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Większość respondentów – 48% – odpo-
wiedziała twierdząco. Komentarze, które za-
notowaliśmy to: „Tak – bądźmy dobrej myśli”, 
„W  końcu kiedyś muszą nadejść”, „Oczywiście, 
po złych zawsze nadchodzą lepsze, co 5-7 lat”, 
„Tak – po burzy wychodzi słońce”, „Tak, ale nie 
wcześniej niż za dwa lata”, „Tak, wszyscy na to 
czekają”, „Jasne, przecież kiedyś ten bajzel musi 
się skończyć”, „Tak za siedem lat”, „Tak, trzeba 
mieć nadzieję, która umiera ostatnia”, „Tak, prze-
cież kryzys musi się kiedyś skończyć”, „Pod wa-
runkiem, że zmądrzeją politycy”, „Oczywiście, 
jestem urodzoną optymistką”, „Myślę, że tak, 
rzecz w tym żeby ludzie się opamiętali”, „Nasta-
nie pokój – będzie lepiej”.

Mniejsza grupa respondentów – 30% – od-
powiedziała przecząco, argumentując swoje 
wypowiedzi m.in. tak: „Obawiam się, że nadejdą 
jeszcze gorsze”, „Lepsze czasy już były”, „Panie, 

sam pan widzi, jak jest”, „Niestety, nic na to nie 
wskazuje”, „Nie wierzę w to”, „Klimat nas zabije, nie 
mówiąc już o wojnie”, „Póki co czarno to widzę”, 
„Nie i dlatego stąd wyjeżdżam”, „Zawsze uważa-
łam się za optymistkę, ale teraz nie mam złudzeń”, 
„Nie nadejdą, ponieważ ludzkość zmierza do ka-
tastrofy”, „Nie – podziękujmy za to pseudo polity-
kom i politykierom rządzącym światem”, „Dopóki 
Putin rządzi w Rosji nie ma to szans”.

Najmniejsza grupa respondentów – 22% – 
nie miała zdania. Komentarze, które zanotowa-
liśmy to: „Trudno powiedzieć”, „Nie myślę o tym, 
żyję dniem dzisiejszym”, „Nie jestem wróżką”, 
„Niech pan zapyta polityków”, „Chciałabym, ale 
nie mam na ten temat zdania”, „Nie mam zda-
nia, cieszę się każdym dniem”, „Może tak, może 
nie, w obecnej sytuacji trudno to przewidzieć”.

 Sondaż przeprowadził i opracował  
 Paweł Wolniewicz

Początek listopada to szczególny czas zadu-
my i refleksji, czas rozmowy z tymi, którzy są 
i  z  tymi, których z  nami już nie ma. Zachę-
camy do zapoznania się z  tekstami oraz fo-
torelacją na ten temat zamieszczonymi we-
wnątrz numeru.

W piątek, 11 listopada będziemy obchodzili 
104. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczy-
znę niepodległości, po 123 latach niewoli 
austriackiej, pruskiej i  rosyjskiej. Dzień ten 
został uznany za święto państwowe ustawą 
z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepod-
ległości. Pamięć o  tym musi być przekazy-
wana z  pokolenia na pokolenie. Jesteśmy 
zobowiązani do tej swoistej sztafety historii 
(relację z  obchodów Święta Niepodległości 
zamieścimy w grudniowym numerze „GL”).

Czy Putin podpali świat? Rosja odtworzyła 
wszystkie demony XX wieku. Na ile wojna 
jest zagrożeniem dla Polski, czy po Ukrainie 
przyjdzie czas na kraje bałtyckie Łotwę, Es-
tonię i  Litwę? Bałtowie czują się zagrożeni. 

Putin chce odbudować imperium radzieckie, 
a  my jesteśmy na kierunku jego ekspansji. 
Gwarantem bezpieczeństwa jest NATO. Sy-
tuacja geopolityczna, gospodarcza i  ener-
getyczna w Polsce, Europie i na świecie wy-
wołuje frustrację i  determinację. Mamy do 

czynienia z szantażem energetycznym Rosji. 
Rynki energii oszalały. Ceny gazu to nie są 
ceny rynkowe lecz spekulacyjne. Gigantycz-
ne podwyżki cen – takiej drożyzny w Polsce 
nie było od 25 lat. Złoty traci na wartości, 
jest to pośrednio wynik inflacji w Polsce. Wy-
chodzą na ulice samorządowcy. Sytuacja dla 
Polski i  całej Unii Europejskiej jest nadzwy-
czajna (zachęcamy do zapoznania się z wy-
nikami sondażu, w ramach którego zapytali-
śmy respondentów czy ich zdaniem nadejdą 
lepsze czasy?).

W  niedzielę, 20 listopada rozpoczną się 
i  będą trwały do 18 grudnia XXII Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze, 
z  udziałem polskiej reprezentacji. Zachęca-
my do wzięcia udziału w ogłoszonym przez 
Władysława Szczepaniaka na stronach spor-
towych konkursie.

 Życzymy dobrej lektury

 redakcja „GL”

Drodzy Czytelnicy

SŁOWO OD REDAKCJI

Sondaż nawiązuje do sytuacji: geopolitycznej, gospodarczej i energetycznej w Polsce, Europie i na 
świecie, która wywołuje frustrację i determinację wśród ludzi. Byliśmy ciekawi, jak respondenci do 
tej kwestii się odniosą?

Czy Pani/Pana zdaniem nadejdą lepsze czasy?

TAK
 48%

NIE
30%

NIE MAM
ZDANIA

22%

O  pandemii prawie zapomnieliśmy, więc andrzejkowe zabawy ruszają 
na całego. Andrzejkowe tradycje, jak wiele innych zwyczajów, mają swo-
je ludowe korzenie, a  dziś są elementem popkultury. Niegdyś wróżby 
o charakterze matrymonialnym, dziś radosne ćwiczenie wyobraźni. Jest 
coś cudownie magicznego w  cieniach rzucanych na ścianę odlanych 
z wosku kształtów. Bawią się dzieci, bawią się dorośli, bo andrzejkowe 
wróżby to wspaniała odskocznia od nudy codzienności. Dla katolików to 
ostatnia okazja do beztroskich pląsów przed adwentem. W tym popan-
demicznym czasie może nawet chętniej rzucimy się w wir tańca, w rado-
sne bycie z innymi. Udanej zabawy!
 Redakcja  GL

Andrzejki

Oddajemy w Państwa ręce listopadowy numer „Gazety Lubońskiej” z jesiennymi akordami.

fot. Paweł Wolniewicz
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Czas zadumy i refleksji…
Cmentarze mogą nam tyle powiedzieć, mają tyle do powiedzenia. W Święto Wszystkich 
Świętych spotykamy się duchowo z naszymi bliskimi, którzy odeszli – bliskimi, którzy 
trwają w naszych sercach. Szczególny to czas, czas rozmowy z tymi, którzy są i z tymi, któ-
rych już z nami nie ma.

Skanuj kod 
i zobacz więcej zdjęć

W  uroczystość Wszystkich Świętych, w  samo 
południe 1 listopada, na cmentarzu komu-
nalnym przy ul. Armii Poznań odprawiono 
Mszę św. za zmarłych, natomiast w  Dzień 
Zaduszny o godz. 15 odmówiono koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie odbyła się 
procesja z błogosławieniem grobów   
fot. Paweł Wolniewicz

Naturalne jest to, że w dniu Wszystkich Świę-
tych odwiedzamy groby bliskich. Warto jed-
nak też pamiętać o  osobach, które walczyły 
o  wolność naszej Ojczyzny. Na cmentarzu 
w Żabikowie znajduje się dąb upamiętniają-
cy podporucznika rezerwy, doktora Edmun-
da Wacława Moenke. Urodzony 23 stycznia 
1883 roku był cywilnym lekarzem w  Żabiko-
wie. Podczas drugiej wojny światowej zginął 
w  Katyniu nad Dnieprem 16 kwietnia 1940 
roku zamordowany przez Sowietów. Już 3 
kwietnia pierwsza grupa polskich jeńców 
wyruszyła koleją z obozu w Kozielsku do sta-
cji Gniezdowo. Dalej wożono ich karetkami 
więziennymi na miejsce egzekucji na letni-
sku NKWD w  Katyniu. W  rezultacie w  ciągu 
dwóch miesięcy 1940 roku zamordowano 
21 857 jeńców wojennych. Na zdjęciu ośmio-
letnia Michalina z  Towarzystwa Miłośników 
Miasta Lubonia zapalająca znicz w  tym wy-
jątkowym miejscu upamiętniającym jedną 
z największych tragedii narodu polskiego   
fot. Przemysław Maćkowiak

Cmentarz w Żabikowie widziany z lotu ptaka (więcej zdjęć lubońskich cmentarzy wykonanych 
z powietrza zamieściliśmy na naszym portalu informacyjnym)    fot. Rafał Wojtyniak

W  środę, 26 października odszedł do Domu 
Ojca śp. ks. kan. dr Roman Pioterek, wika-
riusz parafii św. Jana Bosko w  Starym Lu-
boniu w  latach 1969-1973 (w  tym czasie 
proboszczem był ks. Teodor Nogala), emery-
towany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja 
Bp. w Skokach. Uroczystości pogrzebowe od-
były się w  sobotę, 29 października w  parafii 
pw. Świętej Trójcy na poznańskim Dębcu. Sy-
birak-kapłan został pochowany na pobliskim 
cmentarzu przy ul. Bluszczowej (wspomnie-
nie o śp. ks. Romanie zamieścimy w grudnio-
wym, papierowym wydaniu „GL”)   
fot. Paweł Wolniewicz

Grób Jakóba Chudzickiego (1856-1913) – 
protoplasty jednego z  najstarszych luboń-
skich rodów. Pochodził z Głuszyny, przybył do 
Lubonia ok. 1880 r., wkrótce ożenił się z Bar-
bara Remlein (siostra ówczesnego sołtysa Lu-
bonia – Andrzeja Remleina) i gospodarzył na 
terenie Lubonia oraz Lasku   
fot. Paweł Wolniewicz

W  uroczystość Wszystkich Świę-
tych, o  godzinie 15 na cmentarzu 
parafialnym w  Żabikowie została 
odprawiona Msza święta, której 
przewodniczyli: ks. Roman Kubicki 
– proboszcz parafii św. Jana Bosko 
oraz ks. Włodzimierz Lange i ks. Jan 
Pawlak – oboje wychowani w tej sa-
mej lubońskiej parafii. Po zakończe-
niu mszy, pomiędzy grobami prze-
szła procesja   
fot. Rafał Wojtyniak
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Czesław Kazimierz Szafczyk (1942-2022)

PAMIĘTAMY…

W środę, 31 sierpnia, w wieku 80 lat zmarł śp. Czesław Kazimierz Szafczyk 
– powszechnie lubiany i ceniony lubonianin, długoletni harcerz, społecz-
nik, życzliwy, pogodnie nastawiony do życia i uśmiechnięty, na którego 
zawsze można było liczyć.

Przyszedł na świat 10 czerwca 1942 r. i przez 
całe życie mieszkał w Luboniu. Był absolwen-
tem Technikum Mechanicznego w  Pozna-
niu. W  okresie nauki był przewodniczącym 
Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego 
PTTK. Pracę zawodową podjął w 1964  r. w Za-

kładach Nawozów Fosforowych w Luboniu na 
stanowisku mechanika. Potem pracował w Za-
kładach Hipolita Cegielskiego HCP w  Pozna-
niu na stanowisku brygadzisty przy montażu 
silników agregatowych do lokomotyw, a  na-
stępnie w  Kombinacie Budowlanym REMO
-BUD przy ul. Wieruszowskiej w  Poznaniu na 
stanowisku głównego mechanika, skąd prze-
szedł na emeryturę. Przez ponad 60 lat należał 
do Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo 
było jego wielką pasją, której poświęcił się 
całkowicie. Zawsze wykonywał swoje obo-
wiązki zgodnie z  Prawem i  Przyrzeczeniem 
Harcerskim. Od ponad 10 lat był komendan-
tem Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 1 
Lubońskiej Drużyny Harcerskiej im. ks. Józefa 
Poniatowskiego, przy Szkole Podstawowej nr 
4 w Luboniu. Działał także w Kręgu Seniorów 
przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go w Luboniu. Był członkiem Lubońskiej Rady 
Seniorów oraz długoletnim i zasłużonym Ho-
norowym Dawcą Krwi propagującym ideę ho-
norowego krwiodawstwa. 

Państwo Bogusława i  Czesław Szafczykowie na uroczy-
stości w  sali bankietowej hotelu MAX, podczas której 
w lipcu tego roku nasze miasto uczciło małżeństwa z pięć-
dziesięcioletnim i dłuższym stażem   fot. Paweł Wolniewicz

Obelisk z cmentarza przy ul. Bluszczowej w Poznaniu 
fot. Paweł Wolniewicz

Przy okazji różnych uroczystości Czesław Szafczyk pa-
miętał o zapaleniu zniczy przy pomniku „Kamień” z ufun-
dowaną przed 24 laty przez harcerzy i ówczesne władze 
miasta tablicą upamiętniającą 65. rocznicę powsta-
nia pierwszych drużyn harcerskich w Lasku. Od lewej: 
Agnieszka Antczak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, 
hm Aleksandra Lorenc – komendantka ośrodka, Czesław 
Szafczyk i Wanda Suleja-Kot – była radna Rady Miasta Lu-
boń   fot. Paweł Wolniewicz

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą, 
zostaną po nich buty i telefon głuchy. 

 ks. Jan Twardowski

Z przykrością zawiadamiamy, że odszedł do Domu Ojca 

 śp. Zygmunt Maćkowiak   

Przeżył 83 lata, nasz Najukochańszy Tato oraz Dziadek

Msza święta w intencji zmarłego odbędzie się w sobotę 12 listopada 2022 roku o godz. 10 
w kościele św. Jana Bosko w Luboniu. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 11 

na cmentarzu para�alnym w Żabikowie. Pogrążony w głębokim smutku Syn z Rodziną.

Tradycja listopadowego święta wykracza jed-
nak poza dogmatycznie religijne formuły. Pa-
mięć o zmarłych i uroczyste nawiedzanie miejsc 
ich pochówku to ważna część naszej polskiej 
tradycji, wyrosła na religijno-patriotycznej gle-
bie. Jest nie tylko religijnym obrzędem, ale po-
wszechnym obyczajem.
W  tym roku pogoda wyjątkowo dopisała w   
listopadowe święto, więc tłumnie odwiedza-
liśmy groby naszych zmarłych. Odgarnąwszy 
opadłe tu i ówdzie liście, zapalaliśmy znicze. Mi-
gocący blask niezliczonych cmentarnych lam-
pionów rozświetlał listopadową ponurość wie-

czoru.  Zapalamy światełka na grobach naszych 
bliskich, znajomych i  tych wszystkich, których 
pamięć chcemy uczcić. Światło to znak Boga, 
który sam siebie nazwał Światłością Świata 
i w Chrystusie odkupił świat. Jezus mówił o so-
bie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za 
Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz bę-
dzie miał światło życia” (J 8, 12). Blask świecy to 
symbol życia i odrodzenia, zarówno w wymia-
rze wieczności jak i w naszym ziemskim losie. 
Tak więc wspominając zmarłych, zyskujemy 
nadzieję, że światło rozjaśni mrok przyszłości.
 Aleksandra Radziszewska

Uroczystość Wszystkich Świętych
Dzień Wszystkich Świętych obchodzony 1 listopada w powszechnej świadomo-
ści łączy się ze Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dniem Za-
dusznym obchodzonym 2 listopada, choć w Kościele katolickim pierwszego dnia 
listopada czci się tych chrześcijan, którzy dostąpili zbawienia i przebywają w nie-
bie, natomiast Zaduszki to modlitewne wspomnienie wszystkich zmarłych. 

Czesław Szafczyk był osobą pogodną, ofiarną, 
bardzo skromną i  zaangażowaną w  sprawy 
społeczne. Poza tym dobrym organizatorem, 
lubianym i mającym wielu przyjaciół. Jego dłu-
goletnia działalność wpływała na aktywizację 
społeczności lokalnej i  kształtowanie postaw 
obywatelskich. Widział problemy osób star-
szych, ich oczekiwania i potrzeby, które w miarę 
swoich możliwości starał się rozwiązywać.
Za pracę społeczną został wyróżniony m.in.: 
Medalem „Zasłużony dla Miasta Luboń” (2019r.), 
Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 
(I i II stopnia) oraz wieloma odznaczeniami har-
cerskimi. Z żoną – Bogusławą Kazimierą, którą 
poślubił w  1961 r. mieli dwoje dzieci: Dorotę 
i Piotra. Doczekali się czworga wnucząt i trojga 
prawnuków.
Czesław Szafczyk został pochowany 3 września 
na cmentarzu w Wirach po Mszy św. żałobnej 
odprawionej w kościele św. Maksymiliana Marii 
Kolbego. W  ostatniej drodze towarzyszyli mu 
licznie zgromadzeni: rodzina, przyjaciele, har-
cerze i sąsiedzi. Zawsze uśmiechnięty, wytrwały 
optymista o  wielkim sercu, pozostanie w  pa-
mięci lubonian i nie tylko. (PAW)
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Na książkę, której współautorem jest prof. UAM 
dr hab. Mikołaj Tomaszyk, składa się 17 spójnych 
opracowań przedstawicieli różnych środowisk 
naukowych i reprezentantów administracji pu-
blicznej, służby zdrowia, administracji, służb, in-
spekcji i  straży. Przedmiotem refleksji naukow-
ców w ww. książce są sprawy dotyczące źródeł 
pochodzenia i następnie przeniesienia się wiru-
sa SARS-CoV-2 na gatunek ludzki, źródła infekcji 
i  kierunki jej proliferacji, tempo przemieszcza-
nia się i źródła zakażenia oraz skutki pandemii 
w wielu wymiarach współczesnego świata. Teo-
logowie różnych religii, ruchów parareligijnych 
stawiają pytania o wymiar teologiczny i religijny 
wirusa. Nie brak wśród nich głosów wskazują-
cych na to, że pandemia COVID-19 jest jedną 
z  ostatnich plag światowych poprzedzających 
profetycznie zapowiadany koniec znanego nam 
świata. Przed innymi pytaniami badawczymi 
stają przedstawiciele nauki o polityce i admini-
stracji, nauki o politykach publicznych.

Niniejsza publikacja nie udziela odpowiedzi na 
te wszystkie pytania. Jednak jej Autorki i Auto-
rzy wywodzący się z  wielu dziedzin nauki oraz 
praktyki zawodowej, różnych szczebli władzy 
państwowej i  samorządowej, podjęli się próby 
nakreślenia z  ich perspektywy odpowiedzi na 
kilka pytań badawczych. Dają się one uporząd-
kować w sześciu punktach:

Co jest przyczyną wystąpienia pandemii CO-
VID-19 i jakie wnioski należy wyciągnąć z całego 
okresu jej trwania? Jakie są główne przyczyny 
występowania chorób masowych? 

Czy dotychczas obowiązujące reguły, systemy 
opieki zdrowotnej państw są w  należyty spo-
sób przygotowane do stawienia czoła innym, 

możliwym pandemiom? Czy wprowadzenie 
nowych przepisów usprawniło podejmowanie 
działań celem tworzenia nowych jednostek or-
ganizacyjnych podmiotów leczniczych? Jakie są 
przyczyny luk w  tych systemach, jakie wnioski 
należy wyciągnąć z  całego okresu walki z  no-
wym patogenem? 

W  jaki sposób nowe technologie są w  stanie 
wesprzeć pracę człowieka stającego do walki 
z koronawirusem? Na jakim poziomie kształtują 
się nakłady na służbę zdrowia w Polsce i innych 
państwach? Czy będzie rosło zapotrzebowa-
nie na usługi medyczne oraz lepszą alokację sił 
i środków w służbie zdrowia?

Jakie zasady porządkowały działalność szpita-
la tymczasowego i  jak zmieniła się sieć szpitali 
w okresie pandemii SARS-CoV-2? W jakim zakre-
sie i jakie inne podmioty współdziałały ze sobą 
w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego? Jak 
zmieniały się podstawy prawne działań służb 
i inspekcji, czy były one adekwatne do potrzeb, 
czy też wymuszały konieczność współdziałania? 
W jakim zakresie zaangażowane zostały siły po-
licyjne w  realizację przedsięwzięć związanych 
z czasem pandemii? 

W  jakim zakresie aparat władzy państwowej, 
wprowadzając zasady reżimu sanitarnego, 
wspierał się przy egzekucji tych zasad  pomo-
cą jednostek organizacyjnych służb, inspekcji 
i straży? Jakie siły i środki zostały zaangażowane 
przez Policję, Państwową Inspekcję Sanitarną, 
Państwową Straż Pożarną i Straże Miejskie? Jakie 
zadania zostały postawione przed funkcjonariu-
szami służb i pracownikami straży i inspekcji? 

Jaki skutek dla społeczeństwa przyniesie pande-
mia SARS-CoV-2? Czy należy mówić o nowych 

trendach czy o  trwałych zmianach na nowo 
kształtujących codzienność życia w  miastach, 
państwach, regionach świata? Czym może być 
„wykluczenie społeczne” grup społecznych 
w trakcie pandemii SARS-CoV-2? 

Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środ-
ków JM Rektora UAM przyznanych w  ramach 
grantu pn. „Mobilne punkty pomocy medycz-
nej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia 
organizacyjne i  logistyczne COVID-19. Projekt 
rozwiązań systemowych w Wielkopolsce”. (PAW)

COVID-19 w Wielkopolsce
Nakładem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ukazała 
się książka pod redakcją naukową lubonianina – Mikołaja Tomaszyka i Dariusza Dymka „Środowisko w zagroże-
niach epidemiologicznych. Doświadczenia COVID-19 w Wielkopolsce”.

Okładka książki „Środowisko w zagrożeniach epidemiolo-
gicznych. Doświadczenia COVID-19 w Wielkopolsce”.

Szczepienia
Można się zaszczepić w Punkcie Szczepień Powszechnych 
w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) Luboń.

Szczepienia przeciwko COVID-19 oraz przeciwko grypie (przeciwko grypie oso-
by w wieku 36-65 lat) są wykonywane w piątki od godz. 14.30 do 18 przy ul. 
Sikorskiego 3.

Szczepienia są nieodpłatne i nie wymagają uprzedniej rejestracji. (PAW) 
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Korepetytor z wieloletnim 
doświadczeniem udzieli 

korepetycji 
z matematyki

na wszystkich
poziomach zaawansowania
(z przygotowaniem do matury włącznie)

tel. 724-215-530

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.

LK
06

6

Korepetycje 
z matematyki i fizyki 

na wszystkich 
poziomach nauczania.

KOREPETYCJE

tel. 601-75-75-22

A Bb

a

Doktor nauk przyrodniczych 
udziela lekcji biologii, 

chemii i biochemii 
na wszystkich poziomach 

nauczania. 

KOREPETYCJE

tel. 601-94-77-21

R E K L A M A
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Konkurs o nagrodę Grand Prix „Aleja gwiazd”
W piątkowym koncercie konkursowym o nagro-
dę Grand Prix walczyło 13. finalistów: Dorota Sa-
cewicz, Magdalena Lasota, Katarzyna Milewska, 
lubonianka – Julia Galin, Władysław Węgorek, 
Julia Mróz, Anna Wardęska, Marta Łyda, Michał 
Steciak, Julia Bejma, Dajana Sipa, Dorota Na-
wrocka i  Zuzanna Suliga, którzy zaśpiewali po 
dwie piosenki do tekstów Marka Dutkiewicza. 
Podobnie jak w  ubiegłych latach konferan-
sjerem estradowego widowiska był Sławomir 
Bajew – dziennikarz Radia Poznań, który swoje 
zapowiedzi przeplatał anegdotami, szybko na-
wiązując dobry kontakt z publicznością. W tym 
dniu publiczność zagłosowała na wykonawcę, 
który otrzymał jej nagrodę. Po części konkurso-
wej na festiwalowej scenie koncertowała gwiaz-
da – Joanna Dark.

Śniadanie Festiwalowe, czyli co w  polskiej 
muzyce piszczy?
Kilka godzin przed rozpoczęciem koncertu ga-
lowego Festiwalu Polskiej Piosenki, w sobotę, 8 
października Biblioteka Miejska zorganizowała 
Śniadanie z Gwiazdami – gośćmi festiwalu: Jo-
anną Dark, Markiem Dutkiewiczem i Mietkiem 
Jureckim, z którymi niezwykle interesującą roz-
mowę prowadziła Monika Smółka z Bibliotecz-
nego Centrum Animacji i Kultury. Joanna Dark 
opowiedziała o swojej karierze w musicalu „Me-
tro”, o różnicach między występowaniem na de-
skach warszawskich teatrów, a  na Broadwayu. 
Zdradziła, kto zaangażował ją do zaśpiewania 
polskiej wersji „Kręgu Życia’’ do disneyowskiej 
animacji „Król Lew” i  uchyliła rąbka tajemnicy, 
jak poznała się z Markiem Dutkiewiczem, z któ-
rym prywatnie są małżeństwem od ponad 30 

lat. Marek Dutkiewicz był bohaterem tegorocz-
nego festiwalu. Napisał wiele tekstów hitów, 
które zawojowały polskie listy przebojów. Jest 
autorem m.in. „Czas ołowiu”, „Jolka, Jolka pa-
miętasz”, „Malinowy Król”, „Aleją Gwiazd”, „Dmu-
chawce, latawce, wiatr” czy „Chodź, pomaluj 
mój świat”. Poeta opowiedział o procesie two-
rzenia, wokalistach, z  którymi współpracował 
i o cenzurze, która na szczęście jego tekstów nie 
dotyczyła, ponieważ, jak sam stwierdził – pisze 
najczęściej o obyczajach i miłości. Opowiedział 
również anegdotę o tym, jak powstał hit „Jolka, 
Jolka pamiętasz”, który początkowo miał być 
szybkim przebojem disco. Mietek Jurecki, jako 
honorowy obywatel Lubonia został gorąco po-
witany przez uczestników spotkania. Ze swoim 
charakterystycznym luzem i  dystansem opo-
wiedział, co tworzył podczas pandemicznego 
zamknięcia i  jaką rekordową ilość koncertów 
grała swego czasu Budka Suflera (osiem dzien-
nie!). Uczestnicy spotkania mogli zadawać py-
tania i chętnie korzystali z tego przywileju.

Koncert galowy (08.10)
Koncert Galowy festiwalu rozpoczął się od wy-
stępu niezwykle utalentowanej 10-letniej Ma-
rysi Marcinkowskiej – laureatki wielu prestiżo-
wych nagród, zdobytych w międzynarodowych 
konkursach. 

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

„Chodź, pomaluj mój świat…” Festiwal Polskiej 
Piosenki im. Janusza Kondratowicza w Luboniu

Trzynaścioro uczestników festiwalu na scenie w hali LOSiR   fot. Krzysztof Krause

Podczas festiwalowego śniadania z gwiazdami w Bibliotece Miejskiej   fot. Paweł Wolniewicz

Nagrodę Grand Prix festiwalu zdobyła Julia Mróz   
fot. Krzysztof Krause

W piątek i sobotę (7 i 8 października) w hali LOSiR, która zamieniła się na dwa dni w salę koncertową 
usłyszeliśmy kolejne piękne utwory, ważne teksty – te już znane oraz całkiem nowe, tworzone spe-
cjalnie dla organizowanego w ramach konkursu „Pióra Poetów”. Udział w tych dwóch wieczorach 
był gwarancją niezapomnianych muzycznych uniesień. Po raz kolejny szczególnych, bo z piosenka-
mi Marka Dutkiewicza – poety, który sercem pisze dla wielu artystów, a jego słowa śpiewa Felicjan 
Andrzejczak, Urszula, Lombard, Krystyna Prońko, Kombi, Ewa Farna, Dwa plus Jeden, a także wielu 
innych bardzo znanych i popularnych artystów. Na dwa dni Luboń stał się stolicą polskiej piosenki. 
Muzyczne wydarzenie tradycyjnie objęliśmy patronatem medialnym.

Skanuj kod 
i zobacz więcej zdjęć
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Piękne rozpoczęcie galówki na harfę, gitarę, 
saksofon – ze szczególnym naciskiem na harfę. 
A  wszystko to z  jednego powodu – POLSKIEJ 
PIOSENKI” – powiedział podsumowując festiwal 
dyrektor artystyczny – Michał Kosiński.

Organizatorami festiwalu byli: Miasto Luboń, LO-
SiR, Pozytywny Luboń i Biblioteka Miejska, nato-
miast patronatem honorowym objęli go: ZAiKS, 
SAWP, ZAKR, Biomass Media Group sp. z o.o., Mar-
ry Kay, Luvena, Factory, Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, Powiat Poznański. (PAW)

..........................................

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

Marysia zagrała na harfie utwór pt. „Dmuchaw-
ce, latawce, wiatr”, autorstwa Marka Dutkiewi-
cza, dla którego ten utwór został dedykowany 
podczas trwającego wydarzenia. W  sobotę 
podobnie jak dzień wcześniej publiczności za-
prezentowało się 13. finalistów oraz zaproszeni 
goście. Konferansjerem estradowego widowi-
ska był Dyrektor Artystyczny Festiwalu – Michał 
Kosiński. Nagrodę Grand Prix festiwalu zdobyła 
Julia Mróz, nagrodę publiczności – Michał Ste-
ciak, natomiast w konkursie Pióro Poetów zwy-
ciężyła Zuzanna Wiśniewska. Wszystkim woka-
listom podczas koncertów towarzyszył zespół 
muzyczny pod kierownictwem kompozytora 
i aranżera – Macieja Szymańskiego – w składzie: 
Jacek Skowroński – piano, Jakub Królikowski – 
instrumenty klawiszowe, Janusz Musielak – gi-
tary, Jarosław Chmielewski – gitary, Piotr Max 
Wiśniewski – bas, Maksymilian Mińczykowski 
– perkusja, Marek Konarski – saksofony i Maciej 
Gwóźdź – trąbka. W chórku śpiewali: Magdale-
na Dolska-Domek, Aleksandra Śliwińska, Ma-
rysia Kiersnowska-Sekulak i Rafał Sekulak. Jako 
gwiazda wieczoru wystąpił Kuba Badach.

„Tegoroczna edycja już w  przygotowaniach 
i  również w realizacji miała w sobie wiele spo-
koju. Miała własne, właściwe tempo, doskonały 
poziom konkursowy, z jeszcze większą radością 
wyśpiewany koncert galowy. Miała doskonałą 
realizację muzyczną, dźwiękową, oświetlenio-
wą, multimedialną, organizacyjną, logistyczną. 

Formacja Taneczna NDS MODERN JAZZ została 
półfinalistą znanego telewizyjnego show „Mam 
talent”, emitowanego na antenie stacji TVN. 
Dziewczyny otrzymały trzy razy TAK i przeszły 
do ścisłego półfinału. Już 12 listopada w sobotę 
będziemy mogli zobaczyć reprezentację New 

Dance School z Lubonia w odcinku na żywo. 
Grupa zaprezentuje się w nowym układzie, gdyż 
w każdym kolejnym etapie musi pokazać się w 
innej odsłonie. Gorąco zapraszamy do ogląda-
nia i kibicowania. 

           Katarzyna Pawlicka, Dominika Szymkowiak 

12 listopada reprezentacja New Dance School wystąpi na żywo w półfinale programu „Mam Talent”   fot. Zb. NDS

W konkursie Pióro Poetów zwyciężyła Zuzanna Wiśniew-
ska, której nagrodę wręczył Marek Dudkiewicz   
fot. Krzysztof Krause

Burmistrz Małgorzata Machalska z Markiem Dutkie-
wiczem i Mietkiem Jureckim na festiwalowej scenie    
fot. Krzysztof Krause

Publiczność przyznała nagrodę Michałowi Steciakowi   
fot. Krzysztof Krause

Plakat informujący o naborze do grupy 
taneczno-westernowej Dallas Country

New Dance School
w półfinałach „Mam Talent”

Nabór do grupy taneczno-westernowej 
Dallas Country 

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

Kowbojskie Miasteczko mieszczące się przy 
ul. Kwiatowej 30 w  Luboniu ogłasza jesienny 
nabór do grupy taneczno-westernowej Dallas 
Country, która powstała w  1996 r. jako druga 
w kraju grupa tańcząca w rytm muzyki country. 
Zespół może pochwalić się m.in. cyklem wystę-
pów na promie „Polonia” czy chociażby zapro-
szeniem do udziału w tak znanych programach 
jak „Mam Talent” czy „Rozmowy w Toku”.

Zapisy: szef grupy – Jack, tel. 604 379 755.

Wymagania: dobra prezencja, wyczucie rytmu, 
wiek powyżej 16 lat.

Po nabyciu odpowiednich umiejętności ta-
necznych czekają na Was występy odbywające 
na terenie całej Polski i nie tylko.

 Zbigniew Henciel  
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Akademia pomaga dzieciom, które w  sie-
bie nie wierzą, mają niską samoocenę. Po-
moc polega na: budowaniu własnoręcznie 
zrobionej wędki; spotkaniach, zajęciach raz 
w  tygodniu indywidualnie z  tutorem, któ-
rego zadaniem jest planowe rozwijanie 
umiejętności oraz nadzorowanie kształcenia 
indywidualnego ucznia prowadzące go do 
realizacji pracy (każdy tutor ma jednego pod-
opiecznego), kształtowaniu mocnych stron 
i  zwiększaniu wartości młodego człowieka. 
Tutorzy mogą mieć wsparcie psychologa.  

W  programie biorą udział szkoły zgłoszone, 
które wyraziły chęć udziału w projekcie. Szko-
ła deleguje koordynatora czyli pracownika, 
który wyznacza dzieci potrzebujące pomocy. 
Nad pracą wolontariuszy jak i  ich rekrutacją 
czuwa Lider. W  Luboniu w  akcji biorą udział 
dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła 
Podstawowa nr 4. Każda z  nich ma swojego 
Lidera. Obecnie jest przeprowadzona rekruta-
cja na wolontariuszy. Aby dołączyć do drużyny 
Liderów i Wolontariuszy Akademii Przyszłości 
wystarczy wejść na: www.superw.pl i  poznać 
szczegóły. (PAW) 

Drużyna potrzebuje pomocy. Co jest potrzeb-
ne? Przede wszystkim: nowe pościele, ręczniki, 
koce, zabawki, gry, artykuły papiernicze, che-
mia domowa typu proszki do prania, płyny do 
płukania, kąpania, mycia okien, podłóg, pasty i 
szczoteczki do zębów, szampony, mydła, balsa-

my, kremy, środki dezynfekujące, kawa, herbata, 
konserwy (szynka, ryby, pasztety), ryż, cukier, 
makaron, majonez, ketchup, musztarda, olej, 
oliwa, przyprawy, soki, słodycze i inne produkty 
o długim terminie przydatności.

Podobnie jak w roku ubiegłym, na terenie Lubo-

nia akcję będą wspierały panie Marta i Patrycja, 
które z góry dziękują lubonianom za wielkie ser-
ce. Chętni darczyńcy proszeni są o kontakt z 
Martą (tel. 723 359 277) lub z Patrycją (tel. 785 
845 577). Zbiórka darów trwa do 2 grudnia br. 

 Marta, Patrycja i PAW

Akcja Wielkich Serc…
Szpikowa Paczka w toku!

Drużyna Szpiku przygotowuje kolejną akcję Szpikowa Paczka 
2022. W tym roku planuje pomóc 50 rodzinom onkologicznym, 
podopiecznym Domów Samotnych Matek i Domu Dziecka. Zajrzy 
na oddziały onkologiczne i hematologiczne.

Głowa do góry
Akademia Przyszłości, której hasłem jest „Głowa do góry” od 2003 r. pomaga dzieciom, które nie wierzą 
w siebie, mają niską samoocenę. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której dziecko spotyka się z dru-
gim człowiekiem, dorosłym, który chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towa-
rzyszem. Akademia wyposaża dziecko w zasoby i doświadczenia, dzięki którym może pokonać dotych-
czasowe przeszkody i poradzić sobie w dorosłym życiu – przede wszystkim buduje w dziecku poczucie 
własnej wartości. 

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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tapicerki, meblowej i samochodowej
czyszczenie dywanów, wykładzin, • remonty od A do Z

• budowa i wykańczanie 
domów/mieszkań pod klucz

Tomasz
Piotrowski

tel. 513 130 522 LK
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------- R E K L A M A -------

W ubiegłym roku w naszym mieście organizatorkami akcji Wielkich 
Serc były od lewej: Patrycja Bukowska, Marta Dudziak i Agnieszka 
Urbańska   fot. Zb. Marty Dudziak

Miejsca w punktach opieki czekają na dzieci, 
których opiekunowie chcą wrócić na rynek 
pracy. Wystarczy, że jedno z  rodziców obec-
nie nie pracuje (nie jest konieczny status oso-
by bezrobotnej zgłoszonej do urzędu pracy) 
i chce to zmienić. Pomaga w tym projekt „Wra-
camy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa 
osób powracających lub wchodzących na ry-
nek pracy po przerwie związanej z opieką nad 
dzieckiem do lat trzech” realizowany przez 
Metropolię Poznań.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza 
do udziału w  projekcie niepracujących ro-
dziców dzieci do lat trzech. Zgłoszenia przyj-
mowane są na adres mailowy biuro@projek-
t-opiekunki.pl. Informacje można uzyskać 
także pod numerem telefonu 786 102 024. 
Szczegóły projektu zostały zebrane na stronie 
internetowej projekt-opiekunki.pl.

Na terenie Metropolii Poznań działa 30 punktów opieki dla dzieci do lat trzech, z 
których mogą skorzystać niepracujący rodzice. Jeden z punktów działa w Zucho-
landii w Luboniu. 

Opieka dla dzieci do lat trzech

Punkt opieki dla dzieci do lat trzech działa 
w funkcjonującej od ośmiu lat Zucholandii przy 
ul. Karłowicza 39 (tel. 536 996 926, e-mail:  
biuro@zucholandia.pl), gdzie w  ramach unij-
nego projektu przygotowano 45 miejsc dla 
najmłodszych dzieci z  Metropolii Poznań.
(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

KUPON UPRAWNIA DO 

(stacja Fitness, Wellness, Kosmetologia)

RABATU% 50

www.facebook.com/studiofigurawiry

ul. Komornicka 89
WIRY

tel. 695 055 507

62-064 PLEWISKA UL. KOLEJOWA 105/1

tel. 501-604-618
biuro@tmknieruchomosci.pl

www.tmknieruchomosci.otodom.pl

POMOGĘ W SPRZEDAŻY 
KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI

TMK NIERUCHOMOŚCI TOMASZ KOŚCIUCHA
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25 października około południa Księżyc przesłonił tarczę słoneczną. Niestety 
gęste chmury skutecznie utrudniały obserwację tego zjawiska.

 Rafał Wojtyniak

Przed miesiącem informowaliśmy (czytaj: „GL” 10-2022, s. 17), 
że rankiem, 30 września mieszkaniec naszego miasta – Andrzej 
Koprowski, spacerując z psem Draco po terenie zielonym, w są-
siedztwie autostrady A2 (po północnej jej stronie) i torów ko-
lejowych linii Poznań-Wrocław, zauważył leżącego w zaroślach, 
rannego łosia. Jak się dowiedzieliśmy w Centrum Zarządzania 
Kryzysowego dla Miasta Poznania ranny łoś samodzielnie się 
oddalił i ślad po nim zaginął.

Z miejsca, gdzie w ostatnim dniu września pojawili się m.in.: po-
znańscy strażnicy miejscy, łowczy, służby weterynaryjne – łoś się 
oddalił i nie odnotowano sygnału o jego ponownym pojawieniu 
się w okolicy. Być może zraniony byk, po krótkim odpoczynku 
nabrał sił i poszedł dalej. (PAW)

Przypominamy, że jeszcze w listopadzie istnieje 
możliwość wystawienia nadwyżki odpadów zie-
lonych dodatkowo także w workach, obok posia-
danych brązowych pojemników na bioodpady 
(obowiązuje limit do pięciu worków w terminie od-
bioru bioodpadów – zgodnie z harmonogramem). 
Pamiętajmy, że wytworzone bioodpady wrzucamy 
luzem do brązowego pojemnika – oczywiście bez 
worków. (PAW)

Zaćmienie całkowite (czarny obszar), częściowe (szary obszar), brak (żółty obszar)   
rys. Rafał Wojtyniak

Częściowe zaćmienie Słońca ok. godziny 11.30    fot. Rafał Wojtyniak

Szukającego schronienia w zaroślach  
łosia zauważył mieszkaniec Lubonia   
fot. Paweł Wolniewicz

Znikające Słońce

Ranny łoś się oddalił Pięć dodatkowych 
worków

www.hertmanowska.pl

R E K L A M A
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Od 16 września do 15 października Straż Miejska podjęła 452 
różnego rodzaju działania i interwencje na terenie miasta.
Działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji oraz patrole pie-

sze i pieszo-rowerowe – 32.
• Kontrola placów zabaw – 59.
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 40.
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeź-

wości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 39.
• Patrol szkolny – 51.
• Patrole łączone/asysty z pracownikami Policji lub Urzędu 

Miasta – 2.

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 21.
• Interwencje drogowe – 68.
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 46.
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz za-
kłócaniem ładu i porządku publicznego – 26.

Warto wspomnieć, że na przełomie września i października 
18 osób ukarano mandatami, natomiast 15 osób pouczono. 
Od początku roku prowadzonych jest 41 spraw o wykrocze-
nie, 5 spraw trafiło do sądu.

 Na podstawie danych SM (PAW)

styki zabezpieczył stosowne ślady (straty: 2 950 zł).

7 października – z klatki schodowej jednego z bloków przy 
Al. Jana Pawła II skradziono rower (straty: 1 900 zł).

13 października – do 78-letniej mieszkanki ul. Osiedlowej za-
dzwoniła kobieta podająca się za policjantkę i poinformowała 
starszą panią, że jej bratanek spowodował śmiertelny wypa-
dek i musi zapłacić odszkodowanie pokrzywdzonej rodzinie 
ofiary. Nakłoniła oszukaną seniorkę do przekazania 30 000 zł. 
Postępowanie prowadzą lubońscy policjanci.

13 października – przy ul. Dębieckiej zatrzymano kierują-
cego samochodem pod wpływem środków odurzających, 
okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu 
i był poszukiwany listem gończym celem doprowadzenia do 

Zakładu Karnego. Ponadto pasażer samochodu posiadał przy sobie narkotyki.

14 października – nieznany mężczyzna w sklepie Żabka przy ul. Dożynkowej 
skradł artykuły spożywcze i po odepchnięciu interweniującej ekspedientki uciekł. 
Na miejscu pojawił się przewodnik z psem tropiącym.

15 października – przy ul. Wojska Polskiego zatrzymano nietrzeźwego 
(1,9 promila) kierowcę – obywatela Ukrainy.

 Na podstawie danych policji (PAW)

. . . . . . . . . . . . . . .

Brawura czy brak wyobraźni…?
Wypadek na ul. Armii Poznań.

W  sobotę, 22 października, kilka minut przed godziną 9 lubońscy strażacy 
interweniowali na ulicy Armii Poznań, gdzie doszło do wypadku drogowego. 
W  zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. Kierowca mazdy stracił 
panowanie nad pojazdem. W  konsekwencji prowadzone przez niego auto 
uderzyło w  przyuliczny ekran akustyczny (na wysokości placu zabaw Auto-
stradowa Dolinka), uszkadzając go. Staranowane zostały również przyuliczna 
latarnia oraz sygnalizator świetlny. W wypadku ucierpiała jedna osoba, którą 
Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował do szpitala. Lubońskich 
strażaków wsparł w działaniu także zastęp ze Szkoły Aspirantów PSP z Pozna-
nia. Na miejscu interweniowali również lubońscy i poznańscy policjanci.

Warto wspomnieć, że działo się to w obrębie zatoki przystanku autobusowego 
i w sąsiedztwie przejścia dla pieszych.

 Na podstawie informacji z OSP Luboń i policji (PAW)

KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

Od 17 września do 15 października w  Luboniu skra-
dziono jeden samochód, zatrzymano 12 osób poszu-
kiwanych (w tym jedną listem gończym), cztery osoby 
posiadające narkotyki i  dwóch nietrzeźwych kierow-
ców. Policja zatrzymała na gorącym uczynku lub w bez-
pośrednim pościgu 11 sprawców oraz wylegitymowała 
550 osób. Ujawniono również sześć oszustw interneto-
wych (tzw. przestępstw w sieci).

17 września – włamano się do hali garażowej jednego 
z bloków przy Al. Jana Pawła II i skradziono rower dziecięcy 
(straty: 500 zł).

18 września – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano kierującego 
pojazdem pod wpływem środków odurzających.

20 września – przy ul. Fabrycznej zatrzymano kierującego pojazdem, który nie 
posiadał ku temu uprawnień.

22 września – w jednym ze sklepów CH Factory przy ul. Dębieckiej skradziono 
dwie kurtki (straty: 3 000 zł).

23 września – z niezabezpieczonego placu przy ul. Magazynowej skradziono 300 
drewnianych palet typu Euro (straty: 20 000 zł).

24/25 września – z niestrzeżonego parkingu przy ul. Sikorskiego skradziono fiata 
(straty: 52 300 zł).

27 września – z klatki schodowej jednego z bloków przy Al. Jana Pawła II skradzio-
no rower (straty: 1 200 zł).

27 września – do 75-letniej lubonianki zamieszkałej przy ul. 3 Maja zadzwoniła 
kobieta podająca się za policjantkę i oświadczyła, że córka starszej pani miała wy-
padek komunikacyjny. Telefonująca kobieta dodała, że kwota 80 000 zł załatwi 
sprawę. Wkrótce u oszukanej pojawił się mężczyzną, któremu wręczyła 40 000 zł. 
Postępowanie prowadzą lubońscy policjanci.

27 września – przy ul. Przemysłowej zatrzymano nietrzeźwego kierowcę, który 
prowadził samochód pomimo posiadania sądowego ku temu zakazu.

27/28 września – z jednej z posesji przy ul. Poniatowskiego skradziono dwie ko-
siarki, narzędzia i aluminiową drabinę (straty: 700 zł).

28 września – włamano się do pomieszczeń byłej kwiaciarni przy ul. Żabikowskiej 
i skradziono cztery pompy do oczka wodnego, rury miedziane i akcesoria ogro-
dowe, na miejscu pojawił się technik kryminalistyki i zabezpieczył stosowne ślady 
(straty: 2 000 zł).

28 września – przy ul. Niezłomnych zatrzymano trzech mężczyzn posiadających 
znaczne ilości narkotyków (marihuana i kokaina).

29 września – dwóch mężczyzn skradło pięć palet drewnianych o  wartości 
500 zł, składowanych przy ul. Romana Maya. Sprawcy zostali zatrzymani przez 
policjantów.

3 października – przy ul. Granicznej lubońscy policjanci ujawnili zaparkowany 
tam, poszukiwany samochód marki Alfa Romeo.

4 października – włamano się do budki gastronomicznej na pl. Edmunda 
Bojanowskiego i skradziono gotówkę i artykuły spożywcze, na miejscu tech-
nik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady, na podstawie zapisu moni-
toringu sprawcę ustalono i zatrzymano, natomiast skradzionego mienia nie 
odzyskano (straty: 800 zł).

5 października – na jednej z posesji przy ul. Rivoliego włamano się do blaszane-
go garażu i skradziono akcesoria samochodowe, na miejscu technik kryminali-

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00

Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86

 fot. Archiwum OSP Luboń
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Wybudowany w Luboniu nowy sklep dyskontowy od strony południowej   
fot. Paweł Wolniewicz

W ramach przedsięwzięcia powstał obiekt o kubaturze 12 tys. m3. Powierzchnia sali 
sprzedaży wyniesie ok. 1 350 m2, a z myślą o zmotoryzowanych klientach przygoto-
wano miejsca parkingowe dla 60 pojazdów   fot. Paweł Wolniewicz

Jak się dowiedzieliśmy w Biurze Prasowym Lidla, sieć sprzedaży Lidl Polska li-
czy obecnie 800 sklepów, ulokowanych na terenie całego kraju. Otwieranych 
jest kilkadziesiąt sklepów rocznie i takie tempo ekspansji planuje się utrzymać. 
Budowa sklepu w Luboniu przebiega zgodnie z planem, natomiast termin jego 
otwarcia wyznaczono na czwartek, 24 listopada tego roku. (PAW)

Wkrótce otwarcie
Przy ul. Dębieckiej, w sąsiedztwie parkingu CH Factory 
zmierza ku końcowi budowa sklepu dyskontowego Lidl na-
leżącego do działającej w 30 krajach, niemieckiej sieci Lidl 
Stiftung & Co. KG. 

DZIEJE SIĘ W BIZNESIE

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

Placówka Helen Doron, działająca przy al. Jana 
Pawła II 10A lok. 3, prowadzi zajęcia z języka an-
gielskiego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1,5 
roku do 18 lat w grupach maksymalnie ośmiooso-
bowych, kładąc nacisk między innymi na ruch, 
zabawę, śpiew czy gry tak, aby dzieci nie myślały, 
że są „na lekcji”. Uczestnicy zajęć porozumiewają 
się wyłącznie przy użyciu j. ang. Zachęcamy do 
zapoznania się z ofertą placówki poprzez stronę 
internetową www.helendoron.pl. Szczegóły pod 
numerem kontaktowym 791 901 902

Od 3 października br. na parterze budynku przy ul. 
Armii Poznań 33 działa nowy punkt pobrań DIAGNO-
STYKA, który czynny jest od pn. do pt. w godzinach 
7-14 (materiał pobierany jest do godz. 13). Do końca 
grudnia obowiązuje rabat na realizację dowolnych 
badań laboratoryjnych. Zakres świadczeń obejmuje: 
badania podstawowe, SARS CoV-2 (w tym szybkie te-
sty antygenowe), pozostałe wymazy z gardła i nosa. 
Punkt pobrań jest przyjazny dzieciom, a przed budyn-
kiem znajduje się sporej wielkości parking, co stanowi 
znaczne udogodnienie dla osób przyjezdnych. Kontakt 
telefoniczny 663 680 217, e-mail bokPoznan@diag.pl 

Przy ul. Kościuszki 51 (pomię-
dzy sklepem medycznym, a 
salonem fryzjerskim) otwarto 
sklep nabiałowy Melk. Za-
praszamy serdecznie od ponie-
działku do piątku w godzinach 
6-16, natomiast w soboty 6-13   
fot. Paulina Korytowska

Przy ul. Krętej 9 otwarto punkt DJR ELEK-
TROINSTAL oferujący pakiet usług z  zakre-
su instalacji elektrycznych (usuwanie awarii, 
podłączanie sprzętu AGD, urządzeń grzew-
czych, klimatyzacji, montaż nowych i moder-
nizacja istniejących instalacji itd.) oraz insta-
lacji fotowoltaicznych (m.in. montaż nowych 
oraz przeglądy i serwisy istniejących instalacji 
fotowoltaicznych, czyszczenie paneli foto-
woltaicznych, montaż oświetlenia solarne-
go). Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 
518 972 690, 518 972 625 od pn. do pt. w go-
dzinach od 7 do 17. Firma działa na terenie 
całej Wielkopolski 

Sklep Pepco został przeniesiony 
z  ul. Żabikowskiej 69 na ul. Żabi-
kowską 66 (Centrum Handlowe 
PAJO). Metraż sklepu znacznie się 
zwiększył, dzięki czemu poszerzo-
no również dostępny asortyment 
produktów, chociażby takich jak 
odzież, artykuły przemysłowe i  se-
zonowe. Zapraszamy od pn. do sob. 
w godzinach 9.30-21.00

Salon fryzjerski damsko-męski Sharp 
Cut został przeniesiony z ul. Żabikowskiej 
47 na ul. Sikorskiego 30a. Punkt oferuje 
pełen zakres usług fryzjerskich m.in.: kolo-
ryzację, strzyżenie, modelowanie, fryzury 
okolicznościowe. W celu umówienia wizy-
ty prosimy o wcześniejszy kontakt telefo-
niczny 534 777 183   

Przy ul. Konarzewskiego 42 funkcjonuje drukar-
nia Forest Print. Profesjonalna pracownia reklam 
i studio graficzne specjalizują się w druku wielko-
formatowym na folii samoprzylepnej. Oferuje się 
tu m.in.: etykiety, naklejki, plakaty, banery, billbo-
ardy, ulotki, wizytówki oraz oklejanie witryn skle-
powych, wyklejanie samochodów i klejenie na 
PCV. Tel. 690 070 233, www.forestprint.pl 

Opracowanie i fotografie: Paulina Korytowska i Paweł Wolniewicz
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odbędzie się kosztem przekształcenia kolej-
nych terenów zielonych w Luboniu na infra-
strukturalne. Na terenie objętym uchwałą 
obowiązuje obecnie miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego „Żabikowo 
Centrum – Północ”.
Korekta regulaminu wynagradzania na-
uczycieli
W związku z nowelizacją ustawy Karty Na-
uczyciela w zakresie dodatku za sprawowa-
nie funkcji mentora radni dokonali zmiany 
w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Mia-
sto Luboń”, wprowadzając unormowania 
dotyczące dodatku za wysługę lat, dodatku 
motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, do-
datku za warunki pracy, wynagrodzenie za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli, któ-
rym powierzono funkcję mentora.
Więcej na Poznańską Kolej Metropolitalną
Mieszkańcy Lubonia coraz chętniej korzy-
stają z  połączeń Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej ze względu na wygodę, ale także 
z  powodu rosnących cen paliwa. Dlatego 
radni zdecydowali o  zwiększeniu dotacji 
celowej dla Województwa Wielkopolskiego 
na 2023 rok do wysokości 494 756,00 zł na 
pokrycie kosztów funkcjonowania połączeń 
na linii Poznań – Kościan oraz linii Poznań – 
Grodzisk Wielkopolski.  

Zmiany w  budżecie i  wieloletniej pro-
gnozie finansowej
Rosnące ceny wymuszają dokonywanie ko-
rekt w budżecie miasta na 2022 r. W tym mie-
siącu pośród wielu zmian znalazły się mię-
dzy innymi: podwyższenie kapitału spółek 
miejskich (o 200 000,00 zł dla TRANSLUB sp. 
z o.o., 150 000,00 zł dla KOM-LUB sp. z o.o. 
oraz 200 000,00 zł dla LOSiR sp. z o.o.), bu-
dowa instalacji fotowoltaicznej na budynku 
Urzędu Miasta (100 000,00 zł), zwiększenie 
o 600 000,00 zł środków na spłatę pożyczek 
i  kredytów oraz zwiększenie o  275 240,00 
zł kwoty na zakup materiałów i wyposaże-
nia oraz wymianę oświetlenia na energo-
oszczędne w szkołach podstawowych.
W  wyniku wprowadzonych poprawek 
dochody budżetu na 2022 rok wyno- 
szą 177 473 186,85 zł, natomiast wydatki  
209 412 860,96 zł.
Apel do Marszałka Województwa
Radni wystosowali apel do Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego o podjęcie działań 
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 
w  ruchu drogowym w  Luboniu na drodze 
wojewódzkiej nr 430. Chodzi o przebudowę 
skrzyżowania ul. Armii Poznań z ul. Dworco-
wą (przy przejeździe kolejowym) poprzez 
wyodrębnienie dodatkowego pasa skrętu 
w  lewo dla jadących od strony Mosiny oraz 
pasa skrętu w prawo – od strony Poznania.
Bądźmy odpowiedzialni – nie palmy śmieci
Na zakończenie radna Magdalena Woźniak 
zaapelowała do wszystkich mieszkańców, 
aby w  okresie zimowym, mimo trudności 
z  dostępnością węgla i  opału, wykazali się 
odpowiedzialnością i  nie spalali w  piecach 
materiałów do tego nieprzeznaczonych. Jest 
to odpowiedź na sugestie ze strony promi-
nentnych polityków partii rządzącej, że w ra-
zie konieczności należy palić czym się da.
 Jakub Jackowski

Kolor

SAMORZĄD

Przedłużenia najmu lokali komunalnych
Radni zgodzili się na zawarcie przez Bur-
mistrz Miasta Luboń w trybie bezprzetargo-
wym umów najmu na okres dwóch lat dla 
dwóch lokali komunalnych znajdujących 
się w budynku przy ul. Poniatowskiego 20:
– w  piwnicy (94,10 m2), gdzie funkcjonuje 
strzelnica pneumatyczna,
– na 1. piętrze (18 m2), gdzie działa firma 
świadcząca usługi finansowe.
W  przypadku obu lokali jest to przedłuże-
nie najmu podmiotom, które już wcześniej 
prowadziły tam swoją działalność.
Podwyżka stawki podatku od nierucho-
mości w 2023 r.
Szalejąca inflacja daje się odczuć nieste-
ty nie tylko w  codziennych zakupach. Na 
jej podstawie wylicza się także wysokość 
stawek podatku od nieruchomości, które 
w  przyszłym roku dla budynków miesz-
kalnych oraz gruntów wzrosną aż o 16,1%, 
natomiast dla nieruchomości związanych 
z działalnością gospodarczą o 11,8%.
Jak wyliczała Pani Burmistrz dla domku ok. 
120 m2+ działka 500 m2 wzrost podatku wy-
niesie ok. 53 zł rocznie, natomiast przedsię-
biorca za 100 m2 + działka 1000 m2 dopłaci 
434 zł. Dla budżetu to dodatkowy dochód 
w wysokości 1 750 000 zł.
Odrzucony został apel radnych Koalicji 
Mieszkańców Lubonia o  zmniejszenie pod-
wyżki o  połowę. Jak argumentowano, dla 
mieszkańca jest to niewielka różnica, nato-
miast globalnie w skali miasta będzie to spo-
ry spadek dochodów. A środki potrzebne są 
m.in. na pokrycie rosnących kosztów energii.
Osiedle „Lubonianka” inwestuje w  eko-
logiczne źródła energii
Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpie-
nie do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „elek-
trociepłownia ul. Źródlana” mające na celu 
umożliwienie budowy przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Lubonianka” nowej elek-
trociepłowni, która docelowo ma zastąpić 
istniejącą kotłownię węglową. Inwestycja 
jak najbardziej zasadna, szkoda tylko, że 

LI sesja Rady Miasta – więcej za nieruchomości w 2023 r. 
6 października odbyła się LI sesja Rady Miasta Luboń, podczas której radni przegłosowali podwyżki 
podatku od nieruchomości na 2023 r. Niestety ze względu na fakt, że stawki podatku uzależnione są od 
wysokości inflacji, która ostatnio bije rekordy, przyszły rok zapowiada się boleśnie dla naszych portfeli.

Jakub Jackowski    fot. Zb. J.J.

Dyżury do odwołania będą pełnione telefonicznie w każdy poniedziałek, w godzinach od 16 do 
18. W listopadzie i grudniu według następującego harmonogramu:

07.11.2022 r. – Monika Nawrot, tel. 511 816 957,
14.11.2022 r. – Małgorzata Nyćkowiak, tel. 516 156 610,
21.11.2022 r. – Andrzej Okupniak, tel. 608 200 950,
28.11.2022 r. – Marek Samulczyk, tel. 606 301 539,
05.12.2022 r. – Michał Szwacki, tel. 661 138 835,
12.12.2022 r. – Bogdan Tarasiewicz, tel. 607 321 912,
19.12.2022 r. – Karolina Wilczyńska-Kąkol, tel. 605 079 596.

 Z Przewodniczącą Rady Miasta Luboń – Teresą Zygmanowską można kontaktować się od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 17 pod numerem tel. 501 306 756. (PAW)

Dyżury radnych RML 

GEODETA
602 683 177

------- R E K L A M A -------
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Rajd po Wielkopolskim Parku Narodowym (WPN) jest organizowa-
ny przez Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu od 28 lat, 
zawsze na początku października, bez względu na warunki pogo-
dowe. Jego celem jest zapoznanie się z niezwykle cennymi walo-
rami przyrodniczymi WPN, przypomnienie postaci Władysława hr. 
Zamoyskiego, prof. Adama Wodziczki i Franciszka Jaśkowiaka oraz 
relaksujące spędzenie czasu na łonie natury. 
W  tym roku wzięło w  nim udział ok. 200 osób: uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w  Luboniu, 
Szkoły Podstawowej nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej i nr 54 im. Jana 
Kasprowicza w Poznaniu wraz z opiekunami i rodzicami oraz słucha-
cze Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy mieli 
do wyboru dwie trasy piesze o dystansie 9 km i 4,5 km. Dłuższa wio-
dła z Puszczykówka przez Jeziory, Jezioro Góreckie, Głaz Jaśkowia-
ka, Osową Górę do Pożegowa, natomiast krótsza – z Jezior wzdłuż 
Jeziora Góreckiego, Jeziora Kociołek, potem przy Głazie Jaśkowia-
ka, Głazie Wodziczki, Studni Napoleona do Pożegowa. Na miejsce 
startu wszyscy zostali dowiezieni autokarami. Turystów prowadzili 
przewodnicy, sprawując opiekę organizacyjną nad grupą od mo-
mentu startu do jego zakończenia. Pogoda dopisała, dzień był cie-
pły i słoneczny, a spacer sprawił wielką przyjemność. Podziwialiśmy 
malownicze szlaki parku oraz piękno jesiennego krajobrazu. Metę 
rajdu, za zgodą dyrekcji parku, zlokalizowano na parkingu leśnym 
w  Mosinie-Pożegowie. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy znaczek 
okolicznościowy i dyplom uczestnictwa dla szkoły oraz ciepły po-

siłek. Były gry i zabawy integracyjne, konkurs z wiedzy o WPN oraz 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zwycięzcy konkursu przyrodnicze-
go, przeprowadzonego przez instruktorów ochrony przyrody PTTK, 
otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Powiat Poznański. 
Miło i aktywnie spędziliśmy ten czas. Ruch na świeżym powietrzu 
był idealnym sposobem na dobre samopoczucie i relaks. Wydarze-
nie odbyło się przy wsparciu finansowym Miasta Luboń.
 Maria i Jan Błaszczakowie

Do Doliny Baryczy udaliśmy się, aby po-
znać jej walory przyrodnicze, zwiedzić 
najciekawsze miejsca i  zabytki oraz po-
smakować kuchni regionalnej. Utworzony 
w  1993 roku Park Krajobrazowy „Dolina 
Baryczy” jest położony w  województwie 
dolnośląskim i  wielkopolskim, pomiędzy 
Żmigrodem, a Przygodzicami, wzdłuż doli-
ny rzeki Baryczy. Bramą do Parku jest Żmi-
gród. Według językoznawców nazwa mia-
sta to „gród żmij”, a  żmija w  staropolskim 
języku oznacza smoka. 

W  Żmigrodzie zwiedziliśmy zespół pałaco-
wo-parkowy, położony nad Baryczą, przy 
drodze nr 5, na północ od miasta. Przewod-
nik ubrany w strój historyczny oprowadzał 
nas po ruinach pałacu w  towarzystwie 
Napoleona, ku powszechnemu zdziwie-
niu. Później okazało się, że w  lipcu 1813 r. 
pałac był miejscem spotkania cara Rosji 
Aleksandra I  i  króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma III oraz posłów brytyjskiego i au-
striackiego, zmierzających do opracowania 
strategii pokonania Napoleona. Ustalenia 
tego gremium zostały spisane w historycz-
nym dokumencie zwanym Protokółem 
Żmigrodzkim, decydującym o wojnie prze-

ciwko Napoleonowi. Po dawnym średnio-
wiecznym zamku pozostały gotyckie piw-
nice pod wieżą i  pałacem, zaadaptowane 
obecnie na restaurację. Zamek został znisz-
czony w styczniu 1945 r. Piękną rezydencję 
Hatzfeldtów spaliła Armia Czerwona po 
wyzwoleniu Żmigrodu. Ocalała tylko wie-
ża, pochodząca z  czasów wojny 30-letniej, 
gdy zamek był przebudowany na twierdzę. 
Dzisiaj, w odrestaurowanej wieży mieści się 
punkt informacji turystycznej, salka kon-
ferencyjna, apartament dla gości oraz sala 

wystawiennicza. W zabytkowych wnętrzach 
wieży, przy dźwiękach liry korbowej, fletu 
prostego i  bębenka obrączkowego, wysłu-
chaliśmy kilku ballad i  opowieści nawiązu-
jących do historii tego miejsca, w wykona-
niu regionalisty Włodzimierza Ranoszka 
i  jego żony. Była to niezwykle atrakcyjna 
lekcja historii. Ruiny zamku otacza XVIII w. 
zabytkowy park angielski o pow. ok. 15 ha 
ze stawami, pomnikowymi drzewami oraz 
elementami małej architektury parkowej. 

Zejście do Jeziora Góreckiego   fot. Piotr Kusy

Do Doliny Baryczy udali się, aby poznać jej walory przyrodnicze, zwiedzić najciekawsze miejsca i zabytki 
oraz posmakować regionalnej kuchni   fot. Piotr Kusy

OŚWIATA

Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym

Bajkowa Dolina Baryczy

W sobotę, 8 października odbył się XXVIII rajd „Szlakami po dobrach Władysława hr. Zamoyskiego” 
zorganizowany przez Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu.

W środę, 22 września słuchacze Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku (ULTW) odbyli wyciecz-
kę do największego w Polsce Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Były opowieści, legendy i pie-
śni z lirą korbową oraz oprowadzanie w stroju historycznym.
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Uczestnicy olimpiady w LOSiR   fot. Piotr Kusy

OŚWIATA

Droga do Milicza prowadziła przez szereg 
ciekawych i  otoczonych stawami miejsco-
wości. Leżący nad Baryczą Milicz na prze-
strzeni wieków należał do książąt, biskupów, 
a od XVI w. do luterańskiej rodziny Kurzba-
chów, potem Maltzanów. Miasto od 1742 
r. leżało w  Królestwie Pruskim, od 1871 r. 
w  Cesarstwie Niemieckim, po 1933 r. było 
pod rządami Hitlera, a po II wojnie światowej 
znalazło się w  granicach Polski. Do dzisiaj 
zachował się rozległy rynek, otoczony XIX w. 
zabudową. Zwiedziliśmy kościół ewangelic-
ki, obecnie katolicki, pw. św. Andrzeja Bobo-
li, z  pocz. XVIII w., jeden z  sześciu tzw. Ko-
ściołów Łaski. Zbudowany z drewna kościół 
ma konstrukcję muru pruskiego, a  nieco 
pochylona wieża, o wysokości 46 m, jest naj-
wyższą drewnianą wieżą kościelną w Polsce. 
Najstarszym zabytkiem Milicza są ruiny zam-
ku książąt oleśnickich z  XIV w., późniejsza 
siedziba rodowa Kurzbachów i  Maltzanów. 

Po wybudowaniu nowego pałacu w XVIII w. 
przez Joachima Maltzana zamek zaczął po-
padać w ruinę. Obecnie w klasycystycznym 
pałacu ma swoją siedzibę Zespół Szkół Le-
śnych. Otacza go park angielski o pow. 80 ha 
z ciekawym starodrzewiem. 

Z  Milicza udaliśmy się do Duchowa, aby 
zwiedzić 400-letni wiatrak o  nazwie Bro-
nisław oraz Małe Muzeum Młynarstwa za-
łożone w  chacie młynarza. Jest to jedyny 
zachowany w  Dolinie Baryczy drewniany 
wiatrak typu koźlarz. 

W Wierzchowicach zatrzymaliśmy się w Cha-
cie Łaniaków, aby zaopatrzyć się w domowe 
przetwory owocowe wytwarzane według 
starych rodzinnych receptur. Wykorzysty-
wane w  produkcji owoce i  warzywa po-
chodzą z  miejscowych lasów, sadów, przy-
domowych ogródków oraz gospodarstw. 
Przetwory są wytwarzane w  emaliowanych 

garnkach, na kaflowym piecu opalanym 
drewnem. Nie zawierają konserwantów 
i  polepszaczy. Rodzina Łaniaków wytwarza 
je od 2007 r. Dużym powodzeniem cieszył 
się syrop z  malin wpisany przez Ministra 
Rozwoju Wsi na Listę Produktów Tradycyj-
nych oraz musztarda gruszkowa. 

Dolina Baryczy jest ostoją ptactwa. Za-
obserwowano tutaj około 260 gatunków 
ptaków, w  tym większość lęgowych. Dużą 
atrakcją było obserwowanie ptaków na 
jednym ze stawów przez lunetę. W Rudzie 
Sułowskiej zatrzymaliśmy się na posiłek 
w Zajeździe Głowaczówka, gdzie serwowa-
no m.in. milickiego karpia. Tym akcentem 
zakończyliśmy nasz pobyt w Bajkowej Do-
linie Baryczy. Wycieczka odbyła się dzięki 
finansowemu wsparciu Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu.

 Maria i Jan Błaszczakowie

Ceremonia otwarcia Olimpiady rozpoczęła się od tradycyjnego 
uroczystego wejścia na płytę boiska 12-osobowych drużyn zawod-
ników reprezentujących poszczególne gminy powiatu i ich powi-
tania przez z-cę Burmistrza Miasta Luboń – Michała Popławskiego. 
Były wystąpienia zaproszonych gości oraz organizatorów imprezy. 
Członek Zarządu Powiatu w  Poznaniu Antoni Kalisz powiedział 
m.in., że takie imprezy jak ta, to nie tylko ruch, ale też integracja 
i okazja do poznania osób z innych miejscowości. Natomiast pre-
zes Stowarzyszenia ULTW Zbigniew Jankowski zapewniał, że jest 
to ważne wydarzenie sportowe adresowane do seniorów, które 
promuje zdrowy styl życia i  aktywne spędzanie wolnego czasu. 
Udział w  Olimpiadzie tak wielu osób jest dowodem, że seniorzy 
nie stronią od aktywności fizycznej i potrafią się doskonale bawić. 
Kierownikiem Olimpiady był Maciej Kędziora. 
Zawodnicy rywalizowali ze sobą w 10 konkurencjach, których na-
zwy potraktowano w nieco humorystyczny sposób, aby nadać im-
prezie charakteru wesołej zabawy. Były to: „Śwignięcie w dychę”, 
„Slalom z jajem”, „Ciepnięcie moherem”, „Gwóźdź Olimpiady”, „Bez-
pieczny senior”, „Wieża z puszek”, „Rzut do kosza”, „Bieg z książką na 
czas”, „Strażackie kręgle” oraz konkurs ze znajomości powiatu po-
znańskiego „Czy znasz powiat poznański?”. Każdy zawodnik mógł 
startować maksymalnie w  trzech konkurencjach. Zgłoszenie na 
olimpiadę traktowano jako potwierdzenie odpowiedniej kondycji 
i stanu zdrowia uczestnika, umożliwiające udział w zawodach.

Największym zainteresowaniem cieszył się rzut moherowym bere-
tem, koniecznie antenką do góry, bo w przeciwnym razie rzut był 
nieważny oraz układanie piramidy z  puszek, choć wcale nie były 
takie proste. Okazało się, że pozostałe konkurencje również nie na-
leżały do łatwych. Duże emocje towarzyszyły seniorom strącającym 
kręgle przy pomocy węża strażackiego oraz pokonującym prosty 
odcinek drogi na czas w specjalnych okularach pokazujących drogę 
widzianą oczami osoby będącej pod wpływem alkoholu. W  kon-
kursie o powiecie poznańskim seniorzy wykazali się dużą znajomo-
ścią tematu, szczególnie pan Henryk z Tarnowa Podgórnego, który 
z maksymalną ilością punktów uplasował się na pierwszym miejscu. 
Reprezentanci naszego miasta zajęli drugie miejsce w  układaniu 
wieży z  puszek, drugie miejsce w  konkurencji bezpieczny senior 
oraz pierwsze miejsce w biegu z książką na głowie. Jesteśmy z nich 
dumni. Zawodnikom towarzyszyła zdrowa rywalizacja, a  przede 
wszystkim wspaniała zabawa, uśmiech, wzajemna życzliwość oraz 
chęć obcowania z drugim człowiekiem. Po zakończeniu zawodów 
była wspólna zabawa. Do tańca przygrywał zespół TON z Lubonia. 
Po zakończeniu zawodów odbyła się uroczysta ceremonia przedsta-
wienia zwycięzców i wręczenia im pucharów i nagród. 
Serdecznie gratulujemy! Do zobaczenia za rok.
 Maria i Jan Błaszczakowie

Trzecia Olimpiada Seniorów Powiatu Poznańskiego
W piątek, 14 października w sali Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (LOSiR) odbyła się Olim-
piada Seniorów Powiatu Poznańskiego. W tegorocznej 3. edycji wydarzenia wystartowało blisko 200 
uczestników. Olimpiadę zorganizował Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku przy wsparciu finan-
sowym Starostwa Powiatowego.

Zejście do Jeziora Góreckiego   fot. Piotr Kusy
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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
00

2

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

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

ZATRUDNIĘ:
STOLARZA i UCZNIA

R E K L A M A

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia przewodniczącego ULTW 
mgr. Zbigniewa Jankowskiego oraz odśpiewania pieśni „Gaude Ma-
ter Polonia” przez luboński chór „Bard”. „Miniony rok akademicki był 
dla naszej uczelni wyjątkowo trudny, bo przyszło nam funkcjonować 
w okresie popandemicznym, a z końcem lutego br. jako społeczeń-
stwo musimy mierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi z wojną 
na Ukrainie. Pomimo trudności i ograniczeń udało się zrealizować pro-
gram, a nasi studenci wykazali się dużym zaangażowaniem i determi-
nacją w  prowadzeniu wielu działań pomocowych. Dzisiaj otwieram 
mury uczelni z wielką radością i nadzieją na lepsze jutro” – powiedział 
przewodniczący. Przedstawił również założenia programowe na bie-
żący rok oraz harmonogram zajęć na semestr zimowy. Zaprezentował 
członków Rady Programowej ULTW, odpowiedzialnych za przygoto-
wanie ramowego programu zajęć, koordynację wykładów i pozosta-
łych aktywności braci studenckiej oraz zapewnienie wykładowców. 
Pracami Rady z powodzeniem kieruje jej przewodniczący prof. dr hab. 
Mikołaj Tomaszyk, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Politycznych 
i  Dziennikarstwa UAM w  Poznaniu, który m.in. zapewnia lubońskiej 
uczelni stałą współpracę  z wykładowcami UAM oraz innych uczelni. 
„Powodem do dumy jest to, że nasza uczelnia jest objęta patronatem 
naukowym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w  Poznaniu i  patro-
natem organizacyjnym przez Burmistrza Miasta Luboń, który pełni 
funkcję kanclerza uczelni. Od 2014 r. tę zaszczytną funkcję sprawu-
je Burmistrz Małgorzata Machalska. Uniwersytet rozpoczyna 12 rok 
działalności i ma się dobrze. Ma szeroką i bardzo ciekawą ofertę zajęć. 
Cieszy się dużym zainteresowaniem, stale się rozrasta i obecnie liczy 
ponad 200 osób” – mówił Mikołaj Tomaszyk.
Potem odbyła się immatrykulacja, czyli przyjęcie w poczet społeczno-
ści akademickiej nowych słuchaczy. Nie zabrakło wystąpienia przed-
stawicielki samorządu studentów – starościny Marii Nowakowskiej, 
apelowała do studentów, aby korzystali z  różnych form aktywności 
ruchowej i  szerokiego wachlarza zajęć przygotowanych przez Radę 
Programową oraz wzajemnie szanowali się i  kochali. Z  pewnością 
zapewni im to lepsze zdrowie i dobre samopoczucie. Powiedziała, że 
oferta programowa ULTW jest bardzo bogata i zróżnicowana i każdy 
powinien znaleźć w niej coś dla siebie. 
Wykład inauguracyjny pt. „Polityka Senioralna Miasta Luboń na lata 
2022-2025” wygłosiła Burmistrz Małgorzata Machalska. Przedsta-
wiła główne założenia Programu polityki senioralnej, uchwalonego 
w  listopadzie 2021 r. Program uwzględnia potrzeby osób starszych 
i  wskazuje działania kształtujące warunki godnego i  zdrowego sta-

rzenia się. Przedstawiła różne formy wsparcia realizowane w ramach 
pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tj. po-
moc finansowa, świadczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze, pomoc 
psychologiczna i  specjalistyczne wsparcie, programy „Opieka 75+” 
i „Opieka wytchnieniowa”. Program „Lubońska Karta Seniora” upraw-
nia do zniżek i rabatów udzielanych przez jego Partnerów, natomiast 
program „Złota Rączka dla Seniora” uprawnia do bezpłatnych usług 
naprawczych. 
W naszym mieście działa ok. 50 stowarzyszeń i fundacji realizujących 
własne programy wsparcia seniorów. Taką organizacją jest np. Uniwer-
sytet Luboński Trzeciego Wieku, który zrzesza największą liczbę senio-
rów. Podstawowym zadaniem tej organizacji jest przeciwdziałanie 
samotności i  wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja społeczna 
seniorów. Zaprasza wszystkich, oferując bogatą ofertę zajęć. Potrze-
by osób starszych w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji z powodze-
niem realizuje: Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska i Luboński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, a także Centrum Organizacji Pozarządowych. 
Na zakończenie uroczystości chór „Bard” wykonał radosny hymn stu-
dencki „Gaudeamus igitur” (po polsku: „Radujmy się więc”). Następnie 
zaproszono wszystkich na koncert  znanego aktora musicalowego 
i filmowego Dariusza Kordka zatytułowany „Muzyczna podróż Dariu-
sza Kordka”. Usłyszeliśmy m.in. piosenki z 20-lecia międzywojennego, 
„A  ja nie” z  musicalu „Metro”, „Mój przyjacielu”, „Czas kiedy jesteś ze 
mną”, „My Cyganie”. Aktor nawiązał wspaniały kontakt z publicznością, 
a  zaproszenie do wspólnego śpiewania znanych przebojów zostało 
przyjęte z wielkim entuzjazmem.
 Maria i Jan Błaszczakowie

Podczas inauguracji roku   fot. Piotr Kusy

Kolejny rok
W poniedziałek, 3 października w auli Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Franciszka Blach-
nickiego przy pl. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu odbyła się uroczysta inauguracja nowego 
Roku Akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Lubońskim Trzeciego Wieku.
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KĄCIK ROZRYWKOWY

W związku z likwidacją Jednostki ogłaszamy 

WYPRZEDAŻ
- jeszcze większe rabaty

wszystkich roślin
Oferujemy szeroki asortyment 
- drzew i krzewów liściastych, ozdobnych
- roślin iglastych,
- drzew alejowych,
- pnączy,
- drzew kopanych z gruntu

ZAPRASZAMY

SPRZEDAŻ DETALICZNA tel. 502-407-281
KÓRNIK UL. ŚREDZKA 1

pon. – pt. 900 - 1700

sob. 900 - 1600 

SPRZEDAŻ HURTOWA tel. 502-407-288
pon. – pt. 700 - 1400

S z k ó ł k i  
K ó r n i c k i e

istnieją od 1820 roku

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku w likwidacji

ADRES: 62-035 Kórnik, ul. Średzka 20
tel. 61 8170 - 155

www. szkolkikornickie.pl
e-mail: szkolkikornickie@szkolkikornickie.pan.pl

R E K L A M A

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
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Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
Uczniowie klas 8b i 2LB wzięli udział w warsz-
tatach językowych w  Dusznikach-Zdroju. 
Zajęcia prowadzili wolontariusze z Wietnamu, 
Polinezji Francuskiej, Azerbejdżanu i  Gruzji. 
Kreatywnie i radośnie spędziliśmy z nimi czas. 
Z  kolei maturzyści z  klasy humanistycznej 
powtórzyli treść „Lalki” Bolesława Prusa, prze-
mierzając Krakowskie Przedmieście i  okolice, 
na lekcję historii wybrali się do Muzeum Polin, 
a  w  Teatrze Ateneum obejrzeli współczesną 
sztukę z  Arturem Barcisiem. Wycieczka do 
Warszawy okazała się bardzo udana. 

W piątek,14 października w Dzień Edukacji 
Narodowej, zgodnie z tradycją naszej szko-
ły odbyło się pasowanie pierwszoklasistów 
na uczniów. Uroczystość dostarczyła wielu 
wzruszeń rodzicom i  nauczycielom. Rada 
Rodziców przygotowała niespodzianki w po-
staci okolicznościowych kartek na drzwiach 
i  laurek wypisywanych przez uczniów z my-
ślą o ulubionych nauczycielach.

W  środę, 13 października w  naszej szkole 
odbył się koncert charytatywny „Serce dla 
Hospicjum”. Na scenie pojawili się ucznio-
wie i absolwenci naszej szkoły, grupa teatral-
na „Cokolwiek” oraz zespół muzyczny „The 
Dziaders”. Dochód z  koncertu i  sprzedaży 
ciast przeznaczono na wsparcie Hospicjum 
Palium w Poznaniu.

Podczas omawiania „Akademii pana Kleksa” 
uczniowie kl. 4c pracowali metodą stacji zada-
niowych. Świetnie poradzili sobie z  pisaniem 
pocztówek, a efektami ich aktywności na lek-
cjach kleksografii i przędzenia liter są prace 
plastyczne, które cieszą oko.

Uczniowie kl. 3c pod opieką pani Moniki i pana 
Szymona wykonali makietę Peronową na 
konkurs „Kierunek – Bezpieczeństwo”. 
Konkurs jest realizowany w  ramach projektu 
„Kampania Kolejowe ABC II”. Ta kampania ma 
uświadomić, jakie zasady należy znać i  prze-

strzegać na dworcach kolejowych, peronach, 
przejazdach kolejowych, w pociągach. W trak-
cie planowania oraz realizacji makiety mia-
steczka Peronowo uczniowie zastanawiali się 
nad elementami, które powinny się na niej 
znaleźć. Powstały domki, drzewa, peron, tory, 
pociąg, uszyte maskotki – Rogatka i pies oraz 
rodzeństwo z  kampanijnej reklamy i  wiele 
innych elementów. Bardzo dziękujemy rodzi-
com dzieci z kl. 3c za pomoc w przygotowaniu 
elementów, z których wspólnymi siłami stwo-
rzyliśmy makietę Peronowa.

Na początku października kl. 1b uczestniczyła 
w  warsztatach sadzenia cebul kwiatowych 
zorganizowanych przez UML. Pani Karolina 
opowiedziała nam wiele ciekawych rzeczy do-
tyczących sadzenia roślin. Z małym wsparciem 
posadziliśmy cebulki w  sześciu donicach na 
plaży miejskiej. Wiosną będziemy podziwiać 
efekty naszej pracy.

30 września minęła 83 rocznica rozstrzelania 
przez Niemców w 1939 roku ośmiu mieszkań-
ców Śmigla i  okolicy. W  ramach współpracy 
z Gminą Śmigiel nakręciliśmy film poświęcony 
tamtym wydarzeniom. Pod koniec września, 
aby upamiętnić ofiary, na szkolnej stronie in-
ternetowej przedstawiliśmy trailer (montaż 
Grzegorz Kałek, muzyka Stanisław Świdziński). 
Premiera filmu Śmigiel 1939 odbędzie się 

11.11.2022 w  Śmiglu oraz 26.11.2022 w  auli 
Wydziału Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa 
UAM na Morasku. Później film będzie dostępny 
w serwisie YT.

W  sobotę, 24 września nasza ekipa filmowa 
pracowała przy produkcji obrazu „Plac Ko-
ściuszki”. Upamiętnia on nie tylko operację 
Tannenberg przeprowadzoną przez Niemców 
w  październiku 1939 roku, ale i  postać Leona 
Rozpendowskiego, który wykradł zdjęcie z eg-
zekucji Polaków. Ukryte przez niego fotografie 
po zakończeniu II wojny światowej posłużyły 
jako dowody w  czasie procesu w  Norymber-
dze. Uczniowie stanęli za kamerami, zajęli się 
nagrywaniem dźwięku, oświetleniem (pod kie-
rownictwem p. Piotra Świdzińskiego), i wcielili 
się w mieszkańców Leszna, którzy brali udział 
w  opisywanych wydarzeniach (pod opieką p. 
Anity Plumińskiej-Mieloch). Tradycyjnie szkol-
na grupa rekonstrukcyjno-filmowa pracowała 
z  absolwentami i  sympatykami szkoły, którzy 
także angażują się w nasze działania. Jesteśmy 
szczególnie dumni z  najmłodszej aktorki na 
planie – Oli Tomaszyk z kl. 3c, która wcieliła się 
w  rolę  Irenki, dziewczynki poszukującej ojca. 
Dziękujemy Leszkowi Szabłowskiemu z  UM 
w Lesznie za zaproszenie do realizacji projektu.

W  środę, 20 września w  bibliotece szkolnej 
odbyły się Szkolne eliminacje do Ogólnopol-
skich Mistrzostw Szkół w Rummikub. Mimo 
zaciętej rywalizacji atmosfera była bardzo 
przyjazna. Ze szkoły podstawowej do finału 
dotarły: Patrycja Urbanek z 4b, Wiktoria Walko-
wiak z 8c oraz Ida Kiełbowicz i Karolina Nelec 
z 8a. Mistrzynią szkoły została Ida, wicemistrzy-
nią Patrycja. Obydwie reprezentowały naszą 
szkołę podstawową podczas mistrzostw, które 
odbyły się 21 października w Sztumie. Liceum 
reprezentowała Weronika Asman z  1Lb i  Ola 
Kopka z 3L. Gratulujemy zarówno naszym mi-
strzyniom, jak i pozostałym uczestnikom. (ZS)

W  środę 28 września odbył się Dzień Jabłka 
w oddziale przedszkolnym. Dzieci wielozmy-
słowo poznawały jabłka, nauczyły się piosenki 
tematycznej i uczestniczyły w „owocowych za-
jęciach”.

 J. Gazda

30 września w naszej szkole gościliśmy arty-
stów z grupy artystycznej „Kulturka” z Po-
znania. Było to pierwsze z cyklu muzycznych 
przedstawień. Cykl przeznaczony jest dla 
uczniów klas 0-III. Spotkanie pt. „Odmienna 
i podobna kraina Polska i Ukraina” przybliży-
ło dzieciom z klas młodszych kulturę, język 
i  zwyczaje mieszkańców Ukrainy. W  każdej 
klasie mamy kolegów i koleżanki z Ukrainy, 
z  całą pewnością miło im było usłyszeć ich 
ludowe piosenki i  język. Uczniowie mogli 
pośpiewać i  potańczyć w  rytmie utworów 
wygrywanych na akordeonie i  bębenku. 

Okazało się, że język polski i  ukraiński ma 
wiele tak samo brzmiących wyrazów, jed-
nak mają one całkiem inne znaczenie. Już za 
miesiąc kolejne muzyczne przedstawienie 
o poznańskich koziołkach „Tryk-tryk na wie-
ży ratuszowej”.

 M. Sleboda

26 września, w poniedziałek, uczniowie kl. 
4a brali udział w wycieczce do Sądu Rejo-
nowego Poznań-Stare Miasto. Uczniowie 
zwiedzili budynek sądu – salę rozpraw, salę 
przesłuchań nieletnich, sekretariat sądu, po-
mieszczenia policji wraz z  celami dla osób 
pozbawionych wolności oczekujących na 
rozprawę. Poznawali rolę prawa w  życiu 
człowieka. Uczestniczyli w  symulacji prze-
biegu rozprawy sądowej. Wybrani ucznio-
wie wcielili się w role sędziego, prokuratora, 
ławników, oskarżonego i  pokrzywdzonego. 

Pani sędzia Agata Trzcińska odpowiedziała 
na wiele pytań, które świadczyły o  dużym 
zainteresowaniu omawianym tematem. 
Pokazała uczniom togę i łańcuch z wizerun-
kiem orła. Wskazała, jak długą drogę trzeba 
przebyć, aby zostać sędzią. Wycieczka była 
ciekawą lekcją odpowiedzialności za siebie, 
za drugiego człowieka oraz poszanowania 
praw, których w  życiu należy przestrzegać. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak funkcjonuje 
wymiar sprawiedliwości w Polsce.

 Magdalena Kozłowska

30 września uczniowie kl. 8b mieli przyjem-
ność uczestniczyć w Nocy Naukowców or-
ganizowanej przez Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Poznaniu. Tematami przewodnimi była 
ochrona środowiska i katastrofa klimatyczna. 
Braliśmy udział w wykładach „Dlaczego kon-
sumenci chcą być eko?” oraz  „Prawda czy 

Szkoła Podstawowa nr 1

 fot. Zb. ZS
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1 października odbył się XVII Festyn Rodzin-
ny „Pożegnanie lata z Cieszkowianką”. Moc 
atrakcji sprawiła radość zarówno uczniom jak 
i  przybyłym gościom. Jak zwykle obfite i  cie-
kawe stoiska, licytacje (tu tradycyjnie tort Pań-
stwa Krzyżańskich, piłki i koszulki oraz plakaty 
z  podpisami piłkarzy Lecha, piękne obrazy, 
biżuteria, vouchery, torby, głośnik, makrama), 
występy grupy „Samuraj” (karate) oraz Klubu 
Sportowego „Szakal” (taekwondo), śpiew ab-
solwentów i  nauczycieli cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem, podobnie jak występy 
klas. Zapewniono też atrakcje towarzyszące: 
przewóz Emzetką, pokaz karetki pogotowia 
„Triomed”. Dzięki zaangażowaniu całej szkolnej 
społeczności było miło, atrakcyjnie i owocnie.

Od początku roku nasz szkolny wolontariat 
wznowił swoją działalność. Już otrzymaliśmy 
podziękowania od Fundacji Redemptoris 
Missio za aktywne włączenie się w akcję opa-
trunek na ratunek. Z  okazji Światowego Dnia 
Walki z  Głodem wzięliśmy udział w  kampanii 
na rzecz walki z  głodem poprzez zbiórkę ar-
tykułów spożywczych. Podsumowaniem było 
wydarzenie „Podzielmy się śniadaniem”: wiele 
klas wspólnie spożywało posiłek, a  dzięki Ra-
dzie Rodziców dostaliśmy jabłka, którymi każ-
dy mógł się poczęstować.

W  październiku jak każdego roku obchodzi-

my Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych. Bierzemy udział w  projektach 
czytelniczych: „SłowoDziej” i „Tajna Misja Zwia-
dowców”. W  planach mamy jeszcze przyjęcie 
naszych pierwszoklasistów do grona czytelni-
ków i  konkurs recytatorski. Przeprowadzimy 
też kiermasz książek.

Tydzień Języków Obcych w  naszej szkole 
obfitował w  wiele atrakcyjnych konkursów. 
Uczniowie rozpoznawali języki europejskie 
w utworach muzycznych, tworzyli ubiory w ko-
lorach flag, popisywali się znajomością przysłów 
łacińskich. Tworzyli też portrety Królowej Elżbie-
ty II, a starsi przygotowali prezentacje uwzględ-
niające różne ciekawostki z  życia monarchini. 
Z  okazji przypadającego 10 października Dnia 
Drzewa uczniowie wykonali prace w  formie 
przestrzennej. Konkurs rozwijał też ich świado-
mość ekologiczną. Uczniowie wyobrazili sobie 
swojego Anioła Stróża. Prace konkursowe były 
jak Anioły: każda inna i niepowtarzalna.

W Cieszkowiance świętowaliśmy Dzień Eduka-
cji Narodowej. Były dobre życzenia, podzięko-
wania i słodkości. Z tej okazji też Miasto Luboń 
przyznało stypendia uzdolnionym uczniom. 
W  tym roku otrzymali je z  rąk Pani Burmistrz 
Natasza Adamczyk i  Natasza Chadyniak oraz 
nasi absolwenci Kinga Siejak, Łukasz Klorek, 
Bartek Pawlicki, Adam Chadyniak. Nagrodze-

ni zostali także nauczyciele: Agnieszka Górna, 
Beata Adamska, Andrzej Bartosiewicz, Karoli-
na Tomkowiak, Małgorzata Olejniczak, Beata 
Maciaszek, Urszula Dudziak-Kaniecka, Ewa Za-
krzewska-Wencel. Serdecznie gratulujemy.

Aby uwrażliwić dzieci i dorosłych na różno-
rodne akty przemocy, z którymi spotykamy się 
w różnych sytuacjach i nauczyć sposobów zapo-
biegania niewłaściwym zachowaniom, prowa-
dzimy różnorodne akcje. Jednym z elementów 
szerszych działań są plakaty, które uczniowie 
stworzyli pod kierunkiem p. Anny Słonki-Mo-
skwy. Powstały bardzo wymowne prace.

Nasi uczniowie znów przyczynili się do upięk-
szenia naszego miasta. Dzięki wspaniałej ini-
cjatywie Urzędu Miasta sadzili rośliny przy 
Parku Papieskim.  

 (SP2)

Szkoła Podstawowa nr 2

OŚWIATA

fake news? Jak nie dać się nabrać w Interne-
cie”. Dzięki warsztatom „Biodegradacja – o co 
chodzi?” wiemy, co się dzieje z odpadami, co 
to są biotworzywa i bioplastiki. Warsztaty „Taj-
niki kuchni molekularnej” pozwoliły nam po-
łączyć sztukę kulinarną z nauką. Przygotowa-
liśmy kawior z coca coli, makaron z czekolady. 
„Internet Rzeczy w  domotyce” – to na tych 
zajęciach mieliśmy okazję łączenia i  progra-
mowania najprostszych modułów sterowa-
nia tj. czujek ruchu, diod LED itp. Zrobiliśmy 
także własne mydełka oraz uczestniczyli-
śmy w warsztatach – „Eko przygoda z kroplą 
wody”, które są wpisane w realizację innowa-
cji pedagogicznej Woda cenniejsza niż złoto, 
realizowanej w  naszej szkole. Dziękujemy 
Pani Katarzynie Kuśmierczyk-Anioła za zorga-
nizowanie tego wydarzenia oraz wszystkim 
pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego, 
którzy przekazali ogrom wiedzy oraz wpro-
wadzili uczniów SP1 w akademicki świat.

 Magdalena Kulińska

Dzięki udziałowi w  projekcie Laboratoria 
Przyszłości otrzymaliśmy aparat oraz inne 
fotograficzne gadżety. Na lekcjach informa-
tyki uczniowie dowiedzieli się, jak robić dobre 
i  ciekawe zdjęcia oraz jak wykorzystać po-
tencjał fotografii. Na zdjęciach uwieczniliśmy 
kilka dzieł wykonanych przez uczniów kl. 5c 
podczas zajęć.

 Marlena Piosik

W poniedziałek, 10 października obchodzili-
śmy Święto Drzewa. Z tej okazji kl. 2a zajęcia 

plastyczne odbyła w terenie. Dzieci poznały 
nową technikę plastyczną frottage, a  przy 
okazji dokładnie przyjrzały się drzewu orze-
cha, który swoją wielkością zachwyca na pla-
cu zabaw. Karta pracy pozwoliła dokładnie 
zapoznać się z budową tego drzewa. Ucznio-
wie wykonali także piękne prace plastyczne 
nowo poznaną techniką.

 M. Sleboda

Z okazji Dnia Gier Planszowych nasi ucznio-
wie przynieśli do szkoły swoje planszówki 
i  zagrali w  nie z  kolegami i  wychowawcami. 
Najwięcej gier przynieśli uczniowie z  kl.1a, 
którzy dostali słodką niespodziankę ufundo-
waną przez Radę Rodziców i  uczniowie z  kl. 
6b, którzy w nagrodę wybrali dla klasy jeden 
dzień bez niezapowiedzianych kartkówek, 
odpowiedzi ustnych i zadań domowych.

 Monika Cegłowska i Ewa Rubisz

13 października kl. 2a uczestniczyła w warsz-
tatach stolarskich „Majsterkowo” w  Casto-

ramie. Uczniowie pod okiem specjalistów 
samodzielnie wykonali i pomalowali karmniki 
dla ptaków. Dla wielu uczniów było to pierw-
sze samodzielne majsterkowanie. W  ruch 
poszły młotki, gwoździe i pędzle. Pasję, zapał 
i  dumę widać było na twarzach małych sto-
larzy. A  karmniki z  pewnością będą ozdobą 
zimowych ogrodów i ucieszą ptaszki. Dzięku-
jemy pracownicom Castoramy za przygoto-
wanie warsztatów, za cierpliwość, wspaniałą 
atmosferę i pomoc.

                Kl. 2a z wychowawczynią Marią Slebodą

Po raz czwarty na przyszkolnym terenie zasa-
dziliśmy cebulki krokusów, które otrzymaliśmy 
w  ramach międzynarodowego Projektu 
KROKUS. W imieniu szkolnej społeczności sa-
dzili je uczniowie kl. 7a. Wiosną zakwitną i roz-
świetlą żółtym kolorem podwórko. Projekt ten 
jest formą upamiętnienia dzieci żydowskich, 
które straciły życie w  czasach Holocaustu 
i dzieci innych narodowości. Uczestników pro-
jektu zrzesza The Crocus Club.

 Magdalena Madajczyk-Głowacka

Uczniowie kl. 6b postanowili zadbać o  zie-
leń na terenie naszej szkoły. Przyjęli wyzwa-
nie i na zajęciach dodatkowych wypielili i po-
sprzątali teren zielony ogrodzony płotkiem. 
Chłopcy wykonali także drobne naprawy 
elementów ogrodzenia. Była dobra zabawa 
i pożyteczne działanie. Dziękuję za Wasze za-
angażowanie. 

 Ewa Rubisz

 fot. Zb. SP1

 fot. Zb. SP2
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Koło Kulinarne Akademia zdrowego ży-
wienia przeprowadziło kolejne warsztaty 
dotyczące zdrowego żywienia. Tym razem na 
celownik wzięliśmy opakowania produktów 
spożywczych, a właściwie to, czego można się 
z  nich dowiedzieć. Dzieci dowiedziały się, na 
jakie informacje, umieszczone na opakowaniu, 
należy zwracać szczególną uwagę. Następnie 
wykonaliśmy dwie wersje zdrowego śniadania. 
Pierwszą propozycją były spring rollsy z papie-
ru ryżowego nafaszerowane witaminami, czyli 
sałatą, kiełkami, kolorową papryką, sezamem 
i  serkiem. Każdy wykonał rollsy według wła-
snego pomysłu. Drugą propozycją były wrapy 
z  wykonaną przez dzieci sałatką ryżowo-wa-
rzywną. Najfajniejsza była degustacja przyrzą-
dzonych potraw. Wrapy z  sałatką okazały się 
hitem. Dzieciaki zadeklarowały, że wykonają 
podobne w domu i chętnie wymyślały, co jesz-
cze można by zapakować do środka. 

 Anna Garstka

Uczniowie klas 1-3 wraz z  wychowawcami 
dołączyli do 29 Akcji Sprzątania Świata – 
Polska, która jest częścią międzynarodowego 
ruchu „Clean Up The World”. W  tym roku po-
rządkowaliśmy „nasz lokalny świat” pod ha-
słem „Wszystkie śmieci są nasze”.

 Grażyna Kulińska

Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wy-
jątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie 
książki pozostaje na długo w pamięci dziecka. 
Pasowanie to oficjalne przyjęcie uczniów do 
grona czytelników biblioteki. Ślubowanie 
przyszłych czytelników z  klas 1a i  1b od-
było się 28 września, a  klasy 1c 29 września. 

Głównym celem uroczystości było zachęcenie 
najmłodszych uczniów do korzystania z  bi-
blioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz 
nieustannego rozwijania umiejętności czy-
tania. Dzieci dowiedziały się, dlaczego warto 
czytać książki i jak je szanować. Następnie za-
poznały się z  księgozbiorem przeznaczonym 
dla najmłodszych czytelników, regulaminem 
biblioteki, sposobem wypożyczania książek 
oraz prośbami książki. Po takim wprowadze-
niu, uroczyście przyrzekły, że będą kochać 
i  szanować książki, korzystać z  ich mądrości 
i  sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. 

Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste paso-
wanie oraz wypożyczenie pierwszej książki. 
Nowo przyjęci czytelnicy zostali obdarowani 
zakładkami oraz kartami pracy o  tematyce 
bibliotecznej. Spotkanie przebiegło w  miłej 
atmosferze, dzięki czemu biblioteka będzie 
kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miej-
scem, gdzie są zawsze mile widziani.

 Anna Zamelska i Maria Baier

1 września odbyła się ważna uroczystość – 
pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Ce-

remonię rozpoczęła Pani Dyrektor Agnieszka 
Antczak, która powitała gości i  skierowała 
gorące słowa do pierwszoklasistów. Ucznio-
wie klas starszych przedstawili program arty-
styczny, dodając otuchy młodszym kolegom. 
Najważniejszym momentem uroczystości 
było złożenie przez dzieci uroczystego ślu-
bowania na sztandar szkoły oraz pasowanie 
na ucznia. Każdy pierwszoklasista otrzymał 
pamiątkową chustę od Rady Rodziców i gra-
tulacje. Witamy Was w naszej społeczności.

 Wychowawczynie klas 1

Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 
2022/23 z  dniem 1 września. W  tym roku 
szkolnym uroczystość rozpoczęcia nowego 
roku dla klas I-III była wyjątkowa, połączona 
z wielkim dla nas wszystkich wydarzeniem – 
otwarciem nowego budynku szkoły. Podczas 
uroczystego apelu towarzyszyli nam nieco-
dzienni goście m.in.: władze miasta, przed-
stawiciel firmy Ekspertis, wizytator KO i przy-
jaciele szkoły. Przedstawiciele władz przecięli 
symboliczną wstęgę, a nowy budynek został 
poświęcony przez księdza proboszcza. Po 
tej oficjalnej części nasze kochane dziecia-
ki przedstawiły krótki program artystyczny. 
Były wierszyki, piosenki, a  nawet tańce. Na 
naszej małej scenie wystąpiła też pani Na-
talia Walkowiak, która uświetniła występy 
wspaniałą grą i  śpiewem. Po uroczystości 
rozeszliśmy się do nowych sal i  wspólnie 
z  rodzicami naszych uczniów zwiedzaliśmy 
budynek nowej „Czwóreczki”. Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie 
i życzymy wspaniałego roku.

 Anna Garstka

1 października w naszej szkole odbył 
się Festyn Rodzinny. Było to niezwy-
kłe wydarzenia dla uczniów, nauczy-
cieli, rodziców i całych rodzin oraz 
przyjaciół naszej szkoły. Dziękujemy z 
całego serca.

4 października w naszej szkole od-
były się Drużynowe Mistrzostwa 
Lubonia Szkół Podstawowych w 
szachach. W kategorii młodzieży za-
jęliśmy pierwsze miejsce i awans do 
mistrzostw powiatu. Naszą szkołę 
reprezentowali: Kacper Kaczmarek, 
Jakub Galasińsk, Mikołaj Sosnowski, 
Zosia Masłowska i Maja Lewczuk. 
Rozegrano również Indywidualne 
Mistrzostwa Szkół Podstawowych. 
Pierwsze miejsce zajął  Franciszek No-
wicki z SP1, drugie Jakub Galasiński z 
SP5, natomiast trzecie Kacper Kacz-
marek z SP5. Gratulujemy! Dziękuje-

my serdecznie p. Karolowi Sosnow-
skiemu, który doskonalił szachowe 
umiejętności naszych uczniów.

29 września wolontariusze z naszej 
szkoły spotkali się, aby wspólnie malo-
wać i czynić dobro. Stworzyli dziesiąt-
ki pięknych motyli, które będą rozda-
wane w czasie akcji organizowanych 
przez Hospicjum Palium w Poznaniu. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do 
udziału w naszych działaniach.

Uczniowie kl. 6a wzięli udział w pol-
sko-niemieckim projekcie. Spotkali 
się z młodzieżą z Grünheide w Mię-
dzynarodowym Domu Spotkań w 
Mikuszewie. W dniach 4-7 paździer-
nika rozwijali umiejętności społeczne, 
komunikację w języku obcym, prezen-
towali talenty i ... doskonale się bawili.

 (SP5)

Szkoła Podstawowa nr 4
Ploteczki z Czwóreczki.

Szkoła Podstawowa nr 5

 fot. Zb. SP4

 fot. Zb. SP5
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Co roku w październiku, czyli w miesiącu, w któ-
rym przypada Międzynarodowy Dzień Muzyki, 
do Ośrodka Kultury na zaproszenie Zespołu 
Śpiewaczego „Szarotki” przybywają miłośnicy 
starych melodii. W  tym roku impreza odbyła 
się w piątek, 7 października. Prawie 50 osób ba-
wiło się i wspólnie śpiewało stare przeboje. To 
było bardzo udane popołudnie.

W sobotni wieczór, 17 września mieliśmy oka-
zję gościć w  Ośrodku Kultury aktorów Te-
atru Muzycznego: Lucynę Winkel i Wiesława 
Paprzyckiego w spektaklu „Akompaniator”. 
Aktorzy fantastycznie wcielili się w bohaterów 
opowieści, ukazując historię obsesyjnej miłości 
akompaniatora do artystki – śpiewaczki. Uczu-
cie, które pianista skrywał przez trzydzieści lat, 
początkowo wydaje się być zabawne, choć 
ostatecznie okazuje się być przerażające. Wielki 
kunszt aktorski, mimika, gesty, śpiew operowy 

to wszystko sprawiło, że był to niezapomnia-
ny wieczór. Bardzo dziękujemy za wspaniały 
występ i mamy nadzieję na kolejne tak udane 
przedstawienia i  dalszą współpracę z Teatrem 
Muzycznym z Poznania.

Za nami kolejna, zorganizowana przez nas, bar-
dzo udana wycieczka. Tym razem 22 paździer-
nika mieliśmy okazję zobaczyć Drezno. Mia-
sto to pełni rolę gospodarczego i kulturalnego 
centrum Saksonii. Za panowania króla Augusta 
II Mocnego Drezno stało się królewsko-polskim 
miastem rezydencjonalnym. Mimo ogromnych 
zniszczeń dokonanych podczas nalotów dywa-
nowych w  lutym 1945 r., miasto odbudowało 
się i dziś zachwyca turystów. Podczas wyciecz-
ki mogliśmy zobaczyć majestatyczny Zwinger, 
Katedrę św. Trójcy, Kościół Maryi Panny, Operę 
Sempera, Tarasy Brühla, a  także wiele innych 
ciekawych budynków. Niewątpliwą atrakcją 

w  Dreźnie jest Mleczarnia braci Pfund założo-
na w  1880 r. i  nazywana do dziś „najpiękniej-
szą mleczarnią świata” ze względu na ręcznie 
malowane kafle znajdujące się wewnątrz. Po 
Dreźnie oprowadził nas Pan Bartosz Świergiel, 
dzieląc się z  nami swoją ogromną wiedzą na 
temat tego miasta. Pięknie dziękujemy i już nie 
możemy doczekać się kolejnej podróży.

 Ośrodek Kultury

fot. Zb. Ośrodka Kultury fot. Zb. Ośrodka Kultury

fot. Zb. Ośrodka Kultury

Życie w Ośrodku Kultury

Luboński Uniwersytet Dziecięcy wystartował! Inauguracja miała miejsce 
14 października, a hasłem uniwersytetu jest: „Nauka, Eksperymenty, Za-
bawa”. Tematem pierwszych zajęć był kosmos. Nie było podręczników i 
robienia notatek, tylko makieta i eksperymenty. Dzieci opuszczały biblio-
tekę z szerokim uśmiechem na ustach i głową pełną wiedzy. Organizato-
rem jest BM w Luboniu oraz Mobilne Centrum Edukacji EduLand.

Z tego, co wiemy był to najbardziej wyczekiwany cykl spotkań, za którymi 
Czytelnicy tęsknili podczas pandemii. Ale powracamy! „Wokół Wielkiej 
Sceny” po raz kolejny na scenie w Bibliotece Miejskiej w Luboniu. Całość 
wydarzenia poprowadzi redaktor Piotr Nędzyński. 25 października go-
ściem (a właściwie „głosem”) będzie Szymon Machliński, 15 listopada zaś 
Katarzyna Wietrzny. Koszt biletów to 20 i 15 złotych (zniżka z Lubońską 
Kartą Seniora).

Powitanie nowych Klubowiczów, śpiew i poezja – takie hasła przy-
świecały październikowemu spotkaniu Promyka w naszej bibliotece. 

Klubowicze spotykają się u nas w co drugi wtorek miesiąca i każdorazowo 
obserwujemy ekscytację i radość na ich twarzach. Spotkaniom zawsze to-
warzyszy stół zastawiony smakołykami.

Jeżeli namówienie Twojego dziecka na zjedzenie choćby odrobiny wa-
rzyw to walka z wiatrakami – zapisz je na warsztaty kulinarne DO RE MI 
FASOLA, które będą odbywać się w naszej bibliotece. Agnieszka Daszkie-
wicz, która z zawodu i zamiłowania jest dietetyczką przeprowadzi dzieci 
przez warsztaty, które udowodnią, że śniadanie daje moc, że są lepsze rze-
czy niż napoje gazowane, a cukier nie jest najlepszym przyjacielem. Dzieci 
wyjdą z głową pełną zdrowych przepisów, gotowymi smakowitościami i 
co najważniejsze – ze zmianą nastawienia.

Sprawdzenie konta czytelnika, dokonanie rezerwacji, przedłużenie ter-
minu oddania książki – to tylko niektóre z funkcji nowej aplikacji SOWA 
Mobi. W aplikacji szybko sprawdzimy termin oddania książek do bibliote-
ki. Po wielu miesiącach testów aplikacja jest gotowa i dostępna do pobra-
nia na Wasze telefony. Wystarczy zalogować się swoim kontem Czytelnika, 
wybrać Bibliotekę Miejską w Luboniu i śledzić rezerwacje oraz bibliotecz-
ne nowości. Aplikacja przekona do siebie nawet osoby, które są na bakier 
z nowinkami technologicznym, przez to jaka jest intuicyjna i prosta w ob-
słudze.

Regularnie, w przedostatni czwartek miesiąca w bibliotece organizowane 
są spotkania z psychologiem – Sonią Kłobuchowską. Co miesiąc na tape-
tę brany jest inny temat, w październiku spotkanie będzie dotyczyło tego, 
że „Emocje są ok”. Powiemy, jak rozpoznać je u siebie i innych i jak nad nimi 
zapanować. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Przypominamy, że w bibliotece nadal można dołączyć na zajęcia dodat-
kowe: zumba, bachata/latino dance, nauka śpiewu, nauka gry na instru-
mentach, joga, joga dynamiczna.

 Biblioteka Miejska

Z życia Biblioteki Miejskiej

 fot. Zb. Biblioteki Miejskiej

OŚWIATA I KULTURA
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Po zakończeniu pierwszej wojny światowej straty terytorialne dla Nie-
miec były nie do zaakceptowania. Od początku w  planach strategicz-
nych zakładano w przyszłości wojnę z Francją, która miała zmyć upoko-
rzenie oraz hańbę Traktatu Wersalskiego. Obawiano się jednak reakcji 
Polski związanej od 1921 roku umowami sojuszniczymi gwarantują-
cymi nie tylko współpracę i wymianę wojskową, ale również wspólne 
prowadzenie działań zbrojnych przeciwko ewentualnemu agresorowi. 
Nie bez znaczenia były także obawy przed bitnością armii koalicjanta 
sprawdzonej w trakcie zwycięskich powstań oraz wojny z bolszewika-
mi 1919-1921. Mogło to spowodować dość ryzykowną walkę na dwóch 
frontach, która podczas Wielkiej Wojny doprowadziła do klęski Cesar-
stwa Niemieckiego.

Front Ufortyfikowany Łuku Odry i Warty zrealizowano w miejscu o wy-
jątkowym znaczeniu strategicznym zwanym Bramą Lubuską lub Wrota-
mi Berlińskimi. Przez nią przebiegał bowiem najkrótszy trakt komuni-
kacyjny prowadzący z Warszawy, przez Poznań do Berlina. Skłaniało to 
polskich sztabowców do planowania ewentualnej ofensywy właśnie na 
tym kierunku. Do tego jeszcze od granicy do stolicy Niemiec było zaled-
wie około 160 kilometrów, co stanowiło relatywnie niewielki dystans do 
pokonania przez ówczesne mobilne oddziały.

Prace rozpoczęto w  1934 roku pod pretekstem regulacji cieków wod-
nych w ramach Linii Niesłysz-Obra. Jednak zasadniczy projekt rozbudowy 
umocnień opracowano w 1935 roku w ramach koncepcji Frontu Ufortyfi-
kowanego. Miały go tworzyć w pierwszej linii schrony wyposażone w ka-
rabiny maszynowe, moździerze, miotacze ognia oraz działa przeciwpan-
cerne zamontowane w stalowych kopułach i  kazamatach. W drugiej linii 
miały się znaleźć obiekty bojowe wyposażone w dalekosiężną artylerię, 
również zabezpieczoną pancerzami. Prace wstrzymano wiosną 1938 roku 
przede wszystkim ze względu na ogromne koszty przedsięwzięcia.

Mimo że zrealizowano tylko około 25% pierwotnego zamierzenia po-
wstał jeden z  największych oraz najbardziej skomplikowanych syste-
mów obronnych w Europie. Pod względem rozmachu wyprzedza go 
jedynie słynna francuska Linia Maginota.

 Tekst oraz opisy zdjęć:
 Przemysław Maćkowiak
 Prezes TMML

W Pz.W. 598 zbudowanym w latach 1936-1937 w pobliżu Przetocznicy 
zachowała się jedyna w całości na całym Froncie Ufortyfikowanym Łuku 
Odry i Warty kopuła trójstrzelnicowa 2P7 dla ciężkiego karabinu maszy-
nowego MG 08 powszechnie stosowana we wcześniejszych dziełach. 
Z tyłu z lewej widoczna jest kopuła obserwatora piechoty 23P8. Jesien-
na migawka z „tatusiowego” wyjazdu z pociechami członków Towarzy-
stwa Miłośników Miasta Lubonia   fot. Przemysław Maćkowiak

Największy ciężki schron Linii Niesłysz-Obra powstał w latach 1935-
1936 na północnym odcinku umocnień na Lisiej Górze w pobliżu Sta-
rego Dworku. Później wszedł on w skład Grupy Warownej Ludendorff, 
powstającej w kilku etapach. Umocnienia o charakterze eksperymen-
talnym oraz szkoleniowym umożliwiały kontrolę dogodnej przeprawy 
w  zakolu rzeki Obry. Detaszowane stanowisko armaty przeciwpan-
cernej broniącej mostu oraz jego przedpola było połączone z  głów-
nym dziełem Werk 522 (Pz.W. 865) za pomocą chodnika wykonanego 
z  żelbetowych prefabrykatów. Obecnie jest to jedno z  częściej foto-
grafowanych miejsc tej grupy warownej   fot. Przemysław Maćkowiak

W pierwszym etapie realizacji tego wyjątkowego systemu umocnień 
budowniczowie szczególną uwagę zwracali na zabezpieczenie naj-
ważniejszych przepraw wodnych. W efekcie na Linii Niesłysz-Obra 
powstało dziesięć mostów zwodzonych – dwa obrotowe oraz osiem 
przesuwno-przechylnych. Na zdjęciu widoczna jest częściowo obró-
cona płyta pomostowa przeprawy D812 zbudowanej w latach 1936-
1937 w Starym Dworku, z prawej zachodni przyczółek mieszczący 
maszynownię. Długość przęsła wynosi około 23 metry, natomiast ca-
łość mostu to około 52 metry. Tak na marginesie, to jeśli pociecha na 
wyprawie ma za dużo energii, to zawsze można ją zaprząc do napędu 
mechanizmu mostu obrotowego. Jak widać Michalina z kolegą bez 
problemu dawała sobie radę   fot. Przemysław Maćkowiak

Jesiennie na Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym
Złota polska jesień sprzyja historycznym wyprawom w nietypowe miejsca z dala od utartych szlaków tury-
stycznych. Specyficzną grupę zabytków stanowią fortyfikacje, zwykle lepiej widoczne w terenie, gdy z drzew 
opadną liście, a na polach nie ma upraw. Jednym z najciekawszych systemów umocnień nie tylko w Wielko-
polsce, ale także w Europie jest Międzyrzecki Rejon Umocniony. Wiele wypraw do tego szczególnego miejsca 
zorganizowali członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia.

HISTORIA
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Schronów, propagandowo nazwanych Panzerwerk, powstało w  su-
mie około stu. Pz.W. 717 z  Grupy Warownej Scharnhorst zbudowano 
w latach 1938-1939. Funkcjonuje w nim całoroczna trasa turystyczna 
w ramach Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy znajdującego się w Pnie-
wie. Na zdjęciu elewacja tylna schronu   fot. Przemysław Maćkowiak

Umocnienia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego są mekką miło-
śników fortyfikacji oraz historii nie tylko z  naszego kraju. Na zdjęciu 
w środku Jacek Podemski – dziennikarz i eksplorator, autor między in-
nymi serii programów „Wstęp wzbroniony” emitowanych w TVN Tur-
bo; z lewej właściciel Fortu Wielka Księża Góra w Grudziądzu – Dariusz 
Sonnenfeld, w tle obrotowy most D812 w Starym Dworku   
fot. Przemysław Maćkowiak

Jedną z  ciekawszych lokalnych atrakcji jest Kolejka Ogrodowa Nie-
toperek zbudowana przez pasjonata kolejnictwa Jerzego Jóźwiaka. 
Wzdłuż torowiska powstały w skali 1:6 lokalne stacje kolejowe, infra-
struktura, a nawet Panzerwerk! Paradoksem jest to, że na normalno-
torową stację w Nietoperku ostatni pociąg osobowy wjechał w 1989 
roku, a do mniejszego modelu, jak widać wciąż docierają składy z tu-
rystami   fot. Przemysław Maćkowiak

Niesamowitych wrażeń zawsze dostarcza spacer po systemie pod-
ziemnym łączącym schrony centralnego odcinka Frontu Ufortyfiko-
wanego Łuku Odry i Warty. Tunele liczą w sumie ponad 32 kilometry, 
natomiast przebiegają na głębokości do 52 metrów. Osią systemu jest 
główna droga ruchu o długości ponad dziesięć kilometrów. Prowadzi 
do niego wjazd główny usytuowany w pobliżu Wysokiej, powstały też 
Pętla Boryszyńska oraz Nietoperska stanowiące zaplecze magazyno-
we dla niezrealizowanych baterii pancernych. Docelowo miała w nich 
jeździć kolejka wąskotorowa z elektrycznymi lokomotywami zasilany-
mi akumulatorowo. Największe pomieszczenia to tak zwane dworce 
umożliwiające mijanie się składów oraz ich serwisowanie. Na zdjęciu 
zalany wodą dworzec Otto    fot. Przemysław Maćkowiak.

Na górnej kondygnacji Pz.W. 717 częściowo odtworzono wyposażenie 
pomieszczeń. Kilka lat temu w  „czasach przedpandemicznych” zor-
ganizowaliśmy niewielką sesję fotograficzną podczas imprezy rekon-
strukcyjnej „Przełamanie” przygotowanej przez muzeum. Na zdjęciu 
członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia w izbie dowód-
cy schronu bojowego. Warto wspomnieć, że przełamanie Międzyrzec-
kiego Rejonu Umocnionego nastąpiło w nocy z 29 na 30 stycznia 1945 
roku na drodze Kaława-Wysoka w  pobliżu Grupy Warownej Scharn-
horst dzięki śmiałemu rajdowi oddziału czołgów radzieckich dowo-
dzonych przez majora Aleksieja Karabanowa. Jednostka ta wchodziła 
w skład 44. Gwardyjskiej Brygady Pancernej pułkownika Iosifa Gusa-
kowskiego   fot. Jacek Dyrla-Dohmann

HISTORIA
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Syndyk masy upadłości „Grupa Rolnik” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nacławiu, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące prawa 
użytkowania wieczystego gruntów i własność nieruchomości przeznaczone na cele produkcji rolnej, w tym skupu zboża:

• w Czempiniu, woj. Wielkopolskie, powiat kościański: 

- prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Kolejowej 32 w Czempiniu dla której przez Sąd Rejonowy w Kościanie 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO1K/00045095/8, zabudowanego budynkiem portierni, budynkiem 
socjalnym, budynkiem magazynu zbożowego, placem składowym i masztem telefonii komórkowej, działka nr 935 o łącznej 
powierzchni gruntu 13385m2, za cenę nie niższą niż 1.800.000-zł mln (jeden milion osiemset tysięcy) złotych brutto,  

• w Żninie,  woj. Kujawsko – Pomorskie 

- prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Żninie ul. Składowa 4a, zapisane w księdze wieczystej KW numer 
BY1Z/00006505/0. Grunt  jest zabudowany budynkiem laboratorium, 4 budynkami magazynowymi,  budynkiem biurowym, budyn-
kiem wagowym, placem składowym oraz  składa się z 2 działek nr 1166/1 oraz nr 1166/2 o łącznej powierzchni 13919m2, za cenę nie 
niższą niż 1.500.000,-zł (jeden milion pięćset tysięcy) złotych brutto.  

Data rozpoczęcia procedury sprzedaży z wolnej ręki: 

- Żnin: wtorek 29 listopada 2022r. godz. 10.00, na terenie nieruchomości ul. Składowa 4a,

- Czempiń:  wtorek 29 listopada 2022r., godz. 14.00, na terenie nieruchomości ul. Kolejowa 32.

Warunki zakupu każdej z ww. nieruchomości:

1. zakupu dokona podmiot oferujący syndykowi najwyższą cenę, publicznie w ww. dniach i godzinie,  który w tym samym dniu wpłaci 
przelewem na rachunek bankowy masy upadłości kwotę nie niższą niż 50% ceny sprzedaży, na podstawie faktury proforma, 

2. wpłata pozostałej części ceny sprzedaży przy zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność, po wyczerpaniu procedury pierwokupu, 

3. koszty zakupu nieruchomości  w tym opłaty notarialne, podatki ponosi kupujący. 

Informacje: syndyk Ryszard Manikowski tel. 516-167-118, mail: ryszard.manikowski@gmail.com

CZĘŚCI ZAMIENNE

PLISY

NA RYNKU OD 1998 ROKU
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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

Kolor
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SUPER 
PROMOCJE 

do -60%  

GŁADKIE CIAŁO NA LATO !

www.sylvetka.pl

Jesień to idealny czas na zabiegi depilacji laserowej. Jeżeli marzysz o gładkiej skórze na
lato, ten zabieg jest właśnie dla Ciebie!  Depilacja laserowa to aktualnie najlepsza na
rynku światowym metoda pozbycia się owłosienia na stałe, pomaga także w problemach
wrastających włosków i podrażnień po goleniu maszynką. Jeżeli zastanawiasz się już od
dawna nad tym zabiegiem, to doradzamy: JESIEŃ  TO  NAJLEPSZY MOMENT, ABY
ROZPOCZĄĆ ZABIEGI DEPILACJI LASEROWEJ ! 

ul. Robocza 39   61-517 Poznań 
tel. +48 534 433 507

DWA LASERY W JEDNYM MIEJSCU

W naszym atelier możesz skorzystać z
zabiegów depilacji laserowej, wykorzystujemy
w tym zabiegu technologię diodową, a w
samym gabinecie posiadamy dwa super
skuteczne lasery: Vectus & Primelase. Oba
lasery dedykowane są do usuwania owłosienia
w każdym kolorze ( poza siwym włosem ) ich
skuteczność jest aktualnie uznawana za
największą ze wszystkich dostępnych laserów
na rynku. Sam zabieg jest bardzo komfortowy i
daje szybko pożądane efekty zabiegowe.
Ponadto Vectus posiada Skintel- czytnik
melaniny dzięki czemu dopasowujemy
najmocniejszą możliwą energię zabiegu do
koloru włosa i skóry, a tym samym zabieg jest
superbezpieczny.
Pełna seria obejmuje wykonanie od  6 do 8
zabiegów w prawidłowych odstępach czasu.
Po tak wykonanej serii zaleca się
wykonywanie zabiegu przypominającego
 1 raz do roku, aby utrzymywać efekt
całkowicie gładkiej skóry.  
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WWW.BUMARO.PL TEL. 602 660 986

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW

INWENTARYZACJE
ADAPTACJE

DZIAŁAMY NA CAŁYM 
TERENIE WIELKOPOLSKI

INDYWIDUALNE PROJEKTY
BUDOWLANEReżyseria: Mikołaj Grabowski 

Premiera: 11 listopada 2022  
Duża Scena 
 
Pierwsza premiera  
Sezonu Jubileuszowego 
Teatru Nowego w Poznaniu

WESELE
Stanisław Wyspiański

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
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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

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

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825
LK

03
1
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www.serwis-niedzwiedz-lock.pl

SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

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

Tel. 668 865 148

ZATRUDNIMY

MECHANIKA/
ELEKTROMECHANIKA

Naprawy blacharskie

Remonty silników

Naprawy aut współczesnych

Kompleksowe odbudowy 

Mechanika

Auto klimatyzacja

Renowacja i naprawa
aut zabytkowych i współczesnych

Rynkowa 103, 62-081 Przeźmierowo 
e-mail: info@robimyklasyki.pl 
Auto Serwis - tel. 728 668 833

Renowacja pojazdów: - tel. 698 167 000

Nasz warsztat to idealne 
miejsce, gdzie w sposób 

kompleksowy odnowisz swój 
samochód niezależnie od 
stanu, w jakim go do nas 

przyprowadzisz. Nasze usługi 
dla wszystkich klientów 

sprowadzają się do naszej pasji 
— renowacji samochodów 

zabytkowych!

znajdź nas:

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.

W związku z rozwojem Zakładów w Konarzycach k. Książa Wlkp. fi rm: 
FABRYKA STROPÓW SP. Z O.O. / KONBET POZNAŃ SP. Z O.O. SP. K. 

OFERUJEMY PRACĘ NA STANOWISKACH: 
 KIEROWNIK ZMIANY 
 ELEKTRYK 
 MAGAZYNIER 
 OPERATOR MASZYN PRODUKCYJNYCH 
 OPERATOR SUWNIC/ HAKOWY 

 PRACOWNIK PRODUKCJI 
 ŚLUSARZ–SPAWACZ

(PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU) 
 ZBROJARZ–BETONIARZ 
 KIEROWCA C+E

Aplikacje można składać: praca-srem@stropy.pl tel. 512-313-334

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

szybka
transakcja!

Tel. 882 725 015

LK
13

4
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O ks. Stanisławie Streichu
Ks. Stanisław Streich urodził 
się 27 sierpnia 1902 r. w  Byd-
goszczy jako pierwszy z  trzech 
synów Franciszka i  Władysławy 
z  domu Birzyńskiej. Po ukoń-
czeniu trzech lat nauki w  szko-
le powszechnej uczęszczał do 
ośmioletniego gimnazjum hu-
manistycznego, które ukończył 
w  roku 1920. W  tym samym 
roku wysłał prośbę o  przyjęcie 
do seminarium duchownego 
i  rozpoczął studia w  Poznaniu 
i  Gnieźnie. 6 czerwca 1925 r. 
z  rąk kardynała Edmunda Dal-
bora, Arcybiskupa Gnieźnieńsko-Poznańskiego, 
otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach 
ksiądz Stanisław studiował filozofię klasyczną na 
Uniwersytecie Poznańskim. Był kapelanem sióstr 
elżbietanek i  uczył religii w  poznańskiej szkole 
handlowej. Później był wikariuszem w  poznań-
skich parafiach: Świętego Floriana, Bożego Ciała 
i Świętego Marcina. W 1933 roku został probosz-
czem w parafii pw. św. Barbary w Żabikowie, a 1 
października 1935 roku – w  nowo utworzonej 
parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu.

Ks. Stanisław Streich był kapłanem oddanym 
Kościołowi w trudnych czasach. Od samego po-
czątku rozpoczął starania o wzniesienie nowego 

kościoła w  Luboniu. Kościół 
pw. św. Jana Bosko jest dzie-
łem jego niestrudzonej pracy. 
W ciągu trzech lat młody pro-
boszcz zorganizował niemal 
od podstaw życie parafialne, 
dokonując wewnętrznego 
zjednoczenia wiernych i  na-
dając kierunek rozwoju pa-
rafii. Powołał do życia szereg 
znakomicie rozwijających się 
organizacji katolickich. Był 
ofiarnym pasterzem, który na 
swej placówce nie tylko bu-
dował świątynię i  jednoczył 
parafian, ale szukał przede 

wszystkim oddalonych od Boga dusz, których 
duchowe zagubienie napawało go bólem.

27 lutego 1938 r. o  godz. 9.30 ksiądz Streich 
zasiadł jak zwykle w  konfesjonale, by słuchać 
spowiedzi, pół godziny później rozpoczął Mszę 
Świętą. Po odejściu od ołtarza – zgodnie z ów-
czesnymi wymogami liturgicznymi – zdjął or-
nat i  skierował się ku ambonie, aby przeczytać 
Ewangelię i wygłosić kazanie. Przyciskając lewą 
ręką do piersi niesione księgi, prawą ręką doty-
kał główek dzieci, prosząc o przejście. Nagle na 
jego drodze pojawił się człowiek z  pistoletem, 
który dwukrotnie strzelił do księdza, mierząc 
mu prosto w twarz. Jak się później okazało, był 

to Wawrzyniec Nowak – należący do Wydzia-
łu Wojskowego Komunistycznej Partii Polski 
mieszkaniec Lubonia, przesiąknięty nienawiścią 
do wiary i Kościoła katolickiego. Ksiądz natych-
miast upadł. Po kilku sekundach zamachowiec 
zrobił krok naprzód i oddał dwa kolejne strzały. 
Według aktu zgonu śmierć pierwszego probosz-
cza parafii pw. św. Jana Bosko nastąpiła o godz. 
10.30. (PAW)

DZIEJE SIĘ W PARAFIACH

Postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Stanisła-
wa Streicha poświęcił historyczny, odtworzony symbol 
„krzyża wywyższonego”   fot. Anna Maria Nowakowska

W  lipcu zakończono renowację wieży oraz 
ścian świątyni od strony zachodniej i  pół-
nocnej, natomiast we wrześniu wykonano 
elewację frontową, która zyskała świeży 
blask. W  jej ramach m.in. przywrócono 
pierwotny stan frontalu kościoła – według 
myśli pierwszego proboszcza parafii – ks. 
Stanisława Streicha. Z  lewej strony wejścia 
głównego odtworzono znak „krzyża wywyż-
szonego” czterokrotnie podkreślonego, któ-
ry pierwotnie powstał na polecenie ks. Sta-
nisława Streicha w 1935 r. podczas budowy 
południowej nawy świątyni. (PAW)

Renowacja elewacji frontu 
zakończona

Lubońskie Konwersatorium Historyczne

Zakończono prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji budynku kościo-
ła św. Jana Bosko polegające m.in. na: oczyszczaniu tynków zewnętrznych, de-
zynfekcji powierzchni zagrożonej biologicznie, odsoleniu i suszeniu ścian ze-
wnętrznych, zdjęciu tynków betonowych, założeniu izolacji murów, położeniu 
nowej warstwy tynków z mas wapienno-piaskowych, przebudowie zwieńcze-
nia nad wejściem frontowym.

W czwartek, 27 października o godz. 19 w domu parafialnym Parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu odbyło się 
Lubońskie Konwersatorium Historyczne na temat: „Zrozumieć świadectwo męczeńskiej śmierci 120. rocznica uro-
dzin Sługi Bożego ks. STANISŁAWA STREICHA”. Moderatorami byli: ks. dr Wojciech Mueller i Juliusz Malepszak, 
natomiast organizatorem Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” im. Augusta hr. Cieszkow-
skiego. Spotkanie poprzedziły modlitwa różańcowa i okolicznościowa Msza św. wieczorna, po której postulator 
procesu beatyfikacyjnego księdza Stanisława Streicha – ks. dr Mueller poświęcił odtworzony symbol „krzyża wy-
wyższonego” czterokrotnie podkreślonego, który pierwotnie powstał na polecenie ks. Stanisława Streicha w 1935 
r. podczas budowy południowej nawy parafialnej świątyni.

Po rozebraniu rusztowań świątynia zyskała świeży blask  
 fot. Paweł Wolniewicz

Z lewej strony wejścia głównego odtworzono symbol 
„krzyża wywyższonego”   fot. Paweł Wolniewicz

fot. Zb. parafii św. Jana Bosko
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1 Grand Prix Polski
W dniach 23-25 września w Zielonej Górze rozgrywany był turniej ogól-
nopolski w  kategorii młodziczek i  młodzików. W  turnieju startowali 
reprezentanci LKTS Luvena Luboń Natasza Adamczyk i  Piotr Matkow-
ski. Natasza awans do turnieju głównego wywalczyła dzięki wysokiemu 
miejscu w rankingu ogólnopolskim. Piotr awans wywalczył w piątkowych 
kwalifikacjach. W turnieju finałowym bardzo blisko awansu do czołowej 
„16” była Natasza, która przegrała minimalnie w  decydującym piątym 
secie. Ostatecznie zajęła 17. miejsce, uzyskując limit imienny do turnieju 
finałowego 2 Grand Prix Polski Młodziczek. Piotr Matkowski ostatecznie 
sklasyfikowany został na 33. miejscu.

W tym samym czasie w Białymstoku rozegrany został turniej ogólnopol-
ski w kategorii seniorek, w którym startowała wychowanka LKTS Luvena 
Luboń Julia Gładysz. W  turnieju zagrało ok. 200 najlepszych zawodników 
i zawodniczek z całego kraju. W bardzo mocnej stawce, którą stanowiły za-
wodniczki z ekstraklasy i 1 ligi, nasza juniorka zaprezentowała się z bardzo 
dobrej strony zajmując 29. miejsce w Polsce.

W Gliwicach od 30 września do 2 października rozegrane zostało 1 Grand 
Prix Polski Juniorek i Juniorów. Udział wzięło w nim ponad 200 uczest-
ników, w tym pięciu naszych reprezentantów. Kamil Kostyk i Damian Pyśk 
zapewnili sobie awans do turnieju głównego z racji limitu imiennego, gdyż 
sklasyfikowani byli w  najlepszej „32” w  Polsce. Maciej Wernicki startował 
w turnieju kwalifikacyjnym, w którym wygrał grupę eliminacyjną, ale prze-
grał w fazie pucharowej kwalifikacji. Julia Gładysz i Wiktoria Serafin awanso-
wały z piątkowych kwalifikacji do turnieju głównego. Julia zajęła ostatecznie 
33. miejsce, a Wiktoria sklasyfikowana została na 49. pozycji. Kamil i Damian 
uplasowali się na 49. pozycji.

W  Krakowie w  dniach 7-9 października rozegrane zostało 1 Grand Prix 
Polski Kadetek i Kadetów. W turnieju udział wzięło 270 zawodników i za-
wodniczek z całego kraju, w tym dwóch reprezentantów LKTS Luvena Lu-
boń. Kacper Zrol zapewnił sobie awans do turnieju głównego z racji limitu 
imiennego, gdyż sklasyfikowany był w najlepszej „32” w Polsce. W katego-
rii kadetek startowała druga na zawodach wojewódzkich, będąca jeszcze 

młodziczką Natasza Adamczyk. Nataszy do awansu do turnieju głównego 
z silnej grupy zabrakło zaledwie jednego seta. Kacper  w imprezie ogólno-
polskiej zajął ostatecznie 41. miejsce.

1 liga kobiet
W sobotę 8 października w Luboniu rozegrany został mecz trzeciej kolejki 
pomiędzy ósmym zespołem w 1 lidze kobiet LKTS Luvena Luboń, a dzie-
wiątą drużyną LUKS Agro-Sieć Chełmno. Prawie 3-godzinne spotkanie było 
bardzo wyrównane i  zakończyło się minimalnym zwycięstwem zespołu 
gości 6:4. Komplet punktów na 1 stole wywalczyła Anna Kubiak, a  jeden 
punkt zdobyła kapitan LKTS Luvena Luboń Anita Chudy, w grze deblowej 
także wywalczyły one punkt. Do korzystnego wyniku zabrakło punktów na 
2 stole, gdyż Natalia Piechota, Wiktoria Serafin i Julia Gładysz nie odniosły 
zwycięstwa. Do ostatniej rundy w meczu utrzymywał się remis. Zawodniczki 
na 1 stole wygrały bardzo pewnie pierwsze cztery partie w  stosunku 3:0. 
W ostatnim meczu Natalia Piechota przegrała minimalnie w decydującym 
piątym secie 11:9 z  juniorką Wiktorią Przybytkowską, także blisko zwycię-
stwa z juniorką z Chełmna była Julia Gładysz, przegrywając w piątym secie. 

W sobotę 15 października nasze zawodniczki udały się do Niechanowa na 
mecz 4 kolejki z miejscową KS Stella Niechan Gniezno. Było to spotkanie bar-
dzo ważne w kontekście walki o utrzymanie w 1 lidze w sezonie 2022/2023. 
Lubonianki wygrały 7:3. O zwycięstwie przesądziła postawa zawodniczek na 
stole nr 1, które wywalczyły maksymalną ilość punktów. Ania Kubiak i Ani-
ta Chudy zdobyły po 2,5 p. Na drugim stole Julia Gładysz wygrała singla, 
a wspólnie z Natalią Piechotą wywalczyły punkt w grze podwójnej. Zawod-
niczki LKTS Luvena Luboń zajmują 7. miejsce w tabeli grupy północnej.  

Udane rozpoczęcie sezonu w 3 lidze 
Znakomicie rozpoczęli sezon zawodnicy LKTS Luvena II Luboń w  3 lidze, 
gdyż odnieśli komplet zwycięstw. W  pierwszym meczu okazali się lep-
si w derbach Lubonia od LKTS I wygrywając 14:0. W sobotę 8 październi-
ka wygrali dwa wyjazdowe spotkania z  UKS Słowian Mrowino 13:1 i  11:3 
z GKTS Krajna Złotów. W dotychczasowych trzech spotkaniach punkty dla 
LKTS-u zdobyli: Mateusz Kowal 10.5, Marcin Pawlak 9.5, Maciej Wernicki 9.5 
i Damian Pyśk 8.5.

 Piotr Ciszak

Natasza Adamczyk podczas gry   fot. Zb. LKTS

Maciej Wernicki  podczas emocjonujące 
gry w trakcie trwającego turnieju   
fot. Zb. LKTS

Juniorka Wiktoria Serafin grająca w LKTS 
Luvena Luboń   fot. Zb. LKTS

Julia Gładysz   fot. Zb. LKTS

1 liga kobiet (od lewej): Natalia Piechota, Anita Chudy, Natasza Adamczyk, Anna 
Kubiak, Julia Gładysz wraz z trenerami Tadeuszem Nowakiem i Adamem Adam-
czykiem   fot. Zb. LKTS

Luboński Klub Tenisa Stołowego (LKTS)
DZIEJE SIĘ W SPORCIE
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W  czwartek, 20 października podczas gali, 
która odbyła się w  Urzędzie Marszałkowskim 
w  Poznaniu, Marek Woźniak – Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego wręczył młodym 
zawodnikom wielkopolskich klubów sty-
pendia. Był to wyraz uznania dla osiągnięć 
sportowców, którzy w  tym roku reprezentują 
13 dyscyplin i  24 kluby sportowe. Stypendia 
otrzymali medaliści i  uczestnicy mistrzostw 
świata i Europy, wśród nich kajakarka z Lubo-
nia – Paulina Grzelkiewicz – reprezentantka 
poznańskiej Warty i Polski, o sukcesach której 
szerzej pisaliśmy przed dwoma miesiącami 
(czytaj: „GL” 09-2022, s. 30). 

„Stypendium sportowe Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego jest dla mnie dużym wy-
różnieniem oraz motywacją do jeszcze cięższej 
pracy w przygotowaniach do przyszłego sezonu. 
W Polsce kajakarstwo nie jest popularną dyscy-
pliną, więc tym bardziej cieszy, że nasze sukcesy 
na arenach międzynarodowych są doceniane” – 
powiedziała Paulina, która w lipcu tego roku, na 
Mistrzostwach Europy w  maratonie kajakowym 
w duńskim Silkeborgu, położonym na Półwyspie 
Jutlandzkim zdobyła brązowy medal. Utalento-
wanej kajakarce z Lubonia gratulujemy i  życzy-
my osiągania kolejnych sukcesów sportowych. 
(PAW)

XXII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 
odbędą się w Katarze. Będzie to pierwszy mi-
strzowski turniej na Bliskim Wschodzie i pierw-
szy w kraju islamskim. Na jego zorganizowanie 
Katar wydał 208 mld euro. W Mundialu, który zo-
stanie rozegrany jesienią, po raz ostatni wezmą 
udział 32 drużyny. W następnych mistrzostwach 
liczba drużyn zostanie powiększona do 48. Po-
dobnie jak olimpiady, mistrzostwa rozgrywane 
są co cztery lata. Od 20 listopada do 18 grudnia 
będziemy przeżywać wspaniałe emocje z udzia-
łem naszej reprezentacji i pasjonować się dobrym futbolem. 

Reprezentacja Polski wystąpi w grupie C. W pierwszym meczu, 22 listo-
pada zagra z Meksykiem, 26 listopada z Arabią Saudyjską, a 30 listopada 
z Argentyną. Z tej okazji dla Czytelników „Gazety Lubońskiej” ogłaszamy 
konkurs na wytypowanie Mistrza Świata. Nagrodą, którą rozlosujemy 
wśród tych, którzy prześlą drogą mailową na adres redakcja@gazeta-lu-
bon.pl w terminie do 19 listopada, z dopiskiem „Konkurs Mistrzostwa 
w Katarze”, trafnie wytypowaną reprezentację Mistrza Świata, jest piłka 
nożna. W treści @ prosimy również o podanie imienia i numeru telefonu 
w celu umówienia się z nami na odbiór nagrody. 

Dla ułatwienia, poniżej podajemy wszystkie drużyny biorące udział w te-
gorocznych mistrzostwach z podziałem na grupy. Wyboru dokonujemy 
spośród podanych poniżej 32 narodowych reprezentacji:

Grupa A – Katar, Ekwador, Senegal, Holandia; 
Grupa B – Anglia, Iran, USA, Walia,
Grupa C – Argentyna, Arabia Saudyjska, Meksyk, Polska,
Grupa D – Francja, Australia, Dania, Tunezja,
Grupa E – Hiszpania, Kostaryka, Niemcy, Japonia,
Grupa F – Belgia, Kanada, Maroko, Chorwacja,
Grupa G – Brazylia, Serbia, Szwajcaria, Kamerun,
Grupa H – Portugalia, Ghana, Urugwaj, Korea Południowa.
 Władysław Szczepaniak

Utalentowanej Paulinie stypendium wręczył marsza-
łek Marek Woźniak    fot. Zb. Pauliny Grzelkiewicz

DZIEJE SIĘ W SPORCIE

75 zawodniczek i zawodników z wielkopolskich klubów, wśród nich lubonianka – Paulina 
Grzelkiewicz, otrzymało stypendia sportowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Już po raz 22 poznamy najlepszą reprezentację na świecie.

Stypendium dla lubonianki

Mistrzostwa Świata Katar 2022 r.

ARGENTYNA (7 osób):

ANGLIA (1 osoba):

BRAZYLIA (13 osób):

BELGIA (1 osoba): 

FRANCJA (9 osób):

HISZPANIA (8 osób):

HOLANDIA (2 osoby): 

NIEMCY (2 osoby): 

POLSKA (3 osoby):

Jak typują VIP-y
Przed mistrzostwami w piłce nożnej w Katarze przeprowadziliśmy bły-
skawiczną sondę wśród znanych w naszym mieście osób, pytając o ich 
faworyta do tytułu Mistrza Świata 2022. Poniżej prezentujemy typowa-
nych przez nich faworytów:

ARGENTYNA (7 osób): Zastępca Burmistrza Miasta Lubonia Dorota 
Franek, radna RML Małgorzata Nyćkowiak, radny RML Artur Wiśniew-
ski, radny RML Andrzej Okupniak, Dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu 
Regina Górniaczyk, Redaktor Naczelna „Gazety Lubońskiej” Paulina Ko-
rytowska, dziennikarz „GL” Paweł Wolniewicz.

ANGLIA (1 osoba): radna RML Beata Łakomy.

BRAZYLIA (13 osób): Burmistrz Miasta Lubo-
nia Małgorzata Machalska, Zastępca Burmistrza 
Miasta Luboń Michał Popławski, Przewodnicząca 
Rady Miasta Luboń Teresa Zygmanowska, Domi-
nika Kędziora z Biura Rady Miasta, Łukasz Miałkas 
z Biura Rady Miasta, Komendant Straży Miejskiej 
Łukasz Kołcz, Monika Pilarczyk z Sekretariatu Bur-
mistrza, Radny Powiatu Poznańskiego Zbigniew 
Jankowski, Kierownik Obiektów Sportowych 
w  Luboniu Marek Giese (LOSiR), radna RML Ka-
rolina Wilczyńska Kąkol, Prezes Stelli Luboń Szy-

mon Dorna, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka” Piotr Konik, 
organizator niniejszej sondy Władysław Szczepaniak.

BELGIA (1 osoba): radny RML Paweł Krzyżostaniak.

FRANCJA (9 osób): Dyrektor Biblioteki Miejskiej w  Luboniu Agnieszka 
Begier, Prezes Lubońskiego KS-u Ryszard Dolata, Trener Stelli Luboń Se-
bastian Kleiber, Trener Lubońskiego KS-u  Marek Wilczyński, radny RML 
Marek Samulczyk, radny RML Bogdan Tarasiewicz, radna RML Iwona Kacz-
marek, Komendant Komisariatu Policji w Luboniu Dariusz Majewski, Pre-
zes Szkoły Futbolu Leszek Balcerek.

HISZPANIA (8 osób): Sekretarz Miasta Luboń Janusz Piasecki, Prezes LO-
SIR-u Michał Kosiński, Prezes OSP Luboń Marek Maciejewski, radny RML 
Michał Szwacki, radna RML Monika Nawrot, radny RML Piotr Izydorski, 
radny RML Hieronim Gawelski, radna RML Magdalena Woźniak.

HOLANDIA (2 osoby): Radny Powiatu Poznańskiego Dariusz Szmyt, radna 
RML Magdalena Kleczewska.

NIEMCY (2 osoby): radna RML Katarzyna Ekwińska, radna RML Anna Ber-
naciak

POLSKA (3 osoby): Repozytorium Historyczne Miasta Lubonia, były Re-
daktor Naczelny „Wieści Lubońskich” Piotr Ruszkowski, Prezes Lubońskie-
go Bractwa Kurkowego Roman Goliński, radny RML Łukasz Budzyński.

 opracował Władysław Szczepaniak
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W  roku jubileuszowym 100-lecia Stelli, nieste-
ty, zawodnicy seniorów tego klubu dostarczają 
swoim fanom – kibicom więcej rozczarowań 
niż zadowolenia. W czerwcu, po spadku z V ligi 
do klasy okręgowej wszyscy liczyli, że w zespo-
le coś się zmieni. Faktem jest, że zespół został 
mocno odmłodzony. Niestety, jak się okazuje 
drużyna dalej nie spełnia pokładanych w  niej 
nadziei, ponieważ po rozegraniu 11 meczów 
stellowcy są w tabeli czerwoną latarnią. Zdoby-
li zaledwie 4 punkty i  strzelili tylko 8 bramek. 
Co prawda to jeszcze nie jest alarm, ale obecnie 

zespół z  ul. Szkolnej jest poważnie zagrożony 
spadkiem do A klasy. Póki co w 11 rozegranych 
meczach Stella nie odniosła ani jednego zwy-
cięstwa, przegrała z: LZS Otorowo 1:3, Orkanem 
Konarzewo 0:1, Patrią Buk 1:3, Tarnovią Tarno-
wo Podgórne 0:3, Spartą Szamotuły 1:6, Hura-
ganem Michorzewo 1:5 i  Szturmem Junikowo 
Poznań 1:4. Zremisowała z: Koroną Bukowiec 
2:2, Orłem Granowo 1:1, Złotymi Złotkowo 0:0 
i Obrą Zbąszyń 0:0. 

 Władysław Szczepaniak

W piątek, 16 września w gościnnych murach 
Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się okoliczno-
ściowe spotkanie zorganizowane z okazji 25-le-
cia istnienia UKS „Jedynka”. Otworzył je obecny 
prezes – Lech Bartkowiak, witając zaproszo-
nych gości – byłych prezesów klubu: Mirosława 
Klecza (1997-2007), Wojciecha Jakubowskiego 
(2008-2013) i Zbigniewa Jankowskiego (2014-
2021), władze samorządowe miasta i powiatu, 
przedstawicieli WZPN, LOSiR-u, SP1 oraz luboń-
skich klubów piłkarskich. Powitał również dzia-
łaczy, sympatyków, opiekunów zespołów, dar-
czyńców wspierających klub oraz klubowych 
trenerów, po czym przedstawił historię UKS 
„Jedynki”. Mówił o udziale i sukcesach odno-
szonych w turniejach zarówno na terenie Pol-
ski jak i zagranicą. Nawiązał do obozów spor-
towych w Kołobrzegu, Chodzieży i Jankowie 
oraz wyjazdów na zagraniczne turnieje m. in. 
do Holandii, Austrii, Danii, Niemiec i Czech. Od 
23 lat „Jedynka” jest również organizatorem tur-
nieju halowego w grudniu („Mikołajki”). Orga-
nizuje również turnieje integracyjne w czerwcu 
oraz we wrześniu. Prezes wspomniał też, że od 
2014 roku „Jedynka” posiada własne pomiesz-

czenie klubowe na terenie boiska „Stelli” przy 
ul. Szkolnej. Okolicznościowe mowy wygłosili 
również Zbigniew Jankowski i zaproszeni go-
ście. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali 
pamiątkowe klubowe szaliki, natomiast dla by-
łych prezesów oraz darczyńców Zarząd Klubu 
przygotował grawertony z podziękowaniami. 
Po części oficjalnej uczestnicy uroczystego spo-
tkania uraczyli się okolicznościowym tortem.

Przy okazji okrągłego jubileuszu Zarząd UKS 
„Jedynka” dziękuje wszystkim, którzy wspierają 
i wspomagają działalność klubu. (PAW)

Obecnie trwa nabór 
młodych piłkarzy 
do UKS „Jedynka” 
(roczniki 2012-2016). Zainteresowani rodzice 
proszeni są o kontakt z p. Przemysławem Plewą 
tel. 606 641 557.

W dobrych nastrojach są zawodnicy i działa-
cze Lubońskiego KS-u, ponieważ zespół se-
niorów z ul. Rzecznej występuje w A klasie i 
znajduje się obecnie w ścisłej czołówce swojej 
grupy. Lubonianie mają realne szanse powal-
czenia o awans do klasy okręgowej. W 9 do-
tychczas rozegranych spotkaniach zdobyli 19 

punktów. Pokonali: Piasta Łubowo 3:0, Orkan 
Jarosławiec 3:0, Kotwicę II Kórnik 2:1, KS Fał-
kowo 2:1, Płomień Neklę 5:1, Koziołka Poznań 
2:0. Zremisowali z: KS Łopuchowo 1:1 oraz po-
nieśli dwie porażki: z 1992 Lechią II Kostrzyn 
3:4 i z Błękitnymi Owińska 0:4.

 Władysław Szczepaniak

Z V ligi do A klasy?

Luboński KS

DZIEJE SIĘ W SPORCIE

Jubileusz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”, który rozpoczął działalność jesienią 
1996 roku, w czerwcu 1997 r. został odnotowany w Urzędzie Miejskim w Poznaniu, natomiast 
od 2004 r. jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym.

Ćwierćwiecze „Jedynki”

Gości powitał i  zarys historyczny klubu przedstawił 
prezes UKS „Jedynka” – Lech Bartkowiak 
fot. Paweł Wolniewicz

Lech Bartkowiak w pomieszczeniu klubowym „Jedyn-
ki” przy ul. Szkolnej   fot. Paweł Wolniewicz

Na stadionie przy ul. Rzecznej Luboński KS pokonał Koziołka Poznań 2:0   fot. Władysław Szczepaniak

Klasa A Proton 2022/2023 
grupa wielkopolska IV
1. 1922 Lechia II Kostrzyn 9 24 33:12
2. Błękitni Owińska 9 22 35:16
3. KS Fałkowo 9 21 28:11
4. Luboński KS 9 19 21:12
5. Kotwica II Kórnik 9 18 21:9
6. Wełna Rogoźno 9 14 19:15
7. WKS Owieczki 9 14 20:17
8. Płomień Nekla 9 12 19:24
9. Las Puszczykowo 9 9 14:20
10. KS Łopuchowo 9 8 13:20
11. Piast Łubowo 9 7 18:24
12. Orkan Jarosławiec 9 6 10:25
13. Koziołek Poznań 9 5 6:22
14. Maratończyk Brzeźno 9 1 7:37

Klasa Okręgowa RED BOX 2022/2023 
grupa wielkopolska II
1. Sparta Szamotuły  11 30 51:4
2. Szturm Junikowo Poznań  11 29 45:6
3. LZS Otorowo  11 23 30:26
4. Kłos Gałowo  11 23 24:10
5. NKS Niepruszewo  11 19 24:20
6. Korona Bukowiec  11 19 20:20
7. Tarnovia II Tarnowo Podgórne 11 16 23:19
8. Złoci Złotkowo  11 15 20:25
9. Orzeł Granowo  11 14 18:26
10. Obra Zbąszyń  11 12 12:27
11. Patria Buk  11 11 17:21
12. Orkan Konarzewo  11 10 15:31
13. Canarinhos Skórzewo  11 10 16:27
14. Huragan Michorzewo  11 9 17:23
15. Polonia Nowy Tomyśl  11 5 10:37
16. Stella Luboń  11 4 8:28

Skanuj kod 
i zobacz więcej zdjęć
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Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 0000360848)

OGŁASZA
o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia 

zabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, 

działki ewidencyjne nr 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11 oraz 78/14, o powierzchni 0,8634 ha, 
dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00179617/4.

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota  9.981.000,00 (słownie: dziewięć milionów 
dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy  00/100) złotych netto + 23% VAT. Wadium stanowi 10% wartości oszacowania 

nieruchomości i wynosi 1.330.800,00 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy osiemset 00/100) złotych.

Oferent zobowiązany jest posiadać status podatnika VAT czynnego, zaś przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany 
jest złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i zgodzie na objęcie sprzedaży Nieruchomości 
opodatkowaniem podatkiem VAT.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2022 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2022 roku. 
Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka Łukasza Borkowskiego 
(ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: kdrborkowski@gmail.com

Informacji udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu 502 592 162.

Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 0000360848)

OGŁASZA
o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia w ramach trzech niezależnych konkursów ofert:

1. niezabudowanej nieruchomości pod zabudowę usługową położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, dz. ew. nr 78/5, o powierzchni o pow. 0,1377 ha, dla 
której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr PO2P/00062670/0,

2. niezabudowanej nieruchomości pod zabudowę  usługową położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, dz. ew. nr 78/6, o powierzchni o powierzchni 0,1376 ha, 
dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr PO2P/00218739/1.

Oferowana cena nabycia w przypadku każdej z ww. nieruchomości nie może być niższa niż kwota 242.314,80 (słownie:  dwieście czterdzieści dwa 
tysiące trzysta czternaście  80/100) złotych netto + 23% VAT. 

Wadium w przypadku każdej z ww. nieruchomości stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 34.616,00 (słownie: trzydzieści cztery tysiące 
sześćset szesnaście 00/100) złotych.

W przypadku wszystkich nieruchomości oferenci zobowiązani są posiadać status podatnika VAT czynnego, zaś przed zawarciem umów sprzedaży zobowiązani 
są złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i zgodzie na objęcie sprzedaży nieruchomości opodatkowaniem podatkiem VAT.

Termin składania ofert upływa :

1. w stosunku do nieruchomości objętej KW o nr PO2P/00062670/0 w dniu 17 listopada 2022 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2022 roku,

2. w stosunku do nieruchomości dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW o nr PO2P/00218739/1 w dniu 17 listopada 2022 
roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2022 roku.

Regulaminy sprzedaży oraz operaty szacunkowe mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka Łukasza Borkowskiego (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań)
 lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: kdrborkowski@gmail.com.

Informacji udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu 502 592 162. Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 0000360848)

OGŁASZA
o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia ruchomości – maszyny do cięcia 

tkanin (cutter) Gerber DCS3606, rok prod. 2010.  

Oferowana cena nabycia ruchomości nie może być niższa niż kwota 70.350,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt 00/100) złotych netto + 23% VAT. 

Wadium stanowi kwota 10.500,00 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset 00/100) złotych.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2023 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2023 r. 

Regulamin sprzedaży oraz wycena – opinia o wartości mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.  

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka Łukasza Borkowskiego 
(ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail kdrborkowski@gmail.com. 

Informacji udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu 502 592 162.  

Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.  

Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.  

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 0000360848)

OGŁASZA

o kontynuacji sprzedaży ruchomości  z wolnej ręki w fabryce FMT TomteQ Sp. z o.o. w  upadłości przy ul. Śliwkowej 
w Łowęcinie) i zaprasza do składania ofert nabycia poszczególnych ruchomości (w szczególności: mebli - kanap, sof, 

narożników i puf oraz akcesoriów meblarskich - okuć, tkanin, nici)

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem 
adresu e-mail syndyka Łukasza Borkowskiego: kdrborkowski@gmail.com.

Zainteresowanych uprasza się o zapoznanie z Regulaminem sprzedaży z wolnej ręki udostępnianym przez syndyka 
w drodze elektronicznej za pośrednictwem ww. adresu e-mail. 

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową 
i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu  cywilnego.
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Zajęcia dla dzieci
rozwijające pewność siebie 

i umacniające poczucie własnej wartości.

Wtorek godz. 16-17
koszt 100 zł za miesiąc

OŚRODEK KULTURY W LUBONIU

tel. 790 828 588

OBUDŹ W SWOIM
DZIECKU GENIUSZA!

BEZPŁATNA REHABILITACJA
niemowląt, dzieci i dorosłych

tel. 797 259 662NZOZ ARNIKA ul. OPOLSKA 58
61-433 POZNAŃ

wyprzedaż
firan i zazdrosek

projektowanie i szycie
dekoracji okiennych 

na wymiar 
(doradztwo u klienta)

POZNAŃ - ŚWIERCZEWO, UL. WINIARSKIEGO 27

TEL. 502 95 73 73

POMPY CIEPŁA
KLIMATYZACJA
REKUPERACJA

CHŁODNICTWO

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

www.m-cool.pl

Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew

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

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

62-030 Luboń

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9

63-100 Śrem www.bksc.pl 

(L
K

13
7)

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

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

OD MARC A DO WR ZEŚNIA
Z APR A SZ AMY RÓWNIEŻ

W NIEDZIELE W GODZ. 10-14

ul. Żabikowska 39
62-030 Luboń

tel. 602 337 146

Godziny otwarcia:
Pn - Pt 1000 - 1700

Sobota 1000 - 1300

PRACOWNIA ZŁOTNICZA

Polecamy usługi w zakresie:
• naprawa
• przerób
• sprzedaż
biżuterii złotej i srebrnej.

Paweł Kortus

Płacisz za pralkę,
nie za ki logramy.

Pralki o ładowności
10,5 kg - 36 zł

 i 18,5 kg - 46 zł

Suszarki
o ładowności 15 kg

suszenie 20 min - 18 zł

Pierwsza
samoobsługowa
pralnia w Luboniu

Zapraszamy w godz. 6-22 
kl ientów indywidualnych i f irmowych

al. Jana Pawła I I 10/4 

tel . 500 75 75 04   

Profesjonalne

urządzenia

pralnicze
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salony FIRMOWE:

LK
10

8
Profesjonalna Szkoła Tańca 

New Dance School 
ul. Kościuszki 38, Luboń

MINI KIDS DANCE 
BALET 

HIP HOP 
JAZZ 

MODERN 
BREAKDANCE 
GIMNASTYKA 
AKROBATYKA 

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

tel. 508 222 680

Kolor
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ADRES REDAKCJI:
ul. Wawrzyniaka 9
62 – 050 Mosina

GODZINY OTWARCIA:
pn. – pt. 10.00 – 17.00 

www.gazeta–lubon.pl
ISSN: 2719-4469

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

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

REDAKTOR NACZELNA: Paulina Korytowska, tel. 513 064 503

WSPÓŁPRACA: Jan Bylczyński, Jakub Korytowski, Przemysław Maćkowiak, Aleksandra 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

• 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

LD
00

2

LK
05

5
(L

K0
72

)

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:
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797 003 991

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

797 003 991

ZŁOTA RĄCZKA

503 712 456

hydrauliczne

elektryczne

malarskie

ślusarskie

stolarskie

USŁUGI NAPRAWCZE (TANIO!)

LK
08

1

www.drewno-lubon.ns48.pl

LW
00

4

LW
00

5
LK

02
0

LK
03

0

PRZEWÓZ OSÓB

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

LK
10

6

LK
04

5
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00

2

POSZUKUJEMY
OPIEKUNEK I PIELĘGNIAREK 

DO OPIEKI NAD SENIORAMI 
(Komorniki, Luboń, Mosina i okolice)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

782 522 846



42

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

REKLAMA GAZETA LUBOŃSKA 11/2022

DekorMania firanki, zasłony, konfekcja stołowa

tel. 888 703 992www.dekormania-firanki.pl

INSPIRACJE NA ŚWIĘTA

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

„Kancelarie Radców Prawnych Maciej Burkowski i Joanna 
Burkowska w Poznaniu” uprzejmie informują, że przy ul. Uradzkiej 

22/1 w Poznaniu (boczna od ul. Kotowo) funkcjonuje �lia Kancelarii. 

Dyżury: wtorki 9.30-17.30, piątki 9.30-15.30. 

Klienci przyjmowani są po uprzednim umówieniu wizyty 
pod numerem telefonu 606 372 650 

bądź mailowo pod adresem: 
biuro@kancelariaburkowski.pl

dr med. W. Skorupski
KARDIOLOG

gabinet:
Poznań, ul. Palacza 86
rejestracja telefoniczna

codziennie

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

12
6
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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

LK
00

4

www.czerwonekrzeslo.pl

od wtorku do niedzieli na pyszne i świeże jedzenie

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

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

Szczegóły na naszym Facebooku
lub pod numerem telefonu 798 316 388

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

od 50 zł DOWÓZ GRATIS

Przyjmujemy zamówienia na garmażerkę, catering z dowozem.

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

tel. 501-483-943

info@promotorbn.com.pl
Poznań ul.Kunickiego 1

Gwarantujemy szybkie, efektywne
i bezpieczne transakcje w zakresie kupna, 

sprzedaży i wynajmu  nieruchomości.

Licencjonowane,
z 30 letnią tradycją

Biuro Nieruchomości 
NBN PROMOTOR

ZGŁOŚ SWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ

Kolor
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DPF SERWIS

MECHANIKA POJAZDOWA

REGENERACJA FILTRÓW DPF/FAP
DO KAŻDEGO TYPU POJAZDU

500 295 000 www.ninacar.pl

serwis@ninacar.pl

(osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy, maszyny rolnicze i budowlane)

Luboń, ul. Sobieskiego 60


