w Luboniu
Pani Burmistrz Dorota Franek na prośbę Pana radnego Bogdana Tarasiewi-
cza przedstawiła dane dotyczące obecności uchodźców z Ukrainy w Lubo-
niu. W dniu 22 kwietnia do lubońskich szkół podstawowych uczęszczało 
216 uczniów z  Ukrainy. Do przedszkoli zapisano 59, a  do żłobków jedy-
nie 2 dzieci. Wszyscy objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
udzielaną na miejscu w szkołach lub w Centrum Organizacji Pozarządo-
wych (w soboty). Z kolei w Dziennym Domu „Senior-Wigor” przebywało 27 
uchodźców (głównie matki z dziećmi).

Konsultacje społeczne w sprawie patrona Miasta
Na koniec Pani Burmistrz zapowiedziała organizację konsultacji społecz-
nych w  sprawie wniosku Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dotyczącego uznania bł. E. Bo-
janowskiego patronem Lubonia. Konsultacje z  mieszkańcami w  formie 
ankiety internetowej mają odbyć się w terminie 27 kwietnia-11 maja.

 Jakub Jackowski

XLV Sesja Rady Miasta Luboń
Nietypowo, bo w piątek 22 kwietnia, odbyła się XLV Sesja Rady Miasta Luboń, podczas której radni przyjęli 
sprawozdania między innymi służb mundurowych za 2021 r., przyznali Medale „Zasłużony dla Miasta Lu-
boń” oraz zmienili regulamin korzystania z Parku Papieskiego.

SAMORZĄD

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 po-
niedziałek, w godzinach od 16 do 18. W maju według następu-
jącego harmonogramu:

9.05.2022 r. – Artur Wiśniewski, tel. 501 075 988,
16.05.2022 r. – Paweł Wolniewicz, tel. 606 620 668,
23.05.2022 r. – Magdalena Woźniak, tel. 692 118 020,
30.05.2022 r. – Elżbieta Zapłata-Szwedziak, tel. 509 686 063.

Z Przewodniczącą RML – Teresą Zygmanowską można kontakto-
wać się od poniedziałku do piątku w godz. od 11 do 17 pod nu-
merem tel. 501 306 756. (PAW)

W celu przeprowadzenia wyborów do MRML utworzono pięć obwodów głoso-
wania tożsamych z obwodami szkół podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 5. Wybory od-
były się we wszystkich okręgach, w piątek 8 kwietnia, w godzinach od 10 do 18.
Skład Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej stanowili: Bartosz Wilczek (prze-
wodniczący), Natalia Kaźmierczak (sekretarz) oraz członkowie komisji – Dominika 
Kędziora, Angelika Stefaniak, Kinga Kobusińska i Piotr Izydorski.

W wyborach do VI kadencji MRML najwięcej głosów otrzymali: Stando Jagoda (143 
głosy), Stando Jagna (112), Kowalewska Zuzanna (101), Strykowski Michał (100), Ma-
chała Michał (97), Knapik Maja (91), Wieczorek Marcin Alan (87), Tkacz Oliwia (85), 
Skorlińska Paula (83), Kobyliński Jakub (79), Sałata Oktawia (78), Asman Mateusz (75), 
Androsiuk Jerzy Grzegorz (74), Hącia Zofia Anna (73), Godek Aleksandra Maria (71). 
Nowym Przewodniczącym VI kadencji MRML został Michał Strykowski, Wiceprzewod-
niczącymi: Zofia Hącia i Marcin Wieczorek, a Sekretarzem – Maja Knapik. Sylwetki rad-
nych zamieściliśmy na naszym portalu informacyjnym www.gazeta-lubon.pl

Na podstawie informacji uzyskanych od Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej (red.)

Dyżury radnych 
RML w maju

Wybory do Młodzieżowej 
Rady Miasta Luboń
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Zamieszczony w nakazanych przez  Sąd  przeprosi-
nach opublikowanych na str. 3. tekst o treści: …nie-
uczciwej kradzieży cudzego utworu – nie jest cytatem 
z listu przesłanego do redakcji „Wieści Lubońskich”. 
Rzeczywisty fragment opublikowany w „WL”4/2019 
r. na stronie 40. listu pt. „Tak się nie robi” miał bo-
wiem treść następującą: Nie wolno przypisywać sobie 
źródła ilustracji, jeśli danej fotografii się nie posiada. 

To jest nieuczciwe – to kradzież z cudzego zbioru. Po-
jęcie „zbioru” (nie „utworu”) – dotyczy zamieszczonej 
w książce na str. 166, historycznej pocztówki z począt-
ku XX w o unikalnych cechach, pochodzącej z kolekcji 
autora listu, a podpisanej w książce – …, źródło ilu-
stracji: zbiory Izabelli Szczepaniak.

 Piotr P. Ruszkowski
 były redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Sprostowanie - uzupełnienie

Sztuka niejednokrotnie dzieli, ponieważ gusta są różne i nie powinno się 
o  nich dyskutować. Jednak Wystawa Międzykulturowa, którą można 
było zobaczyć od 13 do 20 kwietnia w Bibliotece udowadnia, że sztuka 
może łączyć. Prace dzieci pochodziły z różnych części świata (Nepalu, Zan-
zibaru, Maroka, Ukrainy), a za ich zebranie odpowiedzialne były dwie Fun-
dacje: Kultura Trakcja oraz Fundacja ATQI. 

19 kwietnia (wtorek) odbyły się Senioralne Zapoznajki, czyli spotkania 
dla seniorów. Była to nie tylko okazja do zapoznania się, zjedzenia czegoś 
słodkiego, ale i oddania się muzycznej przyjemności. Wydarzenie uświet-
niły grą na harfie dwie artystki – Maria Marcinkowska oraz Cecylia Szczech.

Podczas letniego semestru ULTW ponownie wróciliśmy do stacjonarnych 
spotkań, a nie jak to miało miejsce dotychczas, w czasie pandemii – wy-
kładów online. W ramach sekcji literacko-bibliotecznej przygotowaliśmy 
wiele wartych uwagi prelekcji, m.in.: „Małpa z psałterza – czyli wykład 
o historii książki”. Jest to szansa dla uczestników na pogłębienie wiedzy 
na tematy okołoliterackie, a  także uczestniczenie w  spotkaniach autor-
skich z autorami, których książki są obecnie dostępne na półkach księgar-
ni. Warto śledzić program zajęć, ponieważ nie jest to nasze ostatnie słowo, 
jeżeli chodzi o ciekawe prelekcje.

Biblioteka rusza z usługą „Kurier dla Seniora”, obsługiwaną przez Filię nr 
4. Seniorzy, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne udanie się 
do Biblioteki i którzy są powyżej 70 roku życia będą mogli wybrać z zaso-
bów filii interesujące ich książki i zamówić je do domu. 

Ciągłe korzystanie z komputera i  telefonu nie służy dzieciom. Często są 
przebodźcowane, trudno jest im się skupić i wyciszyć. Specjalnie dla nich 
przygotowaliśmy zajęcia „Czytanki i relaksacje”. Każde z warsztatów to 
ponad 60 minut wartościowej pracy z dzieckiem, czytanie książek i opo-
wiadań, ćwiczenia wyciszające. Całość składa się na cykl ośmiu warszta-
tów, prowadzonych co piątek, o godz. 16.30. Pojedyncze zajęcia kosztują 
30 zł. Zapisy trwają, są jeszcze wolne miejsca.
27 marca to Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji Bibliotekę odwie-
dziła grupa teatralna Cokolwiek i wystawiła swoje flagowe przedstawie-
nie pt. „Wieszcze”. Spektakl komediowy opowiadany był wierszem, a ak-
torzy niezwykle mocno wczuwali się w swoje role. Widzowie opuszczali 
Bibliotekę z żalem, że spektakl nie trwał dłużej.

Comiesięczne spotkanie Klubu Promyk przypadło w tym miesiącu na 
wyjątkowy czas, okres Wielkiego Tygodnia. Radosny ton spotkania spo-
wodowany był nie tylko dawno niewidzianymi przyjaciółmi, ale i stołem, 
który wręcz uginał się od świątecznych pyszności. Jak zwykle nie zabrakło 

poezji, śpiewu i muzyki. Regularne spotkania Klubu Promyk to nie tylko 
radość samych uczestników, ale i pracowników Biblioteki.

Jesteśmy na półmetku zaplanowanych przez nas wykładów z  cyklu 
Wspomagamy Mamy. „Mamo, Tato – daj buzi, dalej idę sam” oraz „Cy-
frowa demencja – jak kształtować kontakt dziecka z  multimediami?” 
– takie wykłady przeprowadziliśmy w ramach cyklu dla rodziców. Na 
kolejnym, zaplanowanym na 12 maja dowiemy się więcej na temat wa-
hań nastrojów u nastolatków, zwłaszcza w kontekście nauki zdalnej. Te-
maty poruszane przez prowadzącą – Katarzynę Śmierzchałę ze Szkółki 
Smykałka są aktualne, a porady wartościowe. Zapraszamy wszystkich 
chętnych rodziców 12 maja, o godz. 17 na Żabikowską 42.
W poniedziałek, 23 maja mija termin przesyłania tekstów na Konkurs 
„Pióro Poetów”. Zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu do melo-
dii skomponowanej przez honorowego gościa Festiwalu Polskiej Piosenki 
im. Janusza Kondratowicza – Mietka Jureckiego. Regulamin konkursu oraz 
podkład muzyczny dostępne są na stronie www.biblub.com.

W każdy poniedziałek o godz. 16 BM zaprasza obywateli Ukrainy na spo-
tkanie z językiem polskim.

Z życia Biblioteki Miejskiej

 fot. Zb. Biblioteki Miejskiej

 fot. Zb. Biblioteki Miejskiej
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------- R E K L A M A -------

Wycieczka do Holandii

W piątek 22 kwietnia Ośrodek Kultury w Luboniu zorganizował wyciecz-
kę zagraniczną do Holandii. Głównym celem weekendowej wycieczki był 
Keukenhof, czyli największy i najpiękniejszy ogród wiosenny na świecie. 
Na miejscu czekały na nas wspaniałe krokusy, narcyzy, hiacynty i tulipany 
we wszystkich kolorach tęczy. Ogród Keukenhof to niezwykłe miejsce, 
bezkresne dywany kolorowych kwiatów, klimatyczne alejki, szum płyną-
cych strumyków, śpiew ptaków i oszałamiający zapach kwiatów, miejsce 
jest naprawdę magiczne i warto je było zobaczyć. W godzinach popołu-
dniowych dotarliśmy do Amsterdamu, miasta położonego na 100 wysep-
kach, ze 160 kanałami oraz tysiącem mostów nazywanym Wenecją pół-
nocy. W stolicy Holandii odwiedziliśmy Plac Rembrandta, targ kwiatowy, 
Plac Dam z Pałacem Królewskim oraz legendarne centrum Amsterdamu 
ze słynną dzielnicą czerwonych latarni. Urok Amsterdamu, piękna po-
goda, która cały czas nam towarzyszyła, miła atmosfera sprawiły, że wy-
cieczka do Holandii na długo pozostanie w naszej pamięci. Po urokliwych 
uliczkach Amsterdamu oprowadził nas Pan Bartosz Świergiel, dzieląc się 
z nami swoją ogromną wiedzą na temat miasta, jego historii, zabytków, 

kultury i tradycji. Serdecznie za to dziękujemy! Do zobaczenia na następ-
nych wyjazdach… Amsterdam na weekend z Ośrodkiem Kultury to była 
propozycja idealna! (OK)

Jeden z pięknych widoków w Holandii   fot. Zb. Ośrodka Kultury

Życie w Ośrodku Kultury

ul. St. Żeromskiego 1A
62-030 Luboń

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

Zapraszamy na drzwi otwarte.
Dzień Rodziny, 4 czerwca 2022 od godziny 10 do 14. Moc atrakcji zapewniona.

znajdź nas!

Postać siewcy, którą wykonał z brązu w 1929 r. rzeźbiarz Mar-
cin Rożek. Odlew mierzący 290 cm ustawiono na sześciome-
trowym cokole z piaskowca w przyfabrycznym parku Fabryki 
Nawozów Chemicznych dr. Romana Maya (obecnie park 
Siewcy)   fot. Paweł Wolniewicz

Nominowani wyłonieni
Kapituła konkursu „Siewca Roku 2021” wyłoniła osoby i organizacje nomino-
wane do tytuły Siewca Roku. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali.

W kategorii „Kultura” – Sergiusz Adam Myszograj i Teatr’a Impro Drama 
Semper Fidelis Grupa Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej,
w kategorii „Biznes” – Paweł Mieszała oraz Piotr Chocian,

w kategorii „Sport” – Paulina Grzelkiewicz,

w kategorii „Życie publiczne” – Klub Honorowych Dawców Krwi Polskie-
go Czerwonego Krzyża „Lubonianka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego 
w Luboniu oraz Kacper Matłoka. (red.)

Gala Siewca 2021, którą objęliśmy patronatem medialnym bę-
dzie połączona z obchodami 100-lecia Stelli Luboń. 
Konkurs ogłoszono tradycyjnie w czterech kategoriach: Biznes, Sport, Kul-
tura i Życie Publiczne. Podobnie jak w poprzednich edycjach do konkursu 
można było zgłaszać osoby, które w 2021 roku miały szczególny wpływ na 
życie kulturalne, popularyzację sportu, rozwój potencjału gospodarczego 
czy aktywizację społeczności lokalnych naszego miasta. Uroczysta gala od-
będzie się w piątek, 27 maja o godz. 18, w hali Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji (LOSiR) przy ul. Hugona Kołłątaja 2. Już teraz zachęcamy Pań-
stwa do obejrzenia transmisji na żywo z wydarzenia.

Siewca Roku 2021

2022 rok należy do kobiet. Matronatem objęły go postaci, które 
mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatu-
ry, pedagogiki i himalaizmu. Zgodnie z decyzją Sejmu rok 2022 
jest rokiem Marii Konopnickiej – jednej z najwybitniejszych pisa-
rek w historii literatury polskiej, Wandy Rutkiewicz – jednej z naj-
wybitniejszych himalaistek świata, oraz Marii Grzegorzewskiej 
– wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.

Kolejna wystawa
Fundacji Kultura Trakcja

W niedzielę, 15 maja na pl. E. Bojanowskiego w Luboniu pojawi się wystawa 
poświęcona tym trzem kobietom, którą objęliśmy medialnym patronatem. 
„Chcemy, aby mieszkańcy naszego miasta i okolic mogli przypomnieć sobie 
ich wybitne osiągnięcia i przekonać się, że ich wybór na matronki 2022 roku 
był trafną decyzją” – powiedziała Agnieszka Krupieńczyk, z Fundacji Kultura 
Trakcja – organizatora wystawy. „Szczególnie cieszy nas wybór Wandy Rut-
kiewicz, ponieważ same kochamy góry i podziwiamy kobiety, które wiedzą, 
że ich miejsce jest na szczycie” – dodała Iwona Stefańska.

Pod koniec czerwca wystawa pojawi się na Wzgórzu Papieskim, na począt-
ku września przed Ośrodkiem Kultury, a w październiku na placu przy ul. 
Wschodniej. Jest współfinansowana z budżetu Miasta Luboń. (PAW)
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ul. Dworcowa 15, 62-030 Luboń
tel. +48 512 303 000, tel. +48 512 304 000

www.condor-polska.pl

SKUP
(WYSOKIE CENY)

i

SPRZEDAŻ
• ZŁOMU
• MAKULATURY

LK
03

2

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

UL. ARMII POZNAŃ 49
62-030 LUBOŃ

ZAPRASZAMY:
PN- PT: 07:00–21:00  SOB. 08:00–15:00

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

UWAGA! PODCZAS PRZEGLĄDU SPRAWDZANIE GRATIS (NA ŻYCZENIE KLIENTA)
• AMORTYZATORÓW • PŁYNU UKŁADU CHŁODZENIA • PŁYNU HAMULCOWEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BADANIE: TEL. 61 813 08 13

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
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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
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Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
Sukcesy naszych uczniów

Adam Kawka z kl. 7a został laureatem tegorocznej 
edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angiel-
skiego dla Juniorów OJAJ! Congratulations! I ko-
lejna bardzo dobra wiadomość – Mikołaj Korze-
niowski został finalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Wychowania Fizycznego. Gratulujemy! 

„Wiosna, wiosna, ach, to ty!”

Pod takim hasłem odbył się w naszej szkole kon-
kurs fotograficzny dla uczniów klas 0-3. Z  przy-
jemnością ogłaszamy wyniki: 1. miejsce Michalina 
Maćkowiak kl. 1c oraz Zuzanna Sajewska kl. 3c. 2. 
miejsce Igor Mielnik kl. 0 i Marcel Mielnik kl. 1a. 
3. miejsce Franciszek Grochowski kl. 2b. Uczestni-
kom dziękujemy za wspaniałe pomysły i  piękne 
zdjęcia, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Konkurs Logicznego Myślenia

Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy wzięli 
udział w  szkolnym Konkursie Logicznego My-
ślenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, 
a  laureaci nagrody w  postaci bonów, które 
ufundowała Rada Rodziców. Dziękujemy za 
ten miły gest. 

Enigma Breakers 

W  piątek, 25 marca odbyła się II edycja Mię-
dzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego 
English Enigma Breakers organizowanego 
przez zespół anglistów z naszej szkoły. W kon-
kursie wzięli udział uczniowie klas szóstych 
szkół podstawowych z  Komornik, Poznania, 
Plewisk, Mosiny, Wir, Puszczykowa i  Lubonia. 
Pasjonaci j. ang. zmierzyli się z pytaniami do-

tyczącymi gramatyki i  słownictwa, wiedzy 
o  Londynie, rozwiązali zadania logiczne i  re-
busy. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu 
został Mikołaj Kurjański ze SP nr 1 im. Tytusa 
i Jana Działyńskich w Plewiskach. Drugie miej-
sce zajęła Liwia Michalak ze SP nr 2 im. Augu-
sta hr. Cieszkowskiego w  Luboniu, natomiast 
trzecie – Antonina Łopatowska ze SP nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Komornikach. Serdecznie 
gratulujemy! 

Robotyka u najmłodszych

Uczniowie klas pierwszych i  dzieci z  zerówki 
wzięły udział w  warsztatach z  robotyki. Dzie-
ci podczas zajęć zbudowały pojazdy zgodnie 
z instrukcją, zaprogramowały je za pomocą ta-
bletu, a następnie miały czas na zabawę. 

Film „Kiedyś byliśmy sąsiadami” przedstawia losy mieszkańców wielkopol-
skiej wioski w czasie II wojny światowej. Przed wojną Polacy i Niemcy byli 
po prostu sąsiadami, a jej wybuch wiele zmienił. Zakochana para – Zosia 
i  Bruno, nie może się pobrać, rodzina Wejnertów zostaje zmuszona do 
podpisania volkslisty, inne rodziny tracą swoje domy w wyniku wysiedle-
nia do Generalnego Gubernatorstwa. Jednak nawiązane przez lata znajo-
mości trwają nadal, choć wystawione są na próbę. 

Za reżyserię, montaż, muzykę odpowiadał Piotr Świdziński – nauczyciel 
informatyki, wos i filozofii w ZS im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu, 
producentem i scenarzystką była Anita Plumińska-Mieloch – dyrektor ZS. 
Trzon zespołu aktorskiego i technicznego stanowili uczniowie, którzy po-
znawali tajniki pracy oświetleniowca, dźwiękowca, klapsera, sekretarza 
planu. W  filmie wzięło udział ponad 120 aktorów i  statystów z  Lubonia, 
Śmigla, Wilkowic, Leszna, Kościana. Najstarsza aktorka miała ponad 80 
lat, a najmłodsza, 7 miesięcy. Byli to przede wszystkim uczniowie, rodzi-
ce i sympatycy Zespołu Szkół. Zdjęcia były kręcone w skansenie i kościele 
w Wilkowicach, a także na dworcu w Śmiglu. Wszyscy uczestnicy podkre-
ślali, że pobyt na planie filmowym to wielka przygoda, gdzie najwięcej cza-
su zajmuje…czekanie!

„Udział w  filmie dał mi możliwość przeżycia na żywo trudnej historii 
Wielkopolan wysiedlonych z swoich domów – prawie każdy z nas ma 
w  rodzinie kogoś wysiedlonego. Podziwiam osoby, które brały udział 
w  projekcie. Aktorzy, statyści, filmowcy i  ludzie, którzy bezinteresow-

nie pomagali na planie filmu. To były trzy dni tytanicznej pracy. Rzadko 
można spotkać tak wspaniałą grupę ludzi, która dała z siebie wszystko” 
– powiedział fotosista (osoba robiąca zdjęcia na planie filmowym) Piotr 
Cybichowski, któremu za świetne oko fotografa, który uchwyci i utrwali 
niezwykłe chwile, doradzanie i  wspieranie dobrym słowem, życzliwą 
postawę i dobry humor, szybkie wrzucanie zdjęć na grupę i dostarcza-
nie nieustająco wzruszeń w postaci zdjęć – podczas spotkania popre-
mierowego wręczono statuetkę Oscara. (PAW)

fot. Piotr Cybichowski

fot. Piotr Cybichowski

fot. Piotr Cybichowski

„Kiedyś byliśmy sąsiadami”
W piątek, 8 kwietnia, w hali Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (LOSiR) odbyły się premiera filmu „Kie-
dyś byliśmy sąsiadami” oraz spotkanie popremierowe w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 5 w Lu-
boniu. Wzięli w niej udział nie tylko uczestnicy filmowego projektu, ale i ich rodziny, a także studenci Uniwer-
sytetu III Wieku.
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Szkoła Podstawowa nr 1
Popołudnia na Wzgórzu Papieskim
Lubimy spędzać ze sobą czas, bawić się i po-
znawać. Zawiązują się też między nami przy-
jaźnie. Czas nauki zdalnej nie pozwalał nam 
na integrację, więc po powrocie do szkoły 
postanowiliśmy nadrabiać zaległości. Dwa 
razy w marcu spotkaliśmy się po lekcjach na 
Wzgórzu Papieskim, aby wspólnie pojeździć 
na rolkach, desce, hulajnodze, rowerze. Bawi-
liśmy się tam także na placu zabaw, a ostatnio, 
kiedy słońce mocniej zaświeciło, mogliśmy 
nawet zjeść lody. Takie spotkania bardzo lubi-
my i już myślimy o kolejnych. 

 Uczniowie klasy 5b    
 z wychowawcą Ewą Rubisz

Wiosenne zajęcia sportowe 
Klasy trzecie postanowiły przywitać wiosnę 
na sportowo. W czwartek 24 marca uczestni-
czyli w  zajęciach ruchowych w  CTS Sobota. 
Uczniowie pod okiem trenerów uczyli się grać 
w tenis ziemny, squash oraz bowling. Zmęcze-
ni, ale szczęśliwi wróciliśmy do domu, oczeku-
jąc kolejnych wiosennych aktywności.

 I. Wąsiewicz, M. Torkowska

Nie łatwo być nauczycielem
Uczniowie klas ósmych na lekcjach biologii zaj-
mują się ostatnio ekologią. Sami przygotowują 
i prowadzą lekcje. Zamiana ról nauczyciel-uczeń 
to ciekawe doświadczenie i  nauka dla wszyst-
kich. Okazuje się, że uczenie nie jest takie proste. 
Przeżywamy stres przed wystąpieniem. Jedni 
radzą sobie z nim lepiej, dla innych jest to więk-
sze wyzwanie. Wszyscy jednak starają się, by 
zajęcia były atrakcyjne, a koledzy zaangażowani 
w pracę na lekcji. Są ciekawe prezentacje, filmy, 
praca z tekstem, konkursy. Nasi młodzi nauczy-
ciele sprawdzają także obecność i wpisują plu-
sy dla najaktywniejszych. Dzięki takim lekcjom 
nabieramy nowych umiejętności, a może kiedyś 
ktoś postanowi wybrać zawód nauczyciela?

 Ewa Rubisz

Nauka przez doświadczenia
Na lekcjach fizyki zajmujemy się ostatnio bu-
dową i  właściwościami magnesów. Najlepiej 
uczy się poprzez działania i  doświadczenia, 
dlatego budujemy chociażby własne elek-
tromagnesy. Takie lekcje to przyjemność dla 
uczniów, ale i  dla nauczyciela, który z  satys-
fakcją obserwuje zaangażowanie uczniów 
w poznawanie i badanie świata.

 Ewa Rubisz

Serce na nakrętki
W naszej szkole pojawił się piękny, czerwony, 
metalowy kosz w  kształcie serca z  niebieską 
linią życia, przeznaczony na plastikowe na-
krętki, które może tam wrzucać każdy. Dzię-
kujemy firmie Alfa Elektro za przekazanie nam 
tego pięknego serca!

 M. Torkowska, A. Flagmańska

Migawki z lekcji fizyki w klasach siódmych
Na lekcjach fizyki zajmujemy się ruchem ciał. 
Aby lepiej zrozumieć i  zgłębić zagadnienia 
wychodzimy w teren i wykonujemy pomiary. 
Sprawdzaliśmy szybkość poruszania się „tip 
topami” i  wyznaczaliśmy średnią z  naszych 
pomiarów. Badaliśmy z  jaką szybkością po-
ruszają się samochody przy ul. Poniatow-
skiego, gdzie ograniczenie prędkości wynosi 
30 km/h. Po wykonaniu pomiarów w terenie 
wracaliśmy do klasy dokonać obliczeń. Oka-
zało się, że większość kierowców przestrzega 
przepisów ruchu drogowego w tym zakresie, 
choć znalazły się niestety niechlubne wyjątki, 
gdzie szybkość sięgała 40-50 km/h. Wniosek. 
Poruszając się, jak piesi, bądźmy ostrożni, 
przechodząc przez ulicę także na pasach. 
Zwracajmy uwagę kierowcom, z  którymi je-
dziemy w  samochodzie, aby nie przekraczali 
dozwolonej szybkości. 

 Ewa Rubisz

Lasery
Na zajęciach dodatkowych uczniowie klasy 
piątej badali działanie laserów. Poznali budo-
wę, zastosowanie oraz zasady bezpiecznego 
korzystania z nich. Obserwowaliśmy bieg pro-
mieni przechodzących przez soczewki o  róż-
nych kształtach. Samodzielnie wykonywali-
śmy doświadczenia. Nauka naprawdę może 
być fascynująca.

 Ewa Rubisz

Spotkania z Dunią
Dunia to bohaterka serii książek autorstwa 
szwedzkiej pisarki Rose Lagercrantz. Z propo-
zycją zapoznania uczniów z przygodami Duni 
i jej przyjaciół wyszła pani Małgorzata Pietru-
cha – przedstawicielka wydawnictwa „Zaka-
marki”. Ucieszyliśmy się z  możliwości zorga-
nizowania warsztatów czytelniczych w naszej 
szkole. Odbyły się one 30 marca i 1 kwietnia, 
a  wzięły w  nich udział dzieci z  klas 0-III. Ani-
matorka zaprezentowała pokaz multimedial-
ny oraz przeczytała fragmenty książek, które 

opowiadały o  życiu Duni, jej relacjach z  ró-
wieśnikami i współtowarzyszących emocjach. 
Pani Małgorzata przygotowała także atrakcyj-
ne zadania dla uczniów, przez co zachęciła 
ich do aktywnego udziału w zajęciach. Wiele 
osób wyszło ze spotkania z  własną książką. 
Wiele też odwiedziło bibliotekę, aby wypoży-
czyć książki o Duni.

 J. Lehman – nauczyciel bibliotekarz

Smaczna lekcja
Uczniowie kl. 7b, w ramach lekcji wychowaw-
czej i  j. polskiego brali udział w zajęciach ga-
stronomicznych. Powstały pyszne dania, prze-
kąski oraz przepisy kulinarne. Do gotowania 
wykorzystaliśmy sprzęt zakupiony w  ramach 
projektu Laboratoria Przyszłości. Jest to inicja-
tywa realizowana przez Ministerstwo Eduka-
cji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją 
projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia będą prowadzone w sposób 
ciekawy, angażujący uczniów, sprzyjający 
odkrywaniu ich talentów i  rozwijaniu zainte-
resowań. Uczniowie byli zadowoleni i dumni 
z przygotowanych potraw, z niecierpliwością 
czekają na kolejne zajęcia.

 Magdalena Kulińska, Anna Trocha

 fot. Zb. SP1

 fot. Zb. SP1

Dyplom uznania dla licealistów

Na premierze filmu „Kiedyś byliśmy sąsiadami” na-
sza szkoła otrzymała z rąk p. Mariana Suchaneckie-
go dyplom uznania za realizację filmu fabularne-
go „Psycholog”. To nagroda dla naszych Uczniów, 
uznanie dla ich pracy i zaangażowania w filmowy 
projekt. Dziękujemy i do zobaczenia na planie! 

Pudełka lekturowe 

W  ramach omawiania lektury „Pamiętnik Czarne-
go Noska” uczniowie kl. 2a przygotowali pudełka 

lekturowe. Wykorzystali niebanalne pomysły, by 
przedstawić najważniejsze wydarzenia opisane 
w książce. Efekty pracy drugoklasistów można było 
podziwiać na wystawie w bibliotece szkolnej. 

Dzień bez Plecaka

Pojemniki na chleb, pudełka na klocki, wózki 
dziecięce, szafki pewnej szwedzkiej firmy, taczki, 
kubły na śmieci, poszewki i  wiele innych przed-
miotów pojawiło się na korytarzach naszej szkoły 
w ostatni poniedziałek marca. Nie był to efekt ko-
lejnej zbiórki charytatywnej, ale dowód inwencji 

uczniów, którzy przyłączyli się do akcji „Dzień bez 
Plecaka”. Niewykluczone, że wpisze się ona na sta-
łe do szkolnego kalendarza. 

Na szkolnej scenie

Międzynarodowy Dzień Teatru przypada 27 
marca. Aby przypomnieć o  tym święcie, Grupa 
Teatralna COKOLWiEK zaprezentowała uczniom 
spektakl „Mikołajek”, a  29 marca w  Bibliotece 
Miejskiej obsypaną nagrodami sztukę „Wieszcze”. 
Oba przedstawienia sprawiły widzom ogromną 
radość. Dziękujemy! (ZS)
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Bartek podwójnym laureatem!
Bartosz Pawlicki z kl. 8f w ubiegłym miesiącu zdo-
był tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Ma-
tematycznym, został także laureatem Wojewódz-
kiego Konkursu Fizycznego. Jesteśmy bardzo 
dumni z tak znaczących i wymagających ogromu 
pracy i zdolności osiągnięć. 

Avatarek i inne konkursy
Marcin Kleiber oraz Bartek Pawlicki z  kl. 8f po 
godzinnych zmaganiach i  wykonaniu dziesię-
ciu zadań z  różnych dziedzin informatyki zajęli 
II miejsce w  międzyszkolnym konkursie z  tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych dla 
uczniów szkół podstawowych Avatarek. W szran-
ki stanęło ok. 850 zawodników ze szkół w Wielko-
polsce. Gratulacje chłopcy.

Olimpiada
Nasze uczennice: Jagoda Stando, Zofia Kędzier-
ska i Marta Kwiatkowska z kl. 8d zakwalifikowały 
się do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmo-
gowej. Rozstrzygnięcie jeszcze w  tym miesiącu. 
Trzymamy kciuki.

Prezenter pogody
30 marca odbył się konkurs dla klas 3 i  4 na 
najlepszego Prezentera Pogody. Jury zgodnie 

stwierdziło, że wszyscy uczestnicy przygotowa-
li się doskonale, wykazując się kreatywnością 
i  poczuciem humoru. Liczymy na to, że kiedyś 
zastąpią telewizyjne pogodynki. Na szczególne 
wyróżnienie zasłużyli: Hanna Kamińska z  kl. 3d, 
Bartosz Olsztyński i  Marcel Kolanowski z  kl. 3a, 
Anna Antkowiak z kl. 4b, Piotr Wiznerowicz z kl. 
4c, Mikołaj Międzybrodzki z  kl. 4d i  Aleksander 
Kowalski z kl. 4c.

„English Enigma Breakers”
25 marca uczennice z  Cieszkowianki wzięły 
udział w II edycji powiatowego międzyszkolne-
go konkursu j. angielskiego „English Enigma Bre-
akers”, organizowanego przez ZS im. Kryptolo-
gów Poznańskich w Luboniu i Wydział Anglistyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Julia, Liwia i  Blanka dzielnie rozwiązywały 
rebusy, labirynty językowe, zadania z gramatyki, 
słownictwa i wiedzy o Londynie. Z wielką rado-
ścią informujemy, iż Liwia Michalak z kl. 6a zdo-
była II miejsce. 

Powołanie do reprezentacji
Gabrysia Gębura z  kl. 8c otrzymała powołanie 
na konsultację reprezentacji Polski w  piłce noż-
nej U-15 dziewcząt w  Grodzisku Wielkopolskim 

w  dniach 4-7.04. Serdecznie gratulujemy tego 
wyróżnienia. Łukasz Klorek z kl. 8b zdobył w War-
szawie brązowy medal w  Pucharze Polski w  ta-
ekwondo. Jego trenerem jest p. Andrzej Bartosie-
wicz. Gratulujemy!

Kapelusz pani Wiosny
Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w konkursie Ka-
pelusz pani Wiosny. Prace były tak piękne i  po-
mysłowe, że pani Wiosna najprawdopodobniej 
nie może się zdecydować, które nakrycie głowy 
wybrać i  dlatego pogoda wciąż wskazuje na 
przedwiośnie. A powodów do niezdecydowania 
dostarczyli: Julia Drzewiecka z kl. 1a, Zofia Grelak 
z kl. 2b, Iga Walkiewicz z kl. 2b, Mikołaj Magdziak 
z kl. 3a, Michał Waszkowiak z kl. 1b, Hubert We-
wiór z kl. 2b, Marcel Kolanowski z kl. 3a, Michał 
Kręzel z kl. 3b i Szymon Pełszyński z kl. 3b. Ucznio-
wie Cieszkowianki brali także udział w  Ogólno-
polskim Konkursie Olimpusek z  j. ang. (kl. 1-3) 
oraz w  Międzynarodowym Konkursie Kangur 
Matematyczny. Z  niecierpliwością czekamy na 
wyniki tych zmagań.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
8 kwietnia odbyły się wybory do MRML. Miło 
nam zakomunikować, że w  skład Rady weszły 
uczennice Cieszkowianki. Są to: Jagoda Stando 
z kl. 8d, Jagna Stando z kl. 8g, Oliwia Tkacz z kl. 8f, 
Paula Skorlińska z kl. 8c, Aleksandra Godek z kl. 
8c. Życzymy powodzenia i owocnej pracy!

Akcja Żonkile
Społeczność naszej szkoły bierze udział w  ak-
cji Żonkile upamiętniającej rocznicę wybuchu 
powstania w  getcie warszawskim. Do 15 maja 
uczniowie w  ramach lekcji historii, j. polskiego 
i zajęć z wychowawcą wezmą udział w zajęciach 
poświęconych tej tematyce, podczas których m. 
in. wykonają żonkile, które rozdadzą osobom 
wchodzącym na teren szkoły. (SP2)

 fot. Zb. SP2

 fot. Zb. SP2

Szkoła Podstawowa nr 2
Co słychać w Cieszkowiance?

Ploteczki z Czwóreczki.

Szkoła Podstawowa nr 4
Talenciak Taekwondo
W sobotę, 5 marca odbyły się w Warszawie za-
wody Pucharu Polski PW Kadetów w Taekwon-
do Olimpijskim. Z  radością informujemy, że 
mistrzem Polski w  tej kategorii został uczeń 
naszej szkoły – Adrian Piechota. Zdobył ten 
tytuł po raz drugi. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

 Agnieszka Chrupek

Ogarnij hejt
Jedno krzywdzące słowo to jeden ślad. Ile 
niewidzialnych śladów nosi przeciętny na-
stolatek? Ofiary hejtu istnieją obok nas, 
w  sieci. Choć rzadko mówią o  tym głośno, 
mierzą się na co dzień ze skutkami cyber-
przemocy. W środę, 23 marca uczniowie klas 
ósmych wzięli udział w warsztatach projektu 
Ogarnij hejt. Zajęcia pokazały realną potrze-
bę rozmowy w  szkołach na temat zjawisk 
mających miejsce w  cyberprzestrzeni. Nie-
bawem odbędą się zajęcia dla uczniów klas 
siódmych.

 Magdalena Michalska

Can Sing
Uczennice z  naszej szkoły: Amelia Rogowicz 
oraz Emilia Głuchowska dostały się do II etapu 
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Obcoję-
zycznej I Can Sing.

 Natalia Walkowiak, Anna Dudek

fot. Zb. SP4 fot. Zb. SP4

eTwinning
W  ramach projektu eTwinning zapoznaliśmy 
się już z  kulturą, tradycją, folklorem i  kuchnią 
Turcji. Próbowaliśmy się nauczyć kilku słówek 
w ich języku, a także zatańczyć jeden z tańców 
ludowych. Odważni podjęli się nawet gotowa-
nia potraw tureckich.

 Marta Górna



25GAZETA LUBOŃSKA 05/2022 OŚWIATA

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa Katolicka nr 6

Mistrz Judo
Wiktor Kobyliński, uczeń kl. 4a zdobył I miej-
sce na Mistrzostwach Wielkopolski JUDO 
w kat. wiekowej 4-12 lat, kat. wagowej 60 kg. 
Brawo. Życzymy wielu kolejnych sukcesów.

Sukces Oli w VI Memoriale Urszuli Marciniak
Na Wydziale Matematyki i  Informatyki UAM 
w Poznaniu odbył się Finał Memoriału Urszuli 
Marciniak czyli otwartych (ogólnopolskich) 
zawodów  w rozwiązywaniu łamigłówek dia-
gramowych. Celem konkursu jest populary-
zacja matematyki poprzez rozwiązywanie 
łamigłówek matematycznych i  logicznych. 
W  rundach finałowych w  kat. JUNIOR brało 
udział 50 uczniów z różnych szkół. Naszą szko-
łę reprezentowały: Ola Sienkiewicz z  kl. 8a, 
Zuzia Kowalewska z kl. 8a i Iga Wolska z kl. 6a. 
Po bardzo trudnych zmaganiach Ola uzyskała 
największą liczbę punktów i  zajęła I  miejsce. 
Gratulujemy! 

Karolina Laureatką „Złotej Żaby”
Karolina Pawlicka z  kl. 8b została Laureatką 
Konkursu „Złota Żaba” w dziedzinie matema-
tyki. W I etapie konkursu udział wzięło 2 178 
uczniów z województw: wielkopolskiego i lu-
buskiego, do II etapu zakwalifikowało się 134 
uczestników. Młodzież rozwiązywała zadania 
wymagające nie tylko wiedzy, ale również wy-
obraźni, kreatywności, umiejętności logicz-
nego i niestereotypowego myślenia. Karolina 
znalazła się w  gronie 20 laureatów. Karolina 
jest również finalistką Wojewódzkiego Kon-
kursu Matematycznego. Gratulujemy.

Nasi młodzieżowi radni
W  dniu 8 kwietnia odbyły się wybory do 
MRML. W  pięciu obwodach wyborczych zlo-
kalizowanych w  szkołach podstawowych 
głosowali lubonianie w wieku 13-21 lat. Po zli-

czeniu głosów komisja ogłosiła wyniki. Wśród 
wybranych znalazło się troje uczniów naszej 
szkoły: Zosia Hącia, Zuzia Kowalewska i Kuba 
Kobyliński.

Nie dla wojny!
Uczniowie klas 7 i  8 rozumieją, jak wielkim 
złem jest wojna. Nie akceptują rosyjskiej 
agresji. Wiedzą, jak trudna jest sytuacja Ukra-
iny i  jaką tragedię przeżywają jej obywatele. 
Domagają się poszanowania praw człowieka. 
Dlatego właśnie stworzyli własne manife-
sty antywojenne. Można je odczytać przed 
szkołą – są wyeksponowane i  dostępne dla 
wszystkich. Nie dla wojny! Нi війнi! No war! 
Неt bойнe!

W  geście solidarności i  szacunku dla wszyst-
kich ludzi w  Ukrainie oraz dla dzieci, które 
teraz uczą się w  naszej szkole, powstała pio-
senka „Odważni” oraz teledysk z  udziałem 
polskich uczniów. Autorką słów i melodii jest 
p. Ania Augustyniak, natomiast wokalistką 
utalentowana Basia Szemraj z  kl. 4a. Mamy 
nadzieję, że ta piosenka zaniesie nadzieję 
i pokój tam, gdzie teraz ich brakuje.

Samorząd Uczniowski w dniach 23-25 marca 
zorganizował szkolny kiermasz ciasta. Akcja 
ta miała na celu wsparcie naszych nowych 
uczniów z  Ukrainy. Uczniowie oraz Rodzice 
okazali swoje wielkie serca, przygotowując 
pyszne ciasta, babeczki, rogaliki i  inne wy-
pieki. Akcja okazała się ogromnym sukcesem. 
Dziękujemy wszystkim za życzliwość oraz 
bezinteresowną chęć niesienia pomocy. (SP5)

Wyróżnienia 
Wielu uczniów zdobyło wyróżnienia w  kon-
kursach. Z  j. ang. w konkursie EDI Panda wy-
sokie noty zajęły uczennice klas piątej oraz 
szóstej, kolejno Róża Wolska oraz Anna Cragg.

Konkursy
Nasi uczniowie brali udział w konkursach ku-
ratoryjnych na szczeblu wojewódzkim. Szy-
mon Stachowiak z  kl. 7a został finalistą z  hi-
storii, a Krzysztof Choiński z kl. 8a finalistą z j. 
polskiego oraz laureatem z j. hiszpańskiego.

„Jest taki dzień”
Mamy również laureatów Międzyszkolne-
go Konkursu Literackiego „Jest taki dzień” – 
w kat. klas 4-6: 1. miejsce zajęła Zosia Buksik, 
2. – Julka Kaczmarek, natomiast Gabrysia So-
snowska otrzymała wyróżnienie.

Msza św.
Uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem 
naszego szkolnego duszpasterza – ks. Jac-
ka rozpoczęliśmy świętowanie pierwszego 
w historii naszej szkoły Dnia Patrona. Następ-
nie nasza szkolna społeczność uczestniczyła 
w  rajdzie, który zorganizowany był na wzór 

rajdu harcerskiego. Harcerstwo było bliskie 
księdzu Franciszkowi Blachnickiemu. Na tra-
sie mieliśmy do wykonania zadania związa-
ne z  życiem i  działalnością naszego Patrona. 
Daliśmy radę i wspaniale ukończyliśmy naszą 
sportową wyprawę.

Wielki Tydzień
Na początku Wielkiego Tygodnia nasi ucznio-
wie brali udział w  rekolekcjach wielkopost-
nych. Uczniowie klas starszych wyjechali na 
dwa dni do Zaniemyśla, gdzie mieli czas za-
równo na modlitwę, udział w Drodze Krzyżo-
wej, jak i zabawy integracyjne. (SP6)

fot. Zb. SP5

fot. Zb. SP6

fot. Zb. SP6

fot. Zb. SP5

Kolor
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W latach 1961-1968 sformowano cztery brygady artylerii wyposażo-
ne w rakiety operacyjno-taktyczne (Biedrusko, Bolesławiec, Choszcz-
no, Orzysz) oraz 14 dywizjonów uzbrojonych w  rakiety taktyczne. 
Były one wyposażone między innymi w samodzielne wyrzutnie rakiet 
operacyjno-taktycznych zbudowane w oparciu o podwozie działa sa-
mobieżnego ISU-152. Jej ciężar w  pełnej gotowości bojowej wynosił 
41 ton. Na zdjęciu pojazd pochodzący ze zbiorów Muzeum Artylerii 
w Petersburgu   fot. Przemysław Maćkowiak

Bardzo istotną rolę w przyszłych działaniach wojennych przypisywa-
no działaniom lotnictwa wojskowego. Aby odpowiednio zabezpie-
czyć samoloty budowano na lotniskach specjalne schronohangary, 
takie jak w  obecnej 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w  Krzesinach. 
Jest ona usytuowana stosunkowo blisko Lubonia, więc w przypadku 
ewentualnego ataku ówczesnego przeciwnika (NATO – Sojusz Pół-
nocnoatlantycki), czy to konwencjonalnego, czy jądrowego istniało 
realne zagrożenie zniszczeniem naszego miasta. Na zdjęciu pod-
stawowe samoloty, które można było oglądać na lubońskim niebie 
w  okresie Zimnej Wojny (od lewej): Jak-23 (numer boczny 06), Ts-11 
Iskra (1406), Lim-2 (801), Mig-19/Lim-5 (728), Mig-21 (9351). Użytko-
wane do dziś schronohangary znajdują się po drugiej stronie pasa 
startowego. Zdjęcie zostało wykonane 28 maja 2021 roku podczas 
uroczystości przekroczenia 100 000 godzin w  powietrzu przez pol-
skie wielozadaniowe myśliwce Lockheed Martin F-16C/D Block52+ 
obecnie stacjonujące na lotnisku. Warto wspomnieć, że Polska była 
pierwszym krajem byłego Układu Warszawskiego, który wdrożył na 
tak dużą skalę nowoczesny oraz zaawansowany zachodni system 
uzbrojenia. Z  prawej dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – 
generał brygady pilot Ireneusz Nowak, w środku Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych – generał Jarosław Mika, z lewej Inspektor Sił 
Powietrznych – generał dywizji pilot Jacek Pszczoła   fot. Przemysław 
Maćkowiak

Na wielu lotniskach wojskowych w  Wielkopolsce powstały schrono-
hangary wykonane z  żelbetowych profili i  zamykanych stalowymi 
wrotami. Od tyłu znajdowała się specjalna komora odchylenia ciągu 
umożliwiająca rozruch silników odrzutowych wewnątrz budowli. Do 
dziś są one użytkowane w  31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w  Krze-
sinach. Na zdjęciu zabytkowy Su-22M4 o  numerze bocznym 3620 
w takim samym schronohangarze na lotnisku w Pile. Należący do Pil-
skiego Muzeum Wojskowego nosi barwy ostatniego dowódcy 6. Pułku 
Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego – pułkownika pilota Stanisława 
Galińskiego. Z  kolei pilotów jednostek stacjonujących w  Powidzu 
oraz Bydgoszczy przeszkolono na poligonie w rosyjskim Krasnodarze 
w użyciu broni jądrowej   fot. Przemysław Maćkowiak

Świat po zakończeniu drugiej wojny światowej został podzielony na 
dwie zasadnicze strefy wpływów związane z  rywalizacją militarną po-
między głównymi mocarstwami – Związkiem Radzieckim oraz Stanami 
Zjednoczonymi. Na Wschodzie przeznaczano ogromne kwoty na zbro-
jenia, a cała nauka i gospodarka była temu podporządkowana. Zachód 
nie pozostawał dłużny i  tam również starano się uzyskać przewagę. 
Szczególnie intensywnie wpływy te ścierały się w  Europie Środkowej 
i Wschodniej, podzielonej po 1945 roku Żelazną Kurtyną. Nazwa ta traf-
nie określała nowy porządek świata ustalony na konferencji w  Jałcie, 
gdzie państwa w  sowieckiej strefie wpływów zostały odizolowane od 
reszty świata. Straciły one suwerenność oraz narzucono im ustrój ko-
munistyczny.

Zimną Wojnę można bardzo różnie definiować, ale wspólnym mianow-
nikiem jest chęć obu stron do uzyskania przewagi nad przeciwnikiem, 
nie tylko na terytorium Europy, ale również na świecie. W efekcie wy-
buchały lokalne wojny (Korea, Wietnam), mogące stać się zarzewiem 
ogólnoświatowego konfliktu, jednak najbardziej obawiano się wojny 
jądrowej mogącej doprowadzić do totalnej zagłady. Stąd wzajemnie 
trzymano się w  szachu z  jednej strony ilością głowic, z  drugiej strony 
coraz nowszymi technologiami. Mimo to świat kilka razy stanął na kra-
wędzi, a najbardziej znany jest kubański kryzys rakietowy w 1962 roku.

Zakończenie Zimnej Wojny spowodował w 1989 roku upadek systemów 
komunistycznych we wschodniej Europie (Jesień Ludów) oraz formalne 
rozwiązanie w drugiej połowie 1991 roku samego Związku Radzieckie-
go (ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). To właśnie 
rozpad bloku wschodniego wyeliminował układ dwubiegunowy w po-
lityce międzynarodowej.

 Tekst oraz opisy zdjęć:
 Przemysław Maćkowiak
 Prezes TMML

Schrony przeciwlotnicze w okolicy Lubonia
W tym odcinku opowieści o schronach przeciwlotniczych prześledzimy, jakie instalacje wojskowe powstały 
w pobliżu Lubonia w okresie powojennym. Był to czas dynamicznego doskonalenia uzbrojenia wynikającego 
z doświadczeń drugiej wojny światowej. Jedno z największych zagrożeń stanowiła wówczas broń jądrowa. 
Groźba jej użycia pojawiła się również w związku z wybuchem konfliktu w Ukrainie, choć należy przypusz-
czać, że jest to bardziej szantaż ze strony Rosji niż realne zagrożenie. Natomiast w kolejnym numerze „Gazety 
Lubońskiej” dowiemy się, jakie są współczesne zadania zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

Cz. 2. Zimna Wojna
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Wyrzutnie rakiet w  dywizjonach ogniowych ustawiano na stanowi-
skach ziemnych rozmieszczonych w  najbardziej skutecznym układzie 
zwanym „gwiazdą Dawida”. Przeciwlotniczy radziecki zestaw rakietowy 
typu S-75 Dźwina był przeznaczony do zwalczania celów na średnim 
i wysokim pułapie. Na ówczesne czasy była to bardzo nowoczesna oraz 
efektywna broń. Na zdjęciu dwustopniowa rakieta na wyrzutni szyno-
wej SM 90 do niedawna znajdująca się na ekspozycji plenerowej w 31. 
Bazie Lotniczej w Krzesinach   fot. Przemysław Maćkowiak

W  Starym Puszczykowie powstał schron przeznaczony na zapasowe 
stanowisko dowodzenia wojewody poznańskiego, a nad nim zbudowa-
no willę maskującą rzeczywiste przeznaczenie kompleksu. Wejście do 
podziemnego schronu znajdowało się tuż obok domu i było zabezpie-
czone solidnymi pokrywami. We wnętrzu do dziś zachowało się wiele 
elementów oryginalnego wyposażenia, takich jak kompletne agregaty 
prądotwórcze, czy centrala telefoniczna   fot. Przemysław Maćkowiak

Szczególnym miejscem, do którego zawitała 23 listopada 2013 roku ekipa „Wielkopolskiej Enigmy” była wtedy bardzo dobrze zachowana baza 
30. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej stacjonującego do lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Trzaskowie w pobliżu Murowanej Gośliny. 
Sformowany w lipcu 1963 roku był wyposażony w przeciwlotnicze zestawy rakietowe SA-75 Dźwina. Wyjątkowym gościem programu był major 
Tadeusz Sienniak (czwarty od prawej) przez wiele lat służący w dywizjonie. W przygotowaniu serii programów uczestniczył również Przemysław 
Maćkowiak (pierwszy z prawej) z Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia specjalizujący się w architectura militaris. Pomysłodawcą „Wielkopol-
skiej Enigmy” był natomiast Rafał Biernacki (w środku) – dziennikarz oddziału poznańskiego Telewizji Polskiej. Na tle ekipy filmowej oraz gości 
nieistniejący Magazyn Gotowych Rakiet   fot. Przemysław Maćkowiak

W  okresie Zimnej Wojny bardzo istotne było bierne zabezpieczenie 
przed niespodziewanym atakiem z powietrza. Z tego też względu po-
wstały kolejne schrony przeciwlotnicze związane z  obroną cywilną, 
jednak wiele z nich stanowiło uporządkowane drugowojenne budow-
le wyposażone w nowoczesne instalacje. Realizowanymi od podstaw 
były natomiast schrony dowódcze umożliwiające, w przypadku ataku, 
skuteczne i  efektywne kierowanie przez władze samorządowe obro-
ną oraz usuwaniem szkód. Główne stanowisko dowodzenia wojewo-
dy poznańskiego, szefa obrony cywilnej województwa, urządzono 
w piwnicy socrealistycznego budynku szkoły podstawowej nr 15 przy 
alei Niepodległości w Poznaniu. Ten ciekawy architektonicznie gmach 
zaprojektował w 1956 roku Jan Wellenger i Włodzimierz Wojciechow-
ski. Mimo protestów społecznych został on zburzony i obecnie na jego 
miejscu powstał okazały budynek Urzędu Marszałkowskiego. W  nie-
istniejącym schronie znalazły się między innymi pomieszczenia prze-
znaczone dla wojewody, a  także szefa wojewódzkiego inspektoratu 
obrony cywilnej   fot. Przemysław Maćkowiak

Zabezpieczenie strategicznych obszarów Polski zapewniały oddziały 
wchodzące w skład wojsk obrony powietrznej kraju. Takim miejscem 
był też Poznań i w 1951 roku utworzono 14. Samodzielny Pułk Arty-
lerii Przeciwlotniczej, później przekształcony w 14. Samodzielny Pułk 
Artylerii Obrony Powietrznej Kraju. W jego skład wchodził dywizjon 
dowodzenia, cztery dywizjony ogniowe oraz dywizjon techniczny słu-
żący zaopatrywaniu ich w rakiety. Dywizjony ogniowe rozmieszczono 
w regularnym układzie pierścieniowym wokół miasta. Jeden z nich 
znajdował się w Lisówkach w pobliżu Dopiewa i był wyposażony w ze-
stawy rakietowe typu S-75 Dźwina. W schronie głównym stanowiska 
dowodzenia do niedawna znajdowały się stalowe bramy z charakte-
rystycznym maskowaniem, jednak zostały rozkradzione przez złomia-
rzy  fot. Przemysław Maćkowiak
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Grób Pański w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego   
fot. Zb. sióstr SM

Grób Pański w kościele św. Barbary   fot. Rafał Wojtyniak Grób Pański w kościele św. Jana Bosko   fot. Paweł Wolniewicz

Grób Pański w kościele św. Maksymiliana Marii 
Kolbego   fot. Danuta Sawicka

Wielki Czwartek był zarazem Dniem Kapłańskim, w Wielki Piątek uczestniczyliśmy w wieczornej liturgii, nato-
miast w Wielką Sobotę w lubońskich parafiach święcono świąteczne potrawy. Wieczorne uroczystości Wielkiej 
Soboty rozpoczęły się poświęceniem ognia, po czym kapłani i wierni wzięli udział w liturgii paschalnej.

Triduum Sacrum w lubońskich parafiach

Poniżej prezentujemy Groby Pańskie w lubońskich parafiach. (PAW)

Grób Pański w kościele św. Jana Pawła II   
fot. Krystyna Olejnik

Triumfalny wjazdWielka Sobota 
w parafii św. Jana Bosko

Święconka
W Starym Luboniu święcenie wielkanocnych potraw odbywało się na dzie-
dzińcu kościoła, od godz. 11 do 16, co pół godziny. (red.)

Liturgia Wigilii Paschalnej
Wieczorne uroczystości Wielkiej Soboty rozpoczęły się o godz. 21 poświę-
ceniem ognia, po czym kapłani i wierni wzięli udział w uroczystej Liturgii 
Paschalnej. Po zakończeniu nabożeństwa jego uczestnicy przeszli w procesji 
rezurekcyjnej dookoła kościoła. (red.)

W Niedzielę Palmową po zakończeniu mszy dziecięcej, spod kościoła św. 
Barbary wyruszył orszak. Ministrant na grzbiecie kucyka, za nim pozostali 
uczestnicy radośnie wymachując palmami – odegrali scenę triumfalnego 
wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Z obecności czterokopytnego go-
ścia najbardziej cieszyły się dzieci.

 Rafał Wojtyniak

Ministrant Józef Ksiąg w roli Jezusa   fot. Maciej Ellmann   fot. Paweł Wolniewicz
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KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

szybka
transakcja!

Tel. 882 725 015

LK
13

4

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

------- R E K L A M A -------

KUPIĘ
- meble

- zegary i zegarki (również części)

- srebra, platery

- porcelanę

- aparaty fotogra�czne

- biżuterię (broszki, kolczyki, pierścionki)

- monety (pojedyncze oraz całe kolekcje)

- banknoty

- fotogra�e (wojskowe)

- militaria (części mundurów, 
bagnety, szable)

- odznaczenia, medale

- przedwojenne pocztówki

tel. 502 020 929
Dojazd do domu klienta bezpłatny

Kupię za gotówkę 
stare przedmioty:

W niedzielę 29 maja przypada w tym roku Święto Wniebowstąpienia Pań-
skiego, będące pamiątką wstąpienia do nieba zmartwychwstałego Jezu-
sa Chrystusa. Tradycyjnie obchodzone było 40 dni po zmartwychwstaniu, 
jednak w Polsce od 2004 r. obchodzone jest w VII Niedzielę Wielkanocną. 

Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie jest z  jednej strony 
ukoronowaniem i  zakończeniem ziemskiego 
życia Chrystusa, z  drugiej zaś zapowiedzią po-
wtórnego przyjścia Zbawiciela. Świadectwem 
tego są słowa zapisane w Dziejach Apostolskich: 
„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie 
się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, 
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępują-
cego do nieba”.

Wydarzenie to odbyło się na Górze Oliwnej, czyli 
dokładnie w  tym miejscu, gdzie Chrystus spę-
dzał ostatnie godziny na modlitwie przed zdradą 
i pojmaniem. Scenę tę opisują dwaj ewangeliści: 
św. Marek i  św. Łukasz. U  pierwszego pojawia 
się zdanie: „Po rozmowie z  nimi, Pan Jezus zo-
stał wzięty do nieba”. Z kolei ewangelista Łukasz 
podaje więcej szczegółów: „Potem wyprowadził 
ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. 
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został 
uniesiony do nieba”.

To definitywne odejście jest równocześnie wa-
runkiem nowej obecności, która trwać będzie do 
skończenia świata, zgodnie ze słowami samego 
Chrystusa: „Oto ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata”.

W  dniu Wniebowstąpienia Chrystus powierzył 
uczniom misję: „Idźcie więc i  nauczajcie wszyst-
kie narody, udzielając im chrztu w  imię Ojca 
i  Syna i  Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem”.  Inaczej mówiąc, 
Kościół został posłany na drogi świata, a chrześci-
janie otrzymali misję głoszenia prawd ewangelii 
i świadczenia jej swym życiem. To wciąż aktualne 
zadanie. Dzisiaj świat, tak samo jak dwa tysiące lat 
temu, potrzebuje miłości bliźniego. 

 Redakcja „GL”

Tuż pod naszym oknem skatowali bez litości księdza tak, że leżał bez znaku 
życia - nie zabili go jednak. Potem na pół dnia wrzucili go do wody (koniec 
marca - mróz - śnieg). Nocą wsadzili na trzy dni do kojca z drutu, bez możno-
ści obrócenia się. Wytrzymał nieprawdopodobną mękę. Jak? Niezrozumiałe! 
Potem znowu pół dnia nosił skrzynie z piaskiem. (świadek Irena Tarnowska)

Oto człowiek

29 marca wieczorem, w byłym obozie hitlerow-
skim w Żabikowie została odprawiona droga 
krzyżowa. Prowadził ją ks. Jakub Madajczyk, wi-
kariusz parafii św. Barbary w Luboniu. Strażacy z 
OSP Luboń nieśli krzyż od stacji do stacji. Za nimi 
podążało kilkaset osób, modląc się w intencji tu-
taj męczonych i zamordowanych oraz pokoju na 
świecie, słuchając fragmentów Męki Pańskiej oraz 
świadectw więźniów tego obozu. 

Po drodze mijałem 30 ludzi - skazańców. Nie było 
na nich widać żadnych śladów więzienia, wyglądali 
jakby ich wprost z ulicy zabrano. Patrzyli wzrokiem 

tak rozpaczliwym, że serce krajało się z bólu. Za-
ledwie minąłem bramę [cmentarną], usłyszałem 
pierwsze strzały i pierwsze wprost nieludzkie krzyki. 
Słychać było, jak jeden z oficerów - oprawców, krzy-
czał jak szatan, aby szybko wstępowali do grobu. 
Tam pod kulami padali jeden po drugim. (świadek 
Wojciech Tuliszka)

To nie są już tylko wspomnienia odległych cza-
sów czy fabuła gier komputerowych. Na naszych 
oczach, za wschodnią granicą zatraca się człowie-
czeństwo.

 Rafał Wojtyniak

fot. Rafał Wojtyniak 
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W poniedziałek, 11 kwietnia w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) 
przy ul. Kościuszki odbyła uroczysta wystawa najlepszych prac w konkur-
sie architektonicznym na koncepcję rozbudowy i  nadbudowy budynku 
zaplecza sportowego „Domu Sportowca” Stadionu Miejskiego w Luboniu 
przy ulicy Rzecznej 2. Organizatorami konkursu byli: Wydział Architektury 
Politechniki Poznańskiej, Miasto Luboń oraz LOSIR Sp. z o.o. Do konkursu 
zaproszono studentów studiów inżynierskich Wydziału Architektury Poli-
techniki Poznańskiej, dla których była to jednocześnie praca dyplomowa. 
Zgłosiło się siedem osób, które na podstawie określonych w decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowali swoje prace. 
W poniedziałek, 21 marca w budynku Wydziału Architektury Politechniki 
Poznańskiej odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Studenckiego na kon-
cepcję rozbudowy i  nadbudowy lubońskiego budynku nad Wartą. Jury 
w pięcioosobowym składzie pod kierunkiem Dziekan Wydziału Architek-
tury Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. arch. – Ewy Pruszewicz-Sipińskiej 
wybrało trzy prace. Wyróżnienie otrzymała praca Marty Nowak, II miejsce 
i nagrodę 1 000 zł otrzymała Natalia Siemieniuk, natomiast I miejsce przy-

padło wraz z nagrodą 4 000 zł Natalii Popielec, która została zwyciężczynią 
konkursu. Na poniedziałkowym spotkaniu w  COP, nagrody i  wyróżnienia 
autorkom wspomnianych prac wręczyli: Prodziekan Wydziału Architektury 
PP dr hab. – Barbara Świt-Jankowska, Zastępca Burmistrza Miasta Luboń 
– Dorota Franek oraz Prezes LOSIR Sp. z o.o. – Michał Kosiński. W swoich 
wystąpieniach w/w  podkreślali nowatorskie podejście autorek prac do 
opracowania koncepcji, bardzo dobrą współpracę przy przeprowadzeniu 
konkursu oraz wiarę w praktyczną realizację zawartych w pracach konkur-
sowych rozwiązań i pomysłów. (Marek Giese i PAW)

Uroczysta wystawa najlepszych prac w konkursie architektonicznym.

Wystawa w COP

Podczas kwietniowego, finałowego spotkania w lubońskim Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych   fot. Paweł Wolniewicz 

KĄCIK ROZRYWKOWY

Zawody będą przeprowadzone w trzech grupach wiekowych: 

chłopcy rocznik 2009-2012 oraz dziewczyny i chłopcy rocznik 2007-2008 – 
zbiórka i zapisy od godz. 7 do 8,

dziewczyny rocznik 2009-2012 oraz dziewczyny i chłopcy rocznik 2013-
2015 – zbiórka i zapisy od godz. 11 do 12.

Prosimy o przestrzeganie terminów zbiórek. Na zawody należy przynieść: 
legitymację szkolną, wędkę, siatkę na ryby i przynęty. Dzieci do lat 14 przy-
chodzą pod opieką rodziców lub opiekunów. Zarząd Koła prosi o zacho-
wanie reżimu sanitarnego w związku z Covid-19. Życzymy udanej zabawy!

 Zarząd Koła – Tadeusz Mroczyński
 Prezes Koła – Robert Grajczak

Festyn wędkarski
dla dzieci – zaproszenie 

Dnia 4 czerwca (sobota) nad zalewem „Kocie Doły” w Lubo-
niu, Zarząd Koła PZW „Lubonianka” organizuje festyn węd-
karski dla dzieci członków Koła „Lubonianka” oraz dzieci 
mieszkańców naszego miasta. Dla najlepszych przewidzia-
ne są upominki.
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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.

polecamy trasy:
Radzewice-Luboń

Luboń-Poznań

SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888

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

 KOSTKA BRUKOWA
NOW

OŚĆ
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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
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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

LK
07

6
LP

00
3

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

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

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

Jesteśmy z Państwem już 36 lat

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne

Dowozy realizujemy dla zamówień powyżej 30zł. 
Koszt dowozu 15 zł. Zamówienia powyżej 150 zł - dowóz gratis. LP

00
3

WWW.BUMARO.PL TEL. 602 660 986

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW

  

BERGER BETON Sp. z o.o. 
ul. Szczecińska 11 

54-517 Wrocław

Zakład Skórzewo
ul. Spółdzielcza 50

Tel. 605 732 420

Zakład Buk
ul. Św. Rocha 11
Tel. 605 732 420

PRODUKCJA
SPRZEDAŻ

BETONU
TOWAROWEGO

POMPY DO BETONU
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Poznań, ul. Starołęcka 213 
oraz Luboń, ul. Żabikowska 47

tel 535-845-644 LA
01

3

POMPY CIEPŁA
KLIMATYZACJA
REKUPERACJA

CHŁODNICTWO

tel. 511 722 751      e-mail: biuro@m-cool.pl

www.m-cool.pl
roletydudzik@onet.pl

601 775 420      61 817 18 39

Sprzedaż - Montaż - Serwis
Rolety, Bramy Garażowe, Moskitiery

Żaluzje, Verticale, 
Plisy, Roletki materiałowe

Kolor
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Stella Luboń o krok od spadku do Klasy Okręgowej
TMS Stella Luboń fatalnie grała w kwietniu w rozgrywkach grupy II 5 ligi. 
Cztery mecze i cztery porażki, i generalnie widmo spadku stało się bardzo 
realne. Kolejno Stella przegrała mecze z GKS Dopiewo (1:4), Polonusem Ka-
zimierz Biskupi (1:3), Polaninem Strzałkowo (0:4) i Pelikanem Niechanowo 
(0:1). Jeśli w obozie Stelli tli się jeszcze jakaś nadzieja, to do poprawy jest 
szczególnie gra w 1 połowie. W kwietniu na 12 straconych bramek, aż 10 
padło w pierwszej połowie. Oznacza to, że zespół kiepsko wchodzi w mecz 
i potem już młody zespół Stelli nie jest w stanie odwrócić wyniku meczu. 

O  dobre wyniki w  maju nie będzie też łatwo, gdyż Stella zagra mecze 
prawie z samą czołówką ligi. U siebie Stella zagra z wiceliderem – Me-
blorzem Swarzędz i Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski, a na wyjazdach 
zmierzy się z liderem – Lipnem Stęszew oraz z Płomieniem Przyprostynia. 

18 kolejka: STELLA Luboń – GKS Dopiewo  1:4  (I połowa 1:4)
Jakub Łukaszewski 26 – Rafał Metelski 12, Sebastian Raczkowski 14, 40, 
Bartłomiej Olejniczak 20

19 kolejka: POLONUS Kazimierz Biskupi – STELLA Luboń 3:1 (I połowa 1:1)
Antoni Dobry 12, Norbert Grzelak 65, Damian Maciejewski 90 – Orest 
Slobodian 29

20 kolejka: STELLA Luboń – POLANIN Strzałkowo 0:4 (I połowa 0:4)
Jakub Jóźwiak 14, 36, Kamil Jóźwiak 33, Norbert Lorencki 45

21 kolejka: PELIKAN Niechanowo – STELLA Luboń 1:0 (I połowa 1:0)
Adrian Łucki 40

Terminarz najbliższych spotkań Stelli:
Stella Luboń – Meblorz Swarzędz – 7.05, godz. 16
Lipno Stęszew – Stella Luboń – 14.05, godz. 14
Stella Luboń – Dyskobolia Grodzisk Wlkp. – 21.05, godz. 16
Płomień Przyprostynia – Stella Luboń – 28.05, godz. 15:30

Rozmowa z Szymonem Dorną – prezesem TMS 
„Stella” Luboń 
Panie prezesie co się dzieje, że w kwietniu zespół Stelli zanotował 
same porażki?
Brakuje nam doświadczenia, skuteczności, łatwo popełniamy błędy w 
obronie. Przekłada się to oczywiście na wyniki, choć w niektórych me-
czach wcale nie byliśmy gorsi od przeciwników. Już przed rozpoczęciem 
sezonu zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie ciężka walka o utrzyma-
nie. Klub opuściło wielu doświadczonych zawodników, a mając takie 
możliwości finansowe jakie mamy, zdecydowaliśmy się zastąpić ich 
naszą młodzieżą. Dla wielu z tych zawodników okazało się, że jest to 
za wysoki jeszcze poziom, ale widać na boisku, że walczą o każdy metr 
murawy i za to chciałbym im wszystkim podziękować.

Czy wierzycie jeszcze w utrzymanie 5 ligi?
Będziemy wierzyć do końca, choć cel jest coraz cięższy do zrealizowania.

Co stanie się z zespołem/klubem w przypadku spadku?
W przypadku spadku, zespół seniorów zostanie zgłoszony do ligi okrę-
gowej i nadal będziemy się starali opierać go na naszych wychowan-
kach. Co do klubu, to przede wszystkim w tym roku muszą się odbyć 
nowe wybory do zarządu, w pierwotnym terminie tj. 11 kwietnia nie 
zgłosili się żadni kandydaci chętni do przejęcia klubu, więc kolejne wy-
bory odbędą się w czerwcu (dokładna data zostanie podana pod koniec 
maja). Wtedy też zobaczymy czy wyłoni się nowy zarząd i jaką będzie 
miał wizję Stelli Luboń na kolejne cztery lata.

 Oprac. Łukasz Duszczak

Luboński KS w kwietniowych meczach w 
grupie IV A-klasy nie poniósł porażki. Roz-
poczęło się od pewnej wygranej u siebie 3:1 
z WKS Owieczki. Ta wygrana pozwoliła już 
na starcie rundy wiosennej odbić się od dol-
nych rejonów tabeli. Następne dwa mecze 
Lubońskiego to spotkania wyjazdowe. Oba 
zakończyły się remisami. Najpierw gracze 
z Lubonia zremisowali 1:1 w Puszczykowie 
z miejscowym Lasem, co można uznać za 
porażkę, gdyż Las w tym sezonie jeszcze nie 
wygrał żadnego spotkania. W 14 kolejce Lu-
boński zremisował na wyjeździe z walczącą 
o awans Wartą Pyzdry 2:2, a udało im się to 
załatwić dzięki bramce w doliczonym czasie 
meczu, którą zdobył Fabian Wosiek. 

Maj Luboński zacznie od trzech domowych 
meczów, kolejno z Szturmem Junikowo, Pia-
stem Łubowo i Maratończykiem Brzeźno, a 
na koniec miesiąca czeka ich wyjazd do Po-
znania na mecz z Koziołkiem Poznań.

Luboński KS wiosną jeszcze bez porażki

Warta Pyzdry-Lubonski FC   fot. Mateusz Wanecki

Klasa A „PROTON” Grupa 4
1    SZTURM JUNIKOWO 14 31 50:15
2    POGOŃ Książ Wlkp. 14 29 41:19
3    ORKAN Manieczki 14 28 30:23
4    WARTA PYZDRY 14 26 36:24
5    KS FAŁKOWO 14 23 28:25
6    WKS OWIECZKI 14 19 22:23
7    PIAST ŁUBOWO 14 17 18:21
8    LUBOŃSKI 1943 Luboń 14 17 22:27
9    MARATOŃCZYK Brzeźno 14 15 16:30
10 ORLIK Miłosław 14 14 22:33
11 KOZIOŁEK POZNAŃ 14 6 8:35
12 LAS Puszczykowo 14 5 12:30

V liga „Red Box” – grupa 2
1    LIPNO Stęszew 21 55 53:11
2    MEBLORZ Swarzędz 21 51 60:27
3    ORKAN Chorzemin 21 40 44:28
4    PIAST Kobylnica 21 39 50:26
5    PŁOMIEŃ Przyprostynia 21 37 52:45
6    LECHIA Kostrzyn 21 31 31:31
7    GKS Dopiewo 21 30 45:34
8    DYSKOBOLIA Grodzisk 21 29 37:30
9    VITCOVIA Witkowo 21 29 19:27
10 POLONUS Kazimierz Bis.  21 28 29:39
11 GROM Plewiska 21 26 44:44
12 CZARNI Czerniejewo 21 23 39:56
13 PELIKAN Niechanowo 21 21 20:55
14 POLANIN Strzałkowo 21 20 29:43
15 STELLA Luboń 21 11 24:59
16 ORKAN Konarzewo 21 11 24:45

12 kolejka: LUBOŃSKI 1943 Luboń – WKS Owieczki 
3:1 (I połowa 1:1)
Maciej Trojanowski 7, Kacper Kowalski 50, Maciej Ko-
piec 90 – Dawid Cieciura 29

13 kolejka: LAS Puszczykowo – LUBOŃSKI 1943 Luboń 
1:1 (I połowa 0:1)
Filip Bąkowski 70 – Michał Korgul 38

14 kolejka: WARTA Pyzdry – LUBOŃSKI 1943 Luboń 
2:2 (I połowa 2:1)
Bartłomiej Sodkiewicz 35, Dominik Grzelewski 36 – 
Michał Korgul 28, Fabian Wosiek 90

Terminarz najbliższych spotkań Lubońskiego:
Luboński KS – Szturm Junikowo – 7.05, godz. 15

Luboński KS – Piast Łubowo – 14.05, godz. 15

Luboński KS – Maratończyk Brzeźno – 21.05, godz. 15

Koziołek Poznań – Luboński KS – 29.05, godz. 16

 Oprac. Łukasz Duszczak
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dr med. W. Skorupski
KARDIOLOG

gabinet:
Poznań, ul. Palacza 86
rejestracja telefoniczna

codziennie

tel. 61 86 19 740
tel. 660 892 440 LK

10
8

LK
12

6

ADRES REDAKCJI:
ul. Wawrzyniaka 9
62 – 050 Mosina

GODZINY OTWARCIA:
pn. – pt. 10.00 – 17.00 

www.gazeta–lubon.pl
ISSN: 2719-4469

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

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

REDAKTOR NACZELNA: Paulina Korytowska, tel. 513 064 503

WSPÓŁPRACA: Jan Bylczyński, Łukasz Duszczak, Jakub Korytowski, Przemysław Maćkowiak, Aleksan-
dra Radziszewska, Danuta Sawicka, Maciej Splisgart, Władysław Szczepaniak, Rafał Wojtyniak, Paweł 
Wolniewicz, Stefan Wolniewicz
BIURO OGŁOSZEŃ: Redakcja „Gazety Lubońskiej”

AKWIZYTORZY: Paulina Korytowska (tel. 513 064 503), Paweł Wolniewicz (tel. 606 620 668)

Ogłoszenia, listy do redakcji prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać do skrzynek pocztowych 
przy ul. Wawrzyniaka 9 w Mosinie oraz sklepach Społem przy ul. Kościuszki, ul. Ks. Streicha, ul. Sobie-
skiego i sklepie wędkarskim przy ul. Armii Poznań w Luboniu. Materiały prosimy dostarczać do 20 dnia 
każdego miesiąca.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, treść reklam oraz zastrzega sobie prawo skra-
cania i adiustacji tekstów. Poglądy wyrażane w artykułach nie muszą pokrywać się ze zdaniem Redakcji 
lub Wydawcy.

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

LP
00

7
tapicerki, meblowej i samochodowej

czyszczenie dywanów, wykładzin,

• budowa i wykańczanie 
domów/mieszkań pod klucz

• ocieplanie budynków

„AGAT” Tomasz
Piotrowski

tel. 513 130 522 LK
00

9

tel. 692 515 643

HDS
TRANSPORT 
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797 003 991

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

797 003 991

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

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

ZATRUDNIĘ STOLARZA

ZŁOTA RĄCZKA

503 712 456

hydrauliczne

elektryczne

malarskie

ślusarskie

stolarskie

USŁUGI NAPRAWCZE (TANIO!)

LK
08

1

www.drewno-lubon.ns48.pl
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PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl

LK
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6

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
LP
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2
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5
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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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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
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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

LA
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1700,-

SERWIS NARCIARSKI

ROWERY
SKLEP SERWIS

P.H.U. RELAX
LP

01
0

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

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

Kolor
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