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Spokojnych i radosnych
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Okres Świąt Bożego Narodzenia jest okresem magicznym, a  jeżeli o magii 
mowa, to nie może jej zabraknąć w  krainie rozświetlonej przestrzennymi 
iluminacjami świetlnymi i kolorowymi lampkami, gdzie natknąć będzie moż-
na się m.in. na szopkę bożonarodzeniową z żywymi zwierzętami, wystawy 
świąteczne czy zaprzęg z  reniferami. W  każdy weekend zobaczyć można 
również pokazy laserowe i pokazy mappingu, zagrodę z żywymi reniferami 
oraz spotkać św. Mikołaja i jego elfy. Więcej informacji na ten temat oraz na 
temat pozostałych atrakcji dostępnych przez cały rok na terenie Deli Parku 
zamieszczono na stronie internetowej sponsora nagrody www.delipark.pl 

Wygraną stanowią bilety wstępu dla dwóch rodzin (maksymalnie czterooso-
bowych 2+2) do Deli Park natura – park kreatywnej zabawy, mieszczącego 
się przy ul. Poznańskiej 1 w pobliskim Trzebawiu. Aby je zdobyć, wystarczy 
przesłać do nas zdjęcie pięknie przybranej przez Was tegorocznej choinki. 

Fotografie prosimy nadsyłać drogą mailową na adres redakcja@gazeta-lu-
bon.pl do dnia 26 grudnia, z dopiskiem „Świąteczna Kraina” lub poprzez nasz 
profil na Fb, w treści podając również swoje imię, nazwisko i numer telefo-
nu. Ze zwycięzcami skontaktujemy się tuż po świętach, a wyniki konkursu 
opublikujemy na naszym fanpage’u na Fb oraz w papierowym, styczniowym 
wydaniu „GL”. 

 Paulina Korytowska

W  ostatnim miesiącu roku czynimy pod-
sumowanie minionych miesięcy. Jakimi 
były, co się w nich wydarzyło, ile kamieni 
milowych i  drogowskazów wrzuciły do 
naszego „ogródka”, wreszcie jaki ślad po-
zostawiły w  naszym życiu? Pamiętajmy 
o  zbliżających się rocznicy 104. wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego i kolejnej – 41 
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Drodzy Czytelnicy – Lubonianie, życzymy 
Wam zdrowych i  spokojnych świąt Boże-
go Narodzenia i  spędzenia ich w  ciepłej, 
rodzinnej atmosferze oraz wszelkiej po-

myślności w nadchodzącym Nowym Roku. 
Niech będzie lepszy. Świąteczny czas nas 
łączy, a nie dzieli…

I podobnie jak to było w roku minionym, do 
świątecznego wydania dołączamy w  pre-
zencie kalendarz na Nowy Rok, zawierający 
daty świąt kościelnych i państwowych, dni 
wolnych od pracy oraz popularne imiona 
osób obchodzących w danym dniu swoje 
święto. Tym razem jego tło stanowią cha-
rakterystyczne i  rozpoznawalne dla wielu 
z nas zabytki naszego miasta.

 Redakcja „GL”

„Z pierwszą gwiazdką się Wielkie zaczynają Święta.
Na szybach przymrozek kreśli piękne kwiaty,
a w kuchni Matka swą pracą przejęta,
w pokoju choinka w stroju przebogatym…”

(fragment wiersza „Kolęda Polska” zmarłego w tym roku 
Tomasza Kuberki – przyjaciela „GL”)

U schyłku roku

ŚWIĄTECZNIE

Tak, jak trudno rozstrzygnąć spór o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, tak nie ma 
narodowej zgody co do tego, kto przynosi prezenty w Boże Narodzenie – święty Mikołaj czy Gwiazdor?

Starsze pokolenie Wielkopolan pamięta zapew-
ne, z  jakim przejęciem czyściło się, pucowało 
starannie najlepszą parę butów w przeddzień 6 
grudnia i ustawiało się je przy łóżku. Zasypiało 
się rojąc o cudownych prezentach, które w nocy 
roznosił, zostawiając je właśnie w wystawionym 
obuwiu, święty Mikołaj. Poranne przebudzenie 
było spełnieniem dziecięcych marzeń, gdyż cze-
kały już przyniesione przez tajemniczego świę-
tego cudowne prezenty. A to lalka, która płacze 
jak dziecko, a to klocki Lego, a to samochodzik 
na resorach. Takie to były cudowności dziecię-
cych prezentów sprzed dekad. Ten grudniowy 
poranek był jednak pełen napięcia, niepewno-
ści i strachu, bo Mikołaj dla dziecięcych urwisów 
i ananasów zostawiał nie podarki, a rózgę. Swo-
ja drogą ciekawe, czy przetrwał ten zwyczaj, czy 
wielkopolskie dzieci czyszczą obuwie z nadzieją 
na hojność świętego Mikołaja? 

Natomiast w  wigilię Bożego Narodzenia przy-
chodził Gwiazdor. To postać wywodząca się 
z  ludowych przebierańców, kolędników, wę-
drujących od domu do domu. Wśród tych 
przebierańców, oprócz Diabła, Anioła, Śmierci, 
niedźwiedzia czy turonia, był także osobnik no-
szący gwiazdę, nieodłączny atrybut bożonaro-
dzeniowych obyczajów. Była to postać ubrana 
w futrzaną czapę na głowie i kożuch odwrócony 
włosem na wierzch czyli baranicę. Twarz miał  
ukrytą pod maską lub umazaną sadzą. Tenże to 
Gwiazdor nosił ze sobą dzwonek, wór z podar-
kami i rózgę dla niegrzecznych dzieci. Odpyty-
wał niebożęta z pacierza i kolęd, znał dobre i złe 
uczynki i w zależności od wyniku wręczał pre-
zent lub bił rózgą. Gwiazdor obecny był w Po-
znańskiem, na Ziemi Lubuskiej, Kujawach i War-
mii czyli terenach dawnego zaboru pruskiego. 

Kto zagości w  naszych domach w  tegoroczne 
święta, czy żywa będzie tradycja wielkopolska 
i przybędzie Gwiazdor z worem prezentów i ró-
zgą na wszelki wypadek czy już jednak święty 
Mikołaj promowany w  ogólnopolskich me-
diach, centrach handlowych i wszechobecnych 
reklamach? 

Niezależnie od darczyńcy, życzymy wielu 
wspaniałych prezentów, spełniających nasze 
marzenia, dających radość i satysfakcję. Nie za-
pominajmy też o prezentach, których w worku 
ani Gwiazdora, ani świętego Mikołaja nie znaj-
dziemy – o wzajemnej życzliwości, serdeczności 
i miłości, którymi możemy obdarować się przy 
wigilijnym stole i w każdy inny dzień. I tego wła-
śnie życzy Drogim Czytelnikom „Gazety Luboń-
skiej” cała redakcja lubońskiego miesięcznika.  

 Redakcja  GL

Mikołaj czy Gwiazdor 
– kto przychodzi do wielkopolskich domów?

Wygraj pobyt w Świątecznej Krainie!
W roku ubiegłym w okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy konkurs z myślą o naszych najmłod-
szych Czytelnikach. Nagrodą były wówczas bony upoważniające dzieci do zakupów w sklepie „Skrzat. 
Świat zabawek kreatywnych”. Nie inaczej będzie w tym roku… ale tym razem na zwycięzców, a dokład-
nie dwie rodziny, czekać będzie moc atrakcji w Świątecznej Krainie w Deli Parku. 

Zrób zdjęcie swojej tegorocznej choince i wygraj wstęp dla całej rodziny do Deli Parku, 
gdzie czekać będzie na Was moc atrakcji   fot. Zb. Deli Parku
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Gdzieś pomiędzy karpiem, a łańcuchami czę-
sto zapominamy o  nastroju, jaki powinien 
panować wśród nas. Radość przemienia się 
w szaleństwo, spokój w nerwowość, a cudow-
na, rodzinna atmosfera w  fochy przez całe 
święta, i  tak mijają w  niektórych domach… 
byle do kolejnych! Bo na pewno już będzie 
„magicznie”! A  może zacząć już od tych?! 
Przestać gonić za niedogonionym, skupić się 
na sobie, swojej rodzinie i jej szczęściu. Czy tak 
naprawdę jest ważne, ile prezentów dostanie 
Twoje dziecko, ile czasu spędzisz w  kuchni 
i ile potraw przygotujesz? Zazwyczaj i tak nie 
jesteś w  stanie ich zjeść, a  później „wyrzuty 
sumienia” chodzą za Tobą, za każdym razem, 
gdy idziesz do lodówki!

Spędźmy Święta Bożego Narodzenia z rodzi-
ną, bliskimi, przyjaciółmi. Przytulmy się, za-
pomnijmy o  zwadach i  nieporozumieniach, 

Z opłatkiem w ręku
I kiedy będziesz tak stać z opłatkiem w ręku,
i choć usta będą się śmiać,
Poczujesz co dzieje się w sercu...

I choć blask choinki będzie cieszył Twoje oczy,
nie zapomnij, kto w tym roku przy Tobie kroczył.
I choć blask świec rozjaśni dziś mrok,
Pomyśl...kto będzie przy Tobie za rok?

I choć opłatek w dłoni wciąż trzymasz
Pamiętaj, najważniejsza jest Twoja rodzina...
Najważniejsi są Twoi przyjaciele, bo dzięki nim 
możesz tak wiele!
Chwila radości, uroku i szczęścia.

Chwila, którą będziemy pamiętać.
I choć nie było wciąż kolorowo,
Życie zaczynaj codziennie na nowo.

 Magdalena Stajniak

Idą święta
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Każdy z nas 
czuje zbliżającą się magię świąt… prezenty, zakupy, choinka, bombki i 
etc. Jednym słowem przygotowania pełną parą!

Magdalena Stajniak podczas zimowego spa-
ceru z ulubionym owczarkiem podhalańskim 
– Aferą   fot. Zb. Magdaleny Stajniak

Uczestnicy 1. edycji Wigilijnego Biegu 
Charytatywnego   fot. Anna Strojna

Harmonogram oraz dystanse:

10.30 – 200 m – dziewczynki i chłopcy w wieku 3-5 
lat (roczniki 2019-2017),

10.45 – 400 m – dziewczynki i chłopcy w wieku 6-7 
lat (roczniki 2016-2015),

11.00 – 400 m – dziewczynki i chłopcy w wieku 8-9 
lat (roczniki 2014-2013),

11.15 – 800 m – dziewczynki i chłopcy w wieku 10-11 
lat (roczniki 2012-2011), 12-13 lat (roczniki 2010-2009) 
i 14-15 lat (roczniki 2008-2007),

12.00 – ok. 5 km – bieg oraz marsz Nordic Walking.

Każdy uczestnik, który ukończy rywalizację, otrzy-
ma pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny. 

Na najlepszych uczestników czekają pamiątkowe 
nagrody. W biegu głównym oraz marszu NW oprócz 
rywalizacji indywidualnej przeprowadzona zostanie 
klasyfikacja drużynowa. Tegoroczne zawody są obję-
te honorowym patronatem Burmistrz Miasta Luboń, 
a my objęliśmy je patronatem medialnym.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie 
Wiktora Ratajczaka. Szczegółowe informacje na te-
mat prowadzonej na rzecz chłopca zbiórki zamiesz-
czone są na stronie internetowej: www.siepomaga.
pl/wiktorek-ratajczak 

Fanpage zawodów: www.facebook.com/wigilijny-
biegcharytatywny

 Paulina Korytowska,    
 Adam Chudzicki (Organizator Zawodów)

2. Wigilijny Bieg Charytatywny
W sobotę 10 grudnia br. w Lasku Majońskim w Luboniu odbędzie się 2. edycja Wigilijnego Biegu Charyta-
tywnego. To nowe zawody o charakterze przełajowym, w których udział mogą wziąć dzieci oraz dorośli.

Zimowy powiew 
jesieni

W sobotę, 19 listopada – nie czekając na zimę 
– spadł pierwszy w tym roku, jesienny śnieg. 
Zaskoczył kierowców, którzy nie zmienili opon 
na zimowe. Przy minusowej temperaturze na 
ulicach zrobiło się biało i ślisko.

W trzeci weekend listopada na ulicach naszego miasta 
pojawiły się pługopiaskarki firmy Kom-Lub. Na ulicach Lu-
bonia można było także zauważyć odśnieżających samo-
chody oraz chodniki mieszkańców. Po szybkim ociepleniu 
śnieg zniknął (PAW)

Jesienią pl. Edmunda Bojanowskiego przybrał białą szatę   
fot. Rafał Wojtyniak

które czasami rodzą się z błahych rze-
czy, a urastają do kolosalnych „wieżow-
ców”, później już nie pamiętamy, o co 
nam poszło, ale… coś było?! Pogódź-
my się, porozmawiajmy, spędźmy czas 
razem!... a  czy będzie to przy jednej, 
czy dwunastu potrawach, to jakie to 
ma znaczenie? Ważne, że razem w mi-
łości, spokoju i szczęściu.

Czego życzę Wam z całego serca.

 Magdalena Stajniak

Na ulicach naszego miasta pojawiły się pługopiaskarki   
fot. Paweł Wolniewicz
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Zapewne zadajemy sobie te pytania i staramy się na nie 
odpowiedzieć co najmniej od początku grudnia. A już na 
pewno zadają je sobie zdeklarowani zwolennicy drzewek 
żywych, przedkładając je nad nieekologicznie, szpetne 
i pod każdym względem nie takie według nich, drzewka 
sztuczne. Jak to zatem jest? Żywe czy sztuczne?

Jeszcze całkiem niedawno drzewko sztuczne było uzna-
wane za bardziej ekologiczne. Głównym argumentem 
było dążenie do minimalizacji obciążenia lasów nad-
mierną wycinką. Obecnie argument ten jest chybiony, 
bowiem zdecydowana większość drzewek w  naszych 
domach pochodzi z  plantacji. Same plantacje, chociaż 
drzewko rośnie na nich stosunkowo krótko, także mają 
pozytywny efekt środowiskowy. Jeden naturalnie rosną-
cy, młody świerk pochłania rocznie około 0,01 kg dwutlenku węgla. To 
wprawdzie mało imponująca ilość, biorąc pod uwagę, że na przykład 
nasze roczne spożycie kawy odpowiada za ok. 200 kg emisji tego gazu 
do atmosfery. Jednak cała plantacja małych i  średnich świerków, ma 
już „większą moc”. Samo drzewko natomiast, jeśli będzie ukorzenione 
i  niezbyt duże, regularnie podlewane i  po świętach przeniesione do 
chłodnego miejsca, ma szansę z powodzeniem przyjąć się w ogrodzie. 

Jaki jest zatem problem z choinką sztuczną? Z jednej strony mówi się, że 
używanie jej przez co najmniej siedem lat przyczynia się do zrównania 
jej śladu środowiskowego (skumulowanego oddziaływania na środowi-
sko na etapie produkcji, transportu i użytkowania) z drzewkiem żywym. 
Z drugiej jednak, wciąż mamy do czynienia z koniecznością jej utylizacji 
po tym, jak będzie nam już nieprzydatna. Produkcja sztucznej choinki 
wymaga zużycia nieodnawialnych zasobów, takich jak ropa czy gaz. 
Jednak jej utylizacja to jeszcze większy problem. Poszczególne surowce 
(głównie metal i PCV) są w niej połączone w taki sposób, że praktycz-
nie nie jest możliwe ich skuteczne odłączenie i przetworzenie. Dlatego 
z dużym prawdopodobieństwem nieużywana sztuczna choinka trafi do 
spalarni lub na składowisko odpadów. Leżąca i rozkładająca się na skła-
dowisku sztuczna choinka zatruwa glebę, wody gruntowe i  powietrze 
przez emisję gazu wysypiskowego oraz związków chloru. Nie jest zatem 
obojętna dla środowiska nawet „leżąc” i „czekając na rozkład”.

Skoro już jasne są przeważające zalety drzewek żywych, warto zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden fakt. Nie każdy z użytkowników żywej choinki 
ma do dyspozycji miejsce, w którym mógłby ją posadzić po świętach. 
Może warto pomyśleć o projekcie zbierania takich drzewek i sadzenia 

ich w sposób zorganizowany, w miejscach, gdzie miały-
by dogodne warunki wzrostu? Pomysł ten, wprawdzie 
ciekawy, może jednak napotkać na niezależne od nas 
przeszkody. Otóż szacuje się, że w związku z postępują-
cymi zmianami klimatycznymi, jeszcze za naszego życia, 
znikać będą z krajobrazu leśnego Polski świerki, a  tak-
że modrzewie, brzozy i  sosny. Będzie im za ciepło i  za 
sucho. Tym samym nasze bożonarodzeniowe choinki 
mają coraz mniejsze szanse, żeby zostać z nami napraw-
dę na długo.

Co zatem robić w  tej sytuacji? Złotego środka chyba 
brak, ale na szczęście choinka to tylko symboliczny do-
datek do przeżywania Bożego Narodzenia i  spędzania 
czasu w gronie najbliższych. 

Każdemu z  Państwa tego właśnie chciałabym życzyć na nadcho-
dzący czas. Niech te Święta będą dla nas chwilą ukojenia i odde-
chu, tak bardzo nam potrzebnych w tym trudnym i niespokojnym 
czasie. Wszystkiego Dobrego!

 Anna Bernaciak

Świerk kłuje nieco bardziej, ale za to pięknie pachnie, jodła jest przy-
jemniejsza podczas ustrajania i dłużej stoi   fot. Paweł Wolniewicz

Sztuczna czy na żywo?
Dylemat świątecznego drzewka pojawia się co roku. Czy mniejsze czy większe? Świerk, może jodła, a może 
w tym roku tylko cyprysik? Świerk kłuje nieco bardziej, ale za to pięknie pachnie, jodła jest przyjemniejsza 
podczas ustrajania i dłużej stoi, cyprysik może stać całkiem długo, niekoniecznie tworząc klimat Bożego 
Narodzenia. No i przede wszystkim – drzewko z korzeniem czy cięte? A jeśli korzeń, to tylko dlatego, że 
dłużej postoi czy może dlatego, żeby potem rosło w ogrodzie?

Autorka tekstu Anna Bernaciak 
- radna RML     fot. Zb. A.B.

Wigilia Miejska
Zapachnie wigilią – na placu Edmunda Boja-
nowskiego odbędzie się spotkanie integra-
cyjne lubonian przy śpiewie kolęd, będące 
przedsmakiem Świąt Bożego Narodzenia.

W zeszłym roku gwiazdor na Miejską Wigilię przyjechał rowerem. Jak będzie w tym roku?   
fot. Paweł Wolniewicz

Miasto zaprasza na wspólną Wigilię Miejską w Luboniu, 
która odbędzie się w niedzielę, 11 grudnia o godz. 15 na 
placu Edmunda Bojanowskiego. Przewidziane atrakcje: 
wigilijny poczęstunek, otwarcie szopki bożonarodzenio-
wej, animacje dla dzieci, występy artystyczne na scenie, 
stoiska z rękodziełem, warsztaty stroików świątecznych, 
Teatr Ognia, fotobudka. (PAW)
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W sferze ogólnej – niestety był rokiem wojny w Ukrainie, rokiem galopu-
jącej inflacji, która coraz dokuczliwiej drenuje nasze portfele. Zaciskamy 
pasa coraz ciaśniej, z niepokojem patrząc na nadchodzący Nowy Rok i 
wraz nim nieuchronne podwyżki cen gazu, prądu i innych produktów, 
które nie będą już objęte tarczą antyinflacyjną. Dla wielu z nas marzenie 
o własnym mieszkaniu lub domu na kredyt stało się już tylko mrzonką. 

Wobec mało krzepiących prognoz na rok 2023 z  tym większą dbałością 
pielęgnujmy nasze prywatne szczęścia i sukcesy. Doceniajmy przyjaciół, 
kochajmy naszych bliskich, cieszmy się zdrowiem, pomagajmy potrzebu-
jącym, spoglądajmy w przyszłość z nadzieją i optymizmem. 

Tego właśnie życzy drogim Czytelnikom „Gazety Lubońskiej” redakcja Wa-
szego miesięcznika. Szczęśliwego Nowego Roku!

Sylwester 2022
Zbliża się koniec 2022 roku. To już trzecia dekada lat dwuty-
sięcznych. Świat pędzi, a my razem z nim. Kolejny Sylwester 
i znów licznik datomierza przekręci się o jeden rok. Jaki był 
ten mijający 2022 dla nas?

+48 61 810 43 40
hotelmax@hotelmax.com.pl

Sylwester
w Hotelu MAX***

ul. Kościuszki 79
62-030 LUBOŃ

31.12.22

cena: 300 zł/osoby
start: 19:00

dla osób biorących udział w zabawie koszt noclegu: 
150 zł ze śniadaniem

Fajerwerki oraz jedzenie i napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) we 
własnym zakresie. O północy przewidziany jest szampan i wspólne 
pieczenie kiełbasek przy ognisku. Zabawa taneczna odbędzie się w 
saloonie przy muzyce ogólnej. Chyba że ktoś wolałby spędzić ten 
czas w areszcie mieszczącym się na terenie kowbojskiego miastecz-
ka… Nowy Rok tradycyjnie powitamy strzałem z rewolweru. Gwa-
rantujemy, że będzie miło i sympatycznie.

 Zbigniew Henciel

Zabawa sylwestrowa 
pośród scenerii 

Dzikiego Zachodu
Kowbojskie Miasteczko w Luboniu zaprasza 31 grudnia 
2022 r. o godz. 19 na zabawę sylwestrową. Zapisy trwa-
ją, kontakt: 602 751 318 (Dorota), 604 379 755 (kowboj 
Jack). Rezerwacja następuje po wpłacie na wskazany nu-
mer rachunku bankowego kwoty 50 zł od osoby.

R E K L A M A

Powitanie roku 2022. Widok z wieży kościoła św. Barbary w Luboniu   fot. Rafał Wojtyniak
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ZAPRASZAMY
 NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY 

WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA
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O filmie
„Śmigiel ’39” oparto na scenariuszu Anity Plumiń-
skiej-Mieloch, która jest również producentką fil-
mu. Obraz wyreżyserowany i zmontowany przez 
Piotra Świdzińskiego powstał we współpracy ze 
śmigielskim Centrum Kultury i przedstawia losy 
Polaków w pierwszych miesiącach II wojny świa-
towej (wrzesień i październik 1939 r.). W piątek, 
30 września minęła 83. rocznica rozstrzelania 
przez Niemców w  1939 r. ośmiu mieszkańców 
Śmigla i okolicy. Aby upamiętnić ofiary, w ramach 
współpracy lubońskiego ZS z Gminą Śmigiel na-
kręcono prawie dwugodzinny film poświęcony 
tamtym wydarzeniom. Licealiści, uczniowie szko-
ły podstawowej, nauczyciele i sympatycy szkoły 
wcielali się w role mieszkańców Śmigla w pierw-
szych dniach okupacji. Na planie można było 
zobaczyć niemieckie motocykle, VW Kübelwa-
gen, fiata z 1938 r., bryczki, wozy konne, wojsko 
polskie i  niemieckie, a  także wyjątkowe efekty 
pirotechniczne. Podczas kręcenia filmu w czerw-
cowe upały aktorzy i ekipa techniczna wytrwali 
i  powstał niezwykle interesujący, pobudzający 
do refleksji obraz, którego premiery odbyły się 
w Śmiglu i w Poznaniu.

„Towarzyszyło nam ogromne poczucie odpo-
wiedzialności, gdyż opowiedzieliśmy prawdzi-
wą, opartą na materiałach źródłowych historię. 
Ważna i  ujmująca dla mnie była życzliwość 
mieszkańców Śmigla, którzy pozwalali nam na 
swoich domach zawieszać hitlerowskie flagi, 
otwierali i  zamykali okna, wpuszczali na po-
dwórka, pozwalali ładować baterie do kamer, 
podawali wodę. Było potwornie gorąco, a  pot 
lał się z  nas strumieniami, gdyż nagrywaliśmy 
sceny z  miesięcy jesiennych i  zimowych, więc 
byliśmy ubrani w płaszcze. Na uwagę zasługuje 
niesamowita solidarność grupy, ich cierpliwość, 
gdyż np. sceny zbiorowe powtarzaliśmy po kil-
kanaście razy. Każdy czekał i nie marudził. W cią-

gu pierwszego dnia zdjęć przeszłam ponad 16 
000 kroków, co wydawałoby się absurdalne. 
Non stop byliśmy w ruchu, przemieszczając się 
po śmigielskich uliczkach i  rynku. Wielkie wra-
żenie zrobiło kręcenie scen nocą – zarówno roz-
strzelania, jak i  pożaru. Organizacyjnie zgranie 
przyjazdu w jednej chwili aut, motocykli, broni, 
mundurów, aktorów było wielkim wyzwaniem” 
– powiedziała Anita Plumińska-Mieloch.

„Według mnie film jest wspaniały. Kochałam 
każdą minutę tworzenia go, a  efekt końcowy 
zdecydowanie przerósł moje oczekiwania. 
Samo nagrywanie go było dla mnie jak żywa 
lekcja historii, która dotarła do mnie bardziej niż, 
którakolwiek lekcja w  szkole. Podczas samego 
oglądania filmu nie mogłam powstrzymać łez 
i uważam, że nasza ciężka praca na planie przy-
niosła spektakularny efekt. Naprawdę cieszę się, 

że dostałam szansę na wzięcie udziału w czymś 
tak wspaniałym i ważnym” – powiedziała Agata 
Staniszewska – uczennica kl. III lubońskiego LO, 
która z powodzeniem wcieliła się w rolę Salomei 
Wojciechowskiej. 

Film dokumentował fotograficznie Piotr Cybi-
chowski. Warto również wspomnieć, że repor-
taż z  planu filmowego nadało Radio Poznań 
oraz Program I Polskiego Radia. Ponadto Anita 
Plumińska-Mieloch i uczennica kl. IV lubońskie-
go LO – Olga Jóźwiak (klapserka i sekretarka pla-
nu) były gośćmi telewizyjnego programu „Witaj 
Wielkopolsko” i opowiadały o nowym filmie.

Premiera w Poznaniu
W sobotni wieczór, 26 listopada w wypełnionej 
publicznością auli Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (Kampus Mo-
rasko) odbyła się premiera filmu „Śmigiel ’39”. 

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

„Śmigiel ’39”

Ekipa filmowa wystąpiła tradycyjnie w epokowych strojach   fot. Piotr Cybichowski

Scena z filmu „Śmigiel’39”   fot. Piotr Cybichowski

W kwietniu w hali LOSiR odbyła się premiera filmu „Kiedyś byliśmy sąsiadami”, którego reżyserią, monta-
żem i oprawą muzyczną zajął się Piotr Świdziński, a scenariuszem i produkcją Anita Plumińska-Mieloch 
– dyrektor Zespołu Szkół (ZS) im. Kryptologów Poznańskich. Film był poświęcony wysiedleniom Wiel-
kopolan w okresie II wojny światowej. Obraz przedstawia losy polskich i niemieckich mieszkańców 
wioski, wieloletnich sąsiadów, którzy zostają wciągnięci w wir historii. Jeszcze nie umilkły echa tej pre-
miery, gdy rozpoczęto przygotowania do kolejnej produkcji. Przez pierwsze dwa weekendy czerwca 
tego roku ekipa filmowa ZS nagrywała film „Śmigiel ’39” w reżyserii Piotra Świdzińskiego.

Skanuj kod 
i zobacz więcej zdjęć
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„Premiera naszego filmu była dla mnie niesamo-
witym wydarzeniem, możliwością zobaczenia 
rezultatu naszych starań i poświęceń. Było to dla 
mnie wielkie przeżycie, tym bardziej z  świado-
mością, że rodzina bohaterki którą grałam, oglą-
dała ten film. Nie jestem w  stanie opisać tego 
uczucia, coś niezwykłego. Sam okres naszej pra-
cy spokojnie mogę nazwać żywą lekcją historii. 
Wiele się dowiedziałam i na pewno w przyszło-
ści nie zapomnę. Takie przeżycia zostają w czło-
wieku na zawsze. Jestem dumna z tego co stwo-

rzyliśmy i widzę, że to dopiero początek. Cieszę 
się, że treści które staraliśmy się przekazać, trafiły 
na solidny grunt i  zyskały takie grono odbior-
ców” – powiedziała Maja Knapik – uczennica kl. 
I lubońskiego LO, która z powodzeniem wcieliła 
się w rolę Lubomiry Cieśli.

Po projekcji ekipa filmowa, która tradycyjnie 
wystąpiła w  strojach epokowych, przy aplau-
zie publiczności została nagrodzona gromkimi 
oklaskami. (PAW)

Przed poznańską premierą filmu gości witali Anita Plumińska-Mieloch i Piotr Świdziński    fot. Piotr Cybichowski

Maja Knapik, która z powodzeniem wcieliła się w rolę 
Lubomiry Cieśli   fot. Zb. Mai Knapik

Agata Staniszewska, która z powodzeniem wcieliła się 
w rolę Salomei Wojciechowskiej   fot. Alina Kuciak

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

Większość respondentów – 53% – odpowie-
działa twierdząco. 
Komentarze, które zanotowaliśmy to: „Tak, to jest 
dobry pomysł”, „Oczywiście prąd jest nam po-
trzebny”, „Jasne i tak jesteśmy o 30 lat spóźnieni”, 
„Tak, ale pod warunkiem, że będą w 100% bez-
pieczne”, „Oczywiście, już dawno powinniśmy je 
mieć”, „Moim zdaniem tak, wszyscy wokół już je 
mają”, „Myślę, że tak, już dawno miała powstać w 
Żarnowcu”, „Dla mnie to oczywiste – jeżeli mamy 
się rozwijać”, „Tak, niestety, obawiam się, że mogę 
tego nie doczekać”, „Tak, ale zależy gdzie?”, „Jeżeli 
nasza – polska, to tak”, „Tak, wystarczy spojrzeć 
na kraje bardziej od nas rozwinięte”, „Niewątpli-
wie przyczyni się to do uzyskania przez Polskę 
niezależności energetycznej”.

Mniejsza grupa respondentów – 32% – nie 
miała zdania, argumentując swoje wypowiedzi 
m.in. tak: „Nie jestem pewna czy to jest zdrowe?”, 
„Nie znam się na tyle, żeby do tego się odnieść”, 

„Nie mam zdania, od tego są fachowcy”, „Nie od-
powiem ani tak, ani nie – po prostu nie zastana-
wiałam się nad tym”, „Nie interesuję się tym, od 
tego jest rząd”, „Są plusy i minusy, nie mam wyro-
bionego zdania na ten temat”, „Trudno mi jedno-
znacznie odpowiedzieć, nie jestem ekspertem”, „I 
tak i nie, ale nie mnie to rozsądzić”.

Najmniejsza grupa respondentów – 15% – od-
powiedziała przecząco. Komentarze, które zano-
towaliśmy to: „Nie, ja jestem za elektrowniami wia-
trowymi”, „Absolutnie nie, najlepszym dowodem 
jest katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu 
w 1986 r., ludzkość do dziś odczuwa jej skutki”, 
„Nie, ja jestem zwolenniczką energii wiatrowej”, 
„Nie, ponieważ uważam, że są nieprzyjazne środo-
wisku”, „Nie ze względu na możliwość nastąpienia 
awarii”, „Oczywiście, że nie. Zamiast elektrowni 
jądrowych powinny powstawać morskie farmy 
wiatrowe na Bałtyku”, „Niektóre kraje już od tego 
odchodzą, szukając innych źródeł energii”.

 

 Sondaż przeprowadził i opracował  
 Paweł Wolniewicz

Sondaż nawiązuje do podpisanego pod koniec października listu intencyjnego spółki Polska Gru-
pa Energetyczna (PGE) i Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) z koreańskim koncer-
nem energetycznym KHNP. Dotyczy on opracowania planu budowy elektrowni jądrowej w Pątno-
wie – dzielnicy Konina. Byliśmy ciekawi, jak respondenci do tej kwestii się odniosą?

Czy Pani/Pana zdaniem w Polsce
powinny być budowane polskie elektrownie jądrowe?

TAK
53%

NIE
15%

NIE MAM
ZDANIA

32%

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

Szczepienia przeciwko COVID-19 oraz przeciwko grypie (przeciwko gry-
pie osoby w wieku 26-65 lat) są wykonywane w piątki w godz. od 14.30 
do 18 przy ul. Sikorskiego 3.

Szczepienia są nieodpłatne i nie wymagają uprzedniej rejestracji. (PAW) 
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Na początku września tego roku lubonianin Mikołaj Tomaszyk – były 
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń, jako mieszkaniec naszego miasta 
i użytkownik drogi wojewódzkiej 430, zwrócił się do Radnej Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego – Zofii Szalczyk z prośbą o podjęcie 
interwencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu 
chodnika w ciągu ul. Armii Poznań (DW 430) w Luboniu na odcinku od 
ul. Cyryla Ratajskiego do ul. Jana Henryka Dąbrowskiego. Była to god-
na naśladowania i zasługująca na uznanie inicjatywa obywatelska.

W czwartek, 3 listopada ruszyły prace remontowe polegające na 
wymianie nawierzchni chodnika w ul. Armii Poznań. Stare, wyeks-
ploatowane płytki są wymieniane na kostkę pozbrukową. Chodnik 
jest remontowany na odcinku od budynku dyrekcji Wielkopolskich 
Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego do kilkudziesięciu metrów za 
zbiegiem ul. Armii Poznań z ul. 3 Maja (w kierunku do Poznania). Wy-
konawcą robót jest Zakład Robót Drogowych z Rogalinka, natomiast 
zakończenie prac planuje się na grudzień tego roku. (PAW)

Oczekiwany remont
Na zły stan chodnika w ciągu ul. Armii Poznań, będącej 
fragmentem drogi wojewódzkiej 430 na odcinku od ul. Cy-
ryla Ratajskiego do ul. Gabriela Narutowicza zwracaliśmy 
uwagę już wcześniej.

Punkt powstaje w  sąsiedztwie firmy Luvena. 
Zakres prac obejmuje budowę punktu tym-
czasowego magazynowania odpadów (stacji 
przeładunkowej) wraz z  dostawą ładowarki 
teleskopowej, uzyskaniem ostatecznej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie oraz ostatecznej 
decyzji pozwolenia na zbieranie odpadów.

Na terenie inwestycji prowadzone będzie cza-
sowe magazynowanie i przeładunek odpadów 
zebranych z terenu Lubonia, jak również z tere-
nów sąsiednich gmin. Inwestycja zlokalizowana 
jest przy ulicy Chemików. Zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, prace budowlane powin-
ny zostać zakończone w grudniu br. Kolejnym 
etapem jest uzyskanie wszelkich wymaganych 
prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych. 
Rozpoczęcie działalności punktu planowane 
jest na trzeci kwartał przyszłego roku.

„Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem: 
podbudów oraz nawierzchni betonowych pla-
cu, instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
oraz technologicznej, instalacji wody użytko-
wej oraz technologicznej, wykonano podziem-
ny zbiornik na wody opadowe z funkcją ppoż. 
oraz na ścieki technologiczne. Obecnie trwają 
prace związane z wykonaniem boksów maga-
zynowych z  bloków betonowych, montażem 
nawierzchni drogi dojazdowej z  płyt drogo-
wych. Wkrótce planujemy montaż konstruk-
cji stalowej wiaty oraz instalacji oświetlenia 

obiektu. W  grudniu zostanie złożony wniosek 
o  pozwolenie na użytkowanie, natomiast na 
przełomie grudnia i stycznia wniosek o pozwo-
lenie na zbieranie odpadów” – powiedział Piotr 
Słowik – inżynier budowy MTM Budownictwo.

Wartość inwestycji to 7 866 000 zł. Zamówienie 
jest współfinansowane przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
(PAW)

Od maja tego roku trwa budowa punktu tymczasowego magazynowania odpadów. Wykonawcą 
jest firma MTM Budownictwo sp. z o.o. z Tarnowa. Nieruchomość, na której prowadzona jest inwe-
stycja, stanowi nieużytkowany obszar byłych obiektów po wyrobisku żwiru i piasku.

Stacja przeładunkowa

W ramach inwestycji wykonano m.in. podziemny 
zbiornik na wody opadowe z studniami stawnymi do 
celów ppoż.   fot. Paweł Wolniewicz

Prace remontowe polegają na wymianie nawierzchni chodnika w ul. Armii Poznań  
 fot. Paweł Wolniewicz

Prace zmierzają ku końcowi, na odcinku od budynku dyrekcji Wielkopolskich Zakładów 
Przemysłu Ziemniaczanego do ul. 3 Maja nawierzchnia chodnika została już wymieniona   
fot. Paweł Wolniewicz

Trwa budowa boksów magazynowych z bloków 
betonowych   fot. Paweł Wolniewicz

Jak się dowiedzieliśmy węgiel do obrotu w naszym mieście będzie wprowa-
dzał Węglokoks S.A., posiadający w ofercie węgiel pochodzący z Kazachsta-
nu, RPA i Kolumbii. Niedawno Miasto złożyło zapotrzebowanie na węgiel, 
a wkrótce zostanie złożone stosowne zamówienie. O terminie rozpoczęcia 
sprzedaży węgla będziemy na bieżąco informowali. Węgiel w preferencyjnej 
cenie mogą kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego, które złożą 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu odpowiedni wniosek 
(można go oddać osobiście, przesłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem 
platformy ePUAP). Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa do-
mowego wynosi 1 500 kg (łącznie orzech, groszek, miał) do 31 grudnia 
br. oraz 1 500 kg (łącznie orzech, groszek, miał) od 1 stycznia 2023 r.
Szczegółowe informacje na temat dystrybucji węgla można znaleźć na: 
www.mops-lubon.pl  (PAW)

Dystrybucja węgla 
w Luboniu

W poniedziałek, 21 listopada Miasto Luboń podpisało 
umowę na dystrybucję węgla z firmą „Sprzedaż opału
-skup złomu I. A. Basińscy” z siedzibą przy ul. Podgórnej 19 
w Luboniu. Tylko u tego przedsiębiorcy obowiązuje prefe-
rencyjna cena 2 000 zł za tonę węgla (cena nie obejmuje 
kosztów transportu).

Konkurs „Zielony Luboń” 2022
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Skanuj kod 
i zobacz więcej zdjęć

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

Piękne ogrody i balkony
W  środę, 10 października podczas spotkania w  lubońskim magistracie 
komisja konkursowa w  składzie: Anna Bernaciak, Agnieszka Perz, Agata 
Strączkowska, Luiza Szaj, Karolina Szerłot, Michał Popławski i Paweł Wol-
niewicz wyłoniła laureatów tegorocznego Konkursu Miejskiego „Zielony 
Luboń”. Konkurs był koordynowany przez Karolinę Szerłot i skierowany do 
mieszkańców naszego miasta posiadających ogród przydomowy, balkon/
taras, teren ozdobny przed domem, a także do osób dbających o ogródki 
przyblokowe i piękne działki Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD). 
Jego celem była poprawa estetyki miasta oraz promocja pomysłowości 
i  nowatorskich rozwiązań mających pozytywny wpływ na podniesienie 
jego wizerunku. 

Do udziału w konkursie zgłoszono 23 zadbane i wyróżniające się zielone 
miejsca, które komisja wizytowała w lipcu i sierpniu. Tradycyjnie w ramach 
konkursu mieściły się cztery kategorie: najpiękniejszy ogród, najpiękniej-
szy teren przed domem, najpiękniejszy balkon i  najpiękniejszy ogród 
działkowy. W  wyniku poczynionych obserwacji i  analiz porównawczych 
komisja wyłoniła zwycięzców w/w kategorii. 

W kategorii najpiękniejszy ogród 1. miejsce za dbałość o swoją oazę zie-
leni zdobyła Joanna Polewska-Napierała, miejsce 2. – Alicja Witucka-Pi-
skorska, 3. – Marcin Stachowiak ex aequo z Agnieszką Kempą, natomiast 
wyróżnienie – Anna Cukierska. 

W kategorii najpiękniejszy balkon laureatką została Wioletta Wojcieszak, 
miejsce 2. – Agata Dudziak, natomiast 3. – Janina Rozumek. 

Z kolei w kategorii najpiękniejszy teren przed domem 1. miejsce zdobyli 
Halina i Jerzy Michalscy, 2. – Janina Rozumek, natomiast 3. – Iwona Bana-
szak-Ostrowska. 

Wreszcie w kategorii najpiękniejszy ogród działkowy zwyciężyła Stefania 
Rzepka, 2. miejsce – Irena Jackowska, natomiast 3. – Krystyna Antkowiak.

Spotkanie w Jedynce
W piątek, 21 października na zaproszenie Burmistrz Małgorzaty Machal-
skiej do Szkoły Podstawowej nr 1 przybyli uczestnicy konkursu. Najpierw 
burmistrz Małgorzata Machalska oraz koordynatorka konkursu – Karolina 
Szerłot pogratulowały laureatom i  wręczyły im nagrody, upominki oraz 
dyplomy. Przy kawie i herbacie uczestnicy ogrodowej gali wymieniali do-
świadczenia i opowiadali o swoich oazach zieleni. (PAW)

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

Organizatorzy konkursu dziękują sponsorom, którymi byli: firma Kom
-Lub, Centrum Ogrodnicze Strączkowscy, Fundacja Łąka, Pan Słonecznik, 
MKW Pracownia – oryginalne budki dla ptaków i nietoperzy, Rosa Ćwik 
oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w jego przeprowadzenie.

Laureatka konkursu o swoim ogrodzie
Mam na imię Asia i mieszkam w Luboniu przy ulicy Bocznej od urodze-
nia czyli od 32 lat. Moja przygoda z ogrodem zaczęła się stosunkowo nie-
dawno, kilka lat temu. Wcześniej nawet bym nie pomyślała żeby grzebać 
w ziemi czy sadzić warzywa. Teraz ogród jest dla mnie odskocznią, azylem 
i najfajniejszym miejscem na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. 

Cały pomysł na ogród powstawał etapami. Najpierw doszło do wyrugo-
wania wszystkich dotychczasowych roślin (w większości świerków i chwa-
stów), następnie zmiany miejsca dla szklarni, rozmieszczenia podkładów 
kolejowych, nasypania nowej ziemi, a na sam koniec założenie trawnika. 
To jedyna rzecz jaką zleciliśmy firmie ogrodniczej, w zakres ich prac wcho-
dziło ułożenie rurek do nawadniania oraz położenie trawy z rolki. Reszta to 
już „jazda bez trzymanki” z naszym udziałem. Cała powierzchnia ogrodu 
to 700 m2 i dzieli się na kilka stref: warzywniak, kącik kawowy, letnią jadal-
nię, wejście do tajemniczego ogrodu, piwoniowy zakątek, choinkowy las, 
sadzawki dla ptaków i ślimaków, owadzie rezydencje i wiele, wiele innych.

Ogród pielęgnujemy głównie z mamą – Krystyną, z pomocą i radami cioci 
Doroty. Także mój mąż oraz ojczym mają w nim swój udział, bo przecież ktoś 
musi przenosić ciężkie rzeczy, przekopywać ogródek czy kosić trawę. Siostra 
– Agnieszka jest głównym inwestorem i  pomysłodawcą roślinnych kom-
pozycji i wraz ze mną zazwyczaj przepada w lubońskich sklepach ogrod-
niczych. Mamy też cichych udziałowców w postaci moich wujków Tadzia 
i Kazia, którzy pomagają mi we wszystkich „niemożliwych projektach”. 

Naszym priorytetem jest prowadzenie ogrodu zgodnie z naturą oraz re-
cyklingiem. Staramy się oszczędzać wodę, kupować rzeczy z drugiej ręki 
i nadawać im drugie życie. Różowe drzwi zostały przywiezione od kole-
żanki mamy (miały zostać wyrzucone), rabaty warzywniaka zrobione są 
z nadstaw na palety, wszystkie donice ceramiczne kupione za grosze – na 
starociach. Także wiele roślin mamy z drugiego obiegu: 30-letnie odmiany 
piwonii od pana Mariana, hosty, kukliki, rozchodniki, słoneczniczki szorst-
kie i wiele innych od cioci Doroty, kaktusy od wujka Kazia. Jak to mówi się 
u mnie w domu: „im więcej od siebie dajesz, tym więcej masz” – więc dzie-
limy się roślinnością z tymi, którzy tego potrzebują i chcą. Można znaleźć 
u nas również wiele roślin miododajnych takich jak m.in.: budleja, lawen-
da, ogóreczniki, nagietki, a także mnóstwo hoteli dla owadów, pszczółek 
murarek oraz rabatę dla ślimaków z ich własnymi kalarepami. 

Planów na przyszły rok mamy mnóstwo: od wymiany wszystkich donic na 
ceramiczne, zbudowanie letniej kuchni z piecem do pizzy, powiększenie 
rabat warzywnych, dobudowanie inspektów (mini szklarni) po znalezienie 
fontanny z drugiej ręki. Mamy nadzieję, że wszystkie plany się spełnią i bę-
dziemy jeszcze bardziej cieszyć się naszym ogrodem. Wszelkie ogrodowe 
zmiany i nowości można śledzić na moim Instagramie @lazybulka

 Joanna Polewska-Napierała

Konkurs „Zielony Luboń” 2022
W lipcu i sierpniu komisja konkursowa oglądała lubońskie ogrody, balkony i tereny przydomowe – 
zgłoszone do tegorocznej edycji Konkursu Miejskiego „Zielony Luboń”, który objęliśmy medialnym 
patronatem. Rozstrzygnięcie nastąpiło podczas spotkania komisji konkursowej w środę, 5 paździer-
nika, natomiast w piątek, 21 października, w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się 
spotkanie z uczestnikami konkursu, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu, a laureatom po-
szczególnych kategorii wręczono nagrody i dyplomy.

Uczestnicy finałowego spotkania z laureatami konkursu w gościnnych murach Jedynki   fot. Paweł Wolniewicz
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Silnie związany z harcerstwem w Luboniu był hm. Kazimierz Grenda ps. 
„Gruda”, „Granica” (1906-1959), nauczyciel geografii i kierownik Szkoły Po-
wszechnej w Luboniu oraz założyciel Harcerskiej Poczty Polowej. To jego 
nazwisko widnieje w pełnej nazwie Szczepu ZHP Żabikowo, zapisał się on 
bowiem w historii harcerstwa w naszym mieście. Warto też wspomnieć o 
Druhu Eugeniuszu Kowalskim, który w latach 60. był komendantem szcze-
pu z Żabikowa, drużynowym oraz opiekunem sztandaru 5 Drużyny Harce-
rzy im. Tadeusza Kościuszki, która jest z nami do dziś od 1947 roku. Wróć-
my do naszej 5 LDH im. Tadeusza Kościuszki. W latach 70. rozdzieliła się 
na dwie drużyny; męską i żeńską. Barwy tej drużyny po dziś dzień noszą 
harcerze z Oriona i Liry – zielone z czarnym obszyciem. Warto wspomnieć 
również o phm. Bogdanie Pietrzaku, byłym drużynowym 5 LDH, który 
znacznie przyczynił się do rozwoju harcerstwa w Luboniu-Żabikowie. Im-
pulsem do rozwoju harcerstwa w Luboniu-Żabikowie było powstanie 34 
LDH Draco w roku 2003, a niedługo po niej, w 2011 r., Szczepu ZHP Żabiko-
wo im. hm. Kazimierza Grendy pod komendą dh. Aleksandry Nowak wraz 
z reaktywowaniem 5 Lubońskiej Drużyny Harcerskiej. Teraz oba lubońskie 
środowiska: Szczep ZHP Żabikowo oraz Szczep ZHP Luboń-Lasek prężnie 
się rozwijają, na terenie Lubonia działają cztery gromady zuchowe, pięć 

drużyn harcerskich, dwie drużyny starszohar-
cerskie, dwie drużyny wędrownicze oraz krąg 
instruktorski.

W piątek 21.10.2022 r. w SP5 odbyło się uroczyste, jubileuszowe świecz-
nisko, na którym obecni byli goście: Burmistrz Miasta Luboń Małgorza-
ta Machalska, Komendant Hufca ZHP Poznań – Rejon phm. Przemysław 
Gładysiak oraz była komendantka Szczepu ZHP Żabikowo phm. Kamila 
Bąkowska. Warto też wspomnieć o obecności wieloletniej Komendantki 
Ośrodka ZHP Luboń – phm. Aleksandrze Lorenc, która przez ponad 30 lat 
stała na czele lubońskiego harcerstwa. Wspólnie z gośćmi, rodzicami świę-
towaliśmy 90-lecie harcerstwa w Luboniu, śpiewając harcerskie piosenki, 
wspominając stare czasy i grając w gry, dzięki którym zuchy i harcerze po-
znali się jeszcze lepiej. Cieszymy się ogromnie, że możemy obchodzić ko-
lejną, okrągłą rocznicę i widzieć, jak lubońskie harcerstwo rośnie i rozwija 
się, pamiętając o naszej długiej historii i tradycji. Dziękujemy wszystkim 
harcerzom, instruktorom, gościom i przyjaciołom harcerstwa za przybycie 
i z niecierpliwością wyczekujemy setnych urodzin za 10 lat!

 Małgorzata Wojsz

Pan Stanisław – zięć zmarłej w marcu tego roku najstarszej, 107-letniej lubo-
nianki – Stanisławy Charmacińskiej, przedwojennej Starościny, która 83 lata 
temu „przewodniczyła” ostatnim przed II wojną światową dożynkom (czytaj: 
„GL” 04-2022, s. 19) zaprojektował i samodzielnie wykonał lawetkę do przewo-
żenia roweru wnuczki. Do skonstruowania oryginalnej przyczepki wykorzystał 
koła od roweru dziecięcego. Lawetka z zamontowaną na podłodze szyną do 
mocowania przewożonego rowerka jest przyczepiana do osi roweru pana Sta-
nisława. Jest oznakowana zgodnie z prawem ruchu drogowego (lampy, odbla-
ski), funkcjonalna i praktyczna. Z dziadkowej konstrukcji jest bardzo zadowolo-
na wnuczka pana Stanisława – Izabella pierwszoklasistka Szkoły Podstawowej 
nr 1, która pod opieką i bacznym okiem dziadka dojeżdża na zajęcia lekcyjne 
i wraca z nich do domu swoim ulubionym rowerem, wzbudzając zainteresowa-
nie i podziw szkolnej społeczności oraz mijanych po drodze lubonian. Z kolei 
pomysłowy, luboński inżynier jest zadowolony, że wracając po odwiezieniu 
Belli (tak mówią na Izabellę w domu) do szkoły i jadąc po nią na zakończenie 
zajęć lekcyjnych, rowerek wnuczki może przewozić na lawetce. (PAW)

Jubileusz lubońskich harcerzy

Lawetka pana Stanisława

Rok 2022 jest bardzo ważny dla lubońskich harcerzy. Dokładnie 90 lat temu, w 1932 r. na terenie 
Lubonia założona została 5 Lubońska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki (dziś znana jako 
5 LDH Orion), która dała początek harcerstwu w naszym mieście.

„Miałem dość zakorkowanych ulic oraz tłoku przy szkole, do której odwożę i z której przywożę wnuczkę 
do domu” – powiedział lubonianin Stanisław Nowakowski, inżynier – emerytowany pracownik Politech-
niki Poznańskiej.

Świętujący harcerze w holu Szkoły Podstawowej nr 5   fot. Maria Frąckowiak

Pan Stanisław Nowakowski przed wyjazdem do szkoły po ukocha-
ną wnuczkę Bellę   fot. Paweł Wolniewicz

Skanuj kod 
i zobacz więcej zdjęć

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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Sklep ze zdrową i regionalną 
żywnością zaprasza po 
tradycyjne wędliny, ryby, 

produkty ekologiczne, 
wegańskie i bezglutenowe
oraz naturalne kosmetyki 

i chemię gospodarczą 

ul. Wschodnia 22/72G, Luboń

tel. 600 601 205 
metkadeluxe.pl

LK
12

5

Aby Święta Bożego Narodzenia 
były Bliskością i Spokojem

a Nowy Rok – Dobrym Czasem
(K. I. Gałczyński)

Życzymy Państwu, aby ten czas spędzony w gronie najbliższych 
wypełniony był spokojem, miłością, ciepłem rodzinnym 

i odpoczynkiem. Niech świąteczny nastrój sprawi, że będziemy 
dla siebie bardziej serdeczni, życzliwi, pełni wiary i optymizmu.

Z nadzieją spoglądajmy w przyszłość, 
niech Nowy 2023 Rok obdarzy dobrym zdrowiem, 

spełnia marzenia, daje satysfakcję 
i siły do pokonywania nowych wyzwań.

Koalicja Mieszkańców Lubonia

W TYM MIEJSCU PIĘKNO DOJRZEWA!
Pełen zakres zabiegów kosmetycznych i epilacja laserowa 
najnowocześniejszymi urządzeniami MEDIOSTAR MONOLITH 
Asclepion oraz Laser GENTLELASE PRO Candela

ul. Zagonowa 21a, Poznań, tel. 795 139 288 www.zagonowa21.pl

VOUCHER 5%
WAŻNY DO 31 STYCZNIA

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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Emocje powoli opadają
Za nami fantastyczna przygoda, którą zapa-
miętamy do końca życia – występ w półfinale 
programu „Mam Talent”. Jesteśmy dumne, że 
mogłyśmy zaprezentować się na takiej scenie 
i zatańczyć przed ogromną publicznością na 
żywo, zajmując ostatecznie 6. miejsce. To był 
wielki zaszczyt stanąć na parkiecie z tak feno-
menalnymi ludźmi, którzy pochwalić mogą się 
wieloma rozmaitymi zdolnościami. 

Włożyłyśmy w ten projekt mnóstwo serca i 
energii. Nasze tancerki zaprezentowały się re-
welacyjnie. Występ w półfinale był zupełnie 
inny od tych odbywających się wcześniej, pod-
czas trwających castingów. Różnorodność jest 
ogromną zaletą artysty, a my lubimy stawiać 
sobie wysoko poprzeczkę. Dziękujemy naszym 
najbliższym za wsparcie i każde dobre słowo 
oraz wszystkim tym, którzy oddali na nasz ze-
spół swój głos. Jesteśmy szczęśliwe, że udało 
nam się zajść tak daleko. To ogromny sukces, 
który dodaje skrzydeł.

 Katarzyna Pawlicka, Dominika  
 Szymkowiak wraz z zespołem 

Kolejne wyzwanie…
Już teraz zapraszamy do oglądania programu 
rozrywkowego „You Can Dance”, emitowa-
nego na antenie TVP1, w  którym dwóch tan-
cerzy z  lubońskiej Szkoły Tańca New Dance 
School – Wiktor Sapota i Franciszek Więckow-
ski (a w roku ubiegłym Alicja Kowalczyk i Nadia 
Scheffs) oraz tancerka z  lubońskiej Akademii 
Tańca Bezuma – Wiktoria Kajca pojawią się 
podczas trwających do programu stycznio-
wych eliminacji (druga połowa miesiąca). Zo-
baczcie, jak potoczą się ich losy. 

 Katarzyna Pawlicka

Mistrzostwa Europy
Nasi tancerze i tancerki w ostatnim czasie wzię-
li również udział w World & European Dance 
Championship WADF Liberec 2022, odbywają-
cych się pod koniec listopada, skąd przywieźli 
łącznie trzynaście medali. Ich wyniki prezentu-
jemy poniżej. 

Contemporary Ballet Solo:
– tytuł Mistrza Europy, I miejsce: Zuzanna Wit-
czak (kat. Mini Kids), Franciszek Więckowski 
(kat. Juveniles I),

– tytuł Wicemistrza Europy, II miejsce: Zofia Ro-
sikiewicz (kat. Mini Kids),

– tytuł Drugiego Wicemistrza Europy, III miejsce: 
Mia Piotr (kat. Juveniles I).

Jazz Dance Solo:
– tytuł Mistrza Europy, I miejsce: Zuzanna Wit-
czak (kat. Mini Kids),

– tytuł Wicemistrza Europy, II miejsce: Zofia Ro-
sikiewicz (kat. Mini Kids), Franciszek Więckowski 
(kat. Juveniles I),

– tytuł Drugiego Wicemistrza, III miejsce: Mia 
Piotr (kat. Juveniles I),

– IV miejsce: Nadia Scheffs (kat. Juniors I), 

– V miejsce: Alicja Kowalczyk (kat. Juniors I).

Duet Jazz Dance kat. Juveniles – tytuł Wice-
mistrza Europy, II miejsce: Mia Piotr i Zuzanna 
Witczak. 

Artistic Dance Show Solo:
– tytuł Mistrza Europy, I miejsce: Franciszek 
Więckowski (kat. Juveniles I),

– tytuł Wicemistrza Europy, II miejsce: Nadia 
Scheffs (kat. Juniors I),

– VI miejsce: Wiktor Sapota (kat. Juniors I).

Hip Hop Solo – tytuł Wicemistrza Europy, II 
miejsce: Alicja Kowalczyk (kat. Juniors I).

Breakdance Solo – tytuł Wicemistrza Europy, II 
miejsce: Wiktor Sapota (kat. Juniors I).

Duet Hip Hop – V miejsce: Alicja Kowalczyk i 
Wiktor Sapota.

 Gratulujemy wszystkim tancerzom! Jesteśmy 
z Was bardzo dumni. Ogromne podziękowania 
kierujemy do całego Teamu New Dance School, 
który przygotowywał tancerzy do mistrzostw. 
Dziękujemy również rodzicom za ich zaangażo-
wanie i wspólnie spędzony czas. 

 Katarzyna Pawlicka 

Szkoła Tańca New Dance School

Katarzyna Pawlicka i Dominika Szymkowiak wraz z ze-
społem. Formacja taneczna z  New Dance School pod-
czas półfinału programu „Mam Talent” zajęła 6. miejsce   
fot. Zb. NDS

Od strony lewej: Nadia, Zosia, Mia, Zuzia i Franek – 
uczestnicy tegorocznych Mistrzostw Europy odbywają-
cych się w czeskim Libercu   fot. Zb. NDS

Formacja Elite Team ze szkoły tańca „Bezuma” zdobyła tytuł Wicemistrza Europy w 
dwóch kategoriach na Mistrzostwach Europy federacji WADF   fot. Zb. Zuzanny Janickiej 

Dziewczęta zaprezentowały się niesamowicie, a ich ciężka praca przynio-
sła rewelacyjne rezultaty:

1. miejsce, tytuł Mistrza Europy zdobyła: Michalina Rybacka (kat. Con-
temporary Ballet Junior2), Wiktoria Kajca (kat. Jazz Dance Junior1), Laura 
Monkiewicz (kat. Jazz Dance Juveniles2),

2. miejsce, tytuł Wicemistrza Europy zdobyła: Jolanta Baraniak (kat. Jazz 
Dance Junior1), Michalina Rybacka (kat. Jazz Dance Junior2),

3. miejsce, tytuł Drugiego Wicemistrza Europy zdobyła: Wiktoria Kajca 
(kat. Contemporary Ballet Junior1),

4. miejsce – Julia Bzik (kat. Artistic Dance Show Junior2),

5. miejsce – Laura Monkiewicz (kat. Contemporary Ballet Juveniles2),

6. miejsce – Julia Bzik (kat. Jazz Dance Junior2),

11. miejsce – Amelia Liszyńska (kat. Contemporary Ballet Junior1),

13. miejsce – Julia Bzik (kat. Contemporary Ballet Junior2),

14. miejsce – Amelia Liszyńska (kat. Jazz Dance Junior1).

Jako ostatnia zaprezentowała się nasza mini formacja Elite Team zajmując 2. 
miejsce i zdobywając tytuł Wicemistrza Europy w dwóch kategoriach Jazz 
Dance Small Teams Junior oraz Contemporary Ballet Small Teams Junior.

Gratulujemy tancerzom, trenerom, choreografom oraz rodzicom pięk-
nych przetańczeń i wspaniałych wyników! 

 Zuzanna Janicka  

W dniach 24-25.11.2022 nasi soliści reprezentowali nasze studio oraz kraj na Mistrzostwach Europy 
federacji WADF, które odbywają się w Libercu (Czechy). 

Akademia Tańca Bezuma na Mistrzostwach Europy
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Kolor

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

Obydwie panie dowiedziały się nieco na temat charakterystycznych dla 
tego miejsca budynków, przenosząc się na chwilę do świata Dzikiego 
Zachodu. W tym czasie podziwiać mogły również grupę taneczno-we-
sternową „Dallas Country”, prowadzoną przez instruktora tańca country 
kowboja Jacka.

Sympatycy kowbojskiego miasteczka i miłośnicy muzyki country starają 
się kultywować dawne czasy. To nietypowe miejsce pozwala zapomnieć 
na moment o smutkach i zmartwieniach dnia codziennego, daje szansę 
na to, by przeżyć coś innego. Po twarzach obydwu pań było widać, że są 
zachwycone panującą tu atmosferą. W międzyczasie udało im się zapo-
znać z prowadzoną przez nas kroniką obejmującą historie z kowbojskie-
go życia oraz wpisać na pamiątkę do księgi gości. 

Cieszę się bardzo, że mogę swoje zainteresowania dzielić z innymi osobami.

 Z kowbojskim pozdrowieniem Sheriff Cordell (Zbigniew Henciel).

Goście odwiedzający to nietypowe miejsce po raz pierwszy byli zachwy-
ceni nie tylko samym otoczeniem, ale również programem obejmującym 
zabawę taneczną prowadzoną w rytm muzyki ogólnej i muzyki country 
przez Dj Jack’a, bo któż lepiej niż on wiedziałby, jak zachęcić wszystkich 
zgromadzonych, w tym również tych najbardziej nieśmiałych, do wspól-
nej zabawy. Parkiet był więc ciągle pełen, a przechadzający się po salo-
onie kowboje z Sheriffem na czele stanowili dodatkową atrakcję całego 

28 października lubońskie kowbojskie miasteczko mieszczące się przy ul. Kwiatowej 30 odwiedziły 
przyjezdne łodzianki - matka wraz z córką zwiedziły pod nadzorem Sheriffa Cordella i jego zastępcy 
Lakiego całe miasteczko, poznając jego historię i panujące tutaj zasady. 

Lubońskie Kowbojskie Miasteczko 26 listopada br. zorganizo-
wało zabawę andrzejkową pośród scenerii Dzikiego Zachodu.

Kowbojskie miasteczko przyciąga

Zabawa andrzejkowa
Łodzianki w lubońskim kowbojskim miasteczku   fot. Zbigniew Henciel

Studio Trakcja w Luboniu znów wypełniło się 
dźwiękami muzyki. Przy zapełnionej po brzegi 
sali zespół Panoptikum zabrał nas w muzyczną 
podróż, podczas której wspominaliśmy zmar-
łych już mieszkańców Lubonia, zasłużonych dla 
naszego miasta i regionu. 
„Cieszymy się, że po raz kolejny lubonianie przy-
byli tłumnie na nasz koncert. Świadczy to o tym, 
że takie inicjatywy są w naszym mieście ważne 
i pożądane. Będziemy się starać, aby Lubońskie 

Zaduszki Jazzowe odbywały się co roku. Kon-
cert współfinansowany był przez Miasto Luboń, 
za co dziękujemy” – powiedziały organizatorki 
wydarzenia Iwona Stefańska i Agnieszka Kru-
pieńczyk z Fundacji Kultura Trakcja.
Zespół Panoptikum wystąpił w składzie: To-
masz Kalitko – kompozycja, gitary, Michał Be-
hnke-Chmielewski – instrumenty perkusyjne, 
Dominik Tuchołka – gitara basowa, Anna Ma-
cuk – obój i Krzysztof Kuśmierek – saksofony.

Na kolejny koncert zespołu Panoptikum Kul-
tura Trakcja zaprasza już 29 stycznia, podczas 
przyszłorocznego finału WOŚP, natomiast re-
lację fotograficzną i filmową z Lubońskich Za-
duszek Jazzowych można zobaczyć na stronie 
internetowej: https://www.facebook.com/Fun-
dacjaKulturaTrakcja (PAW)

Kolejna edycja w ramach festiwalu jazzowego w wykonaniu zespołu Panoptikum, którą tradycyjnie objęliśmy 
patronatem medialnym, za nami. Fundacja Kultura Trakcja i zespół Panoptikum zaprosili na wpisujące się w nie-
zwykle piękną tradycję organizowania festiwali jazzowych w okresie zadusznym w Polsce, Lubońskie Zaduszki 
Jazzowe vol. 3. Koncert rozpoczął się w sobotę, 5 listopada o godz. 19 w Studio Trakcja przy ul. Słonecznej.

Lubońskie Zaduszki Jazzowe

W trakcie koncertu   fot. Zb. Fundacja Kultura Trakcja

wydarzenia. Osoby zainteresowane mogły zwiedzić kowbojskie mia-
steczko i poznać jego historię wraz z tajemniczą legendą. A goście poszu-
kujący chwili spokoju mogli po prostu posiedzieć w westernowym siodle 
przy barze i skosztować kuflowego piwa. Pośród osób uczestniczących w 
imprezie były też i takie, które szczególnie wyróżniały się swoim strojem 
czy wyglądem, posiadające przy sobie kowbojskie gadżety. Nie zabrakło 
również naszych wieloletnich sympatyków starających się kultywować 
wartości Dzikiego Zachodu. Na zewnątrz rozpalono ognisko, przy którym 
można było się ogrzać i przygotowano grilla, na którym smażono kiełba-
ski. Najważniejsze, że wszystko się udało, było miło i sympatycznie. Mamy 
nadzieję, że będziecie z nami podczas kolejnych cyklicznych wydarzeń.

 Z kowbojskim pozdrowieniem Sheriff Cordell (Zbigniew Henciel).

PRODUCENT GARNITURÓW 
MĘSKICH I KOMUNIJNYCH.
SZYCIE Z DOPASOWANIEM  DO SYLWETKI.
KURTKI I PŁASZCZE JESIENNO - ZIMOWE

PRODUCENT GARNITURÓW 
MĘSKICH I KOMUNIJNYCH.
SZYCIE Z DOPASOWANIEM  DO SYLWETKI.
KURTKI I PŁASZCZE JESIENNO - ZIMOWE

WWW.GARNITURYSTEPNIAK.PL

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

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

------- R E K L A M A -------
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W dniu otwarcia nowego sklepu, 
parking szybko zapełnił się samo-
chodami. Parkujących pojazdy 
obowiązuje bilet z parkometru. 
Postój do 1,5 godz. jest bezpłatny   
fot. Paweł Wolniewicz

W czwartek, 24 listopada otwarto sklep dyskontowy Lidl przy 
ul. Dębieckiej 1 A, w sąsiedztwie CH Factory. W nowo otwartym 
sklepie klienci znajdą artykuły w lidlowych cenach. Na sklepo-
wych półkach wyłożone są m.in.: świeże owoce i warzywa w ra-
mach „Ryneczku Lidla”, pieczywo bez konserwantów z „Piekarni 
w sercu Lidla”, a także artykuły takich marek jak: „Pikok” – wędli-
ny, „Pilos” – nabiał, oraz szeroki asortyment produktów w „Stre-
fie Wege”. Na miejscu dostępne są również odzież oraz produkty 
przemysłowe. Sklep jest czynny od poniedziałku do soboty w 
godz. 6-22 oraz w niedziele handlowe 9-19. (PAW)

Otwarcie Lidla
Przy ul. Dębieckiej, w sąsiedztwie parkingu CH Factory zbudowano sklep dyskontowy Lidl należący 
do działającej w 30 krajach, niemieckiej sieci Lidl Stiftung & Co. KG. W ramach przedsięwzięcia po-
wstał obiekt o kubaturze 12 tys. m3. Powierzchnia sali sprzedaży wynosi ok. 1 300 m2, a z myślą o 
zmotoryzowanych klientach przygotowano miejsca parkingowe dla 110 pojazdów.

Biznes lokalny
Działający od ponad 10 lat przy ul. Wschodniej 24B/4 
Sklep Medyczny Medcom, oferujący realizację 
zleceń Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz 
m.in.: sprzęt rehabilitacyjny, ortezy, balkoniki, wózki 
inwalidzkie, akcesoria dla osób wymagających stałej 
opieki, profilaktykę przeciwżylakową, badania stóp 
oraz dobór wkładek ortopedycznych, porady fizjote-
rapeuty, poszerzył swoją ofertę o elektryczne wózki 
inwalidzkie (widoczny na zdjęciu) oraz aparaty do le-
czenia bezdechu sennego. Sklep jest czynny od pn. 
do pt. w godz. 10-18, natomiast w soboty 10-13.30 
(patrz również strony reklamowe).

Przy ul. Poznańskiej 31 otwarto 
serwis wulkanizacyjny Mo-
tomania. Warsztat świadczy 
usługi z zakresu: wymiany opon 
w samochodach osobowych 
i ciężarowych oraz w maszy-
nach budowlanych i rolniczych, 
sprzedaży opon nowych i uży-
wanych, wyważania kół, napra-
wy opon czy ich przechowywa-
nia. Zapraszamy od pn. do pt. w 
godz. 8-16. Tel. 511 040 384.

Opracowanie i fotografie: Paulina Korytowska i Paweł Wolniewicz

domowych i przemysłowych 
wszystkich marek i typów.

NAPRAWA MASZYN 
DO SZYCIA 

e-mail: maszynykrawieckie@onet.eu

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

ROK ZAŁOŻENIA FIRMY 1982

Skanuj kod 
i zobacz więcej zdjęć

R E K L A M A  I  Ż Y C Z E N I A
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Od 16 października 2022 do 15 listopada 2022 Straż Miejska pod-
jęła 409 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta.
Działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji oraz patrole – 27.
• Kontrola placów zabaw – 54.
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 28.
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości 

i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 34.
• Patrol szkolny – 49.
• Patrole łączone/asysty z pracownikami Policji lub Urzędu Mia-

sta – 10.

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 22.
• Interwencje drogowe – 55.
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 51.
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłóca-
niem ładu i porządku publicznego – 10.

Warto wspomnieć, że przełomie września i października 11 osób 
ukarano mandatami oraz 11 osób pouczono. Od początku roku 
prowadzone są 44 sprawy o wykroczenie, 5 spraw trafiło do sądu.

 Na podstawie danych SM (PAW)

5 listopada – nieznana osoba przywłaszczyła sobie kartę 
bankową, nieopatrznie pozostawioną w bankomacie przy ul. 
Żabikowskiej.

5 listopada – przy ul. Sobieskiego zatrzymano mężczyznę 
posiadającego narkotyki.

6 listopada – przy ul. Poznańskiej zatrzymano nietrzeźwego 
(3,2 promila!!!) kierowcę.

7 listopada – z klatki schodowej jednego z bloków przy ul. 
Wschodniej skradziono dwa rowery (straty: 8 000 zł).

9 listopada – do starszej pani mieszkającej przy ul. Szafiro-
wej, zadzwoniła kobieta (na tel. stacjonarny) i podała się za 
poznańską policjantkę. Poinformowała seniorkę, że jej mąż 
spowodował wypadek samochodowy i musi zapłacić od-

szkodowanie pokrzywdzonym. Wprowadzona w błąd, oszukana starsza pani 
przekazała nieznanemu mężczyźnie kwotę 10 000 zł, złotą biżuterię i złote mo-
nety (straty: 70 000 zł).

11 listopada – przy ul. 11 Listopada kierowca odmówił badania na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu, pobrano krew.

12 listopada – skradziono dwie tablice rejestracyjne od seata zaparkowanego 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich (straty: 180 zł).

13 listopada – włamano się do jednego z domów jednorodzinnych przy ul. 
Wiejskiej i skradziono: telewizor, kino domowe i zestaw lamp, na miejscu technik 
kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady (straty: 2 450 zł).

14 listopada – włamano się do jednego ze sklepów przy ul. Poniatowskiego i 
skradziono: gotówkę i 70 paczek papierosów (straty: 2 640 zł).

 Na podstawie danych policji (PAW)

Od 15 października do 14 listopada w Luboniu skradzio-
no jeden samochód, zatrzymano osiem osób poszuki-
wanych (w tym jedna nieletnia), dwie osoby posiadają-
ce narkotyki i siedmiu nietrzeźwych kierowców. Policja 
zatrzymała na gorącym uczynku lub w bezpośrednim 
pościgu 14 sprawców oraz wylegitymowała 604 oso-
by. Ujawniono również 11 oszustw internetowych (tzw. 
przestępstw w sieci).

15 października – przy ul. Wojska Polskiego zatrzymano 
nietrzeźwego (2 promile) kierowcę (obywatel Ukrainy).

15 października – uszkodzono samochód zaparkowany 
przy ul. Konarzewskiego (straty: 800 zł).

16 października – przy ul. Powstańców Wielkopolskich zatrzymano nietrzeźwe-
go (1,8 promila) kierowcę.

16/17 października – z objętego monitoringiem parkingu przy ul. Niezłomnych 
skradziono rower (straty: 2 000 zł).

19 października – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano mężczyznę kierującego po-
jazdem bez posiadania stosownych ku temu uprawnień.

22 października – na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań i Dębieckiej doszło do ko-
lizji dwóch samochodów. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna i prze-
wieziono ją do szpitala.

22 października – przy ul. Brzechwy zatrzymano nietrzeźwego (1 promil) kierowcę.

22/23 października – uszkodzono betonowe ogrodzenie jednej z posesji przy 
ul. Poznańskiej (straty: 1 000 zł).

23 października – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano mężczyznę posiadającego 
narkotyki.

24 października – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano nietrzeźwego (2,4 promila!) 
kierowcę.

25 października – przy ul. Armii Poznań zatrzymano mężczyznę kierującego po-
jazdem bez posiadania stosownych ku temu uprawnień.

26 października – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano mężczyznę kierującego po-
jazdem bez posiadania stosownych ku temu uprawnień.

26 października – przy ul. Rzecznej zatrzymano nietrzeźwego (1,2 promila) 
kierowcę.

27 października – przy ul. Armii Poznań doszło do kolizji dwóch samochodów. 
W wyniku wypadku jedna osoba trafiła do szpitala.

28 października – przy ul Żabikowskiej skradziono akumulator od stojącego 
tam skutera elektrycznego, na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył sto-
sowne ślady (straty: 3 750 zł).

31 października/1 listopada – skradziono BMW zaparkowanego przy ul. Świer-
kowej (straty: 50 000 zł).

2 listopada – przy ul. Dworcowej zatrzymano mężczyznę kierującego pojazdem 
bez posiadania stosownych ku temu uprawnień.

3 listopada – z zaparkowanej przy ul. Sikorskiego skody skradziono laptop (stra-
ty: 3 000 zł).

4 listopada – mężczyzna w podeszłym wieku mieszkający przy ul. Dojazdowej 
został wprowadzony w błąd i oszukany przez dwie osoby, które dzwoniąc na tel. 
stacjonarny seniora podały się za jego córkę i policjanta. Poinformowały go, że 
zięć spowodował wypadek drogowy i trzeba za niego wpłacić kaucję. Zdezorien-
towany senior przekazał nieznajomemu mężczyźnie 21 000 zł.

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00

Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86

Kim był denat znaleziony na polu kukurydzy i jak się tam znalazł?   fot. Paweł Wolniewicz

Na miejscu przeprowadzono stosowne czynności. Ciało denata zostało za-
bezpieczone i trafiło do Zakładu Medycyny Sądowej. Jak się dowiedzieliśmy 
w KP Luboń obecnie przeprowadzane są badania pod kątem ustalenia toż-
samości znalezionego mężczyzny i przyczyn jego zgonu. (PAW)

Denat w kukurydzy…
W poniedziałkowe popołudnie, 7 listopada podczas zbioru 
kukurydzy na polu przy ul. Poznańskiej, na granicy Lubonia 
i Wir kombajnista odkrył ciało mężczyzny…
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Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
W piątek, 11 listopada w Centrum Kultury w 
Śmiglu miała miejsce premiera filmu „Śmigiel 
‘39”, który ukazuje pierwsze miesiące II wojny 
światowej w Wielkopolsce i prawdziwe wyda-
rzenia w Śmiglu.

W poniedziałek, 14 listopada lubońscy senio-
rzy, a wśród nich wielu nauczycieli-emery-
tów z naszej szkoły, brali udział w między-
pokoleniowym spotkaniu przygotowanym 
przez panie Martę Sienkiewicz, Marię Gabler i 
Katarzynę Królikiewicz. Podczas uroczystości 
wystąpili: Emilia Baranowska, Liliana Balcerek, 
Adam Matuszczak, Maja Pietraszewska, Grupa 
Teatralna COKOLWiEK, Ola Urbaniak z zespo-
łem, uczniowie kl. 5a. Cieszymy się, że w spo-
tkaniu wzięły udział burmistrz Małgorzata Ma-
chalska i jej zastępczyni Dorota Franek.

W ramach podsumowania zajęć z mitologii 
uczniowie klas 5 wcielali się w postacie wyję-
te z greckich mitów. Nie zabrakło Zeusa, Afro-
dyty, Ateny czy Hadesa. Pojawiły się również 
mniej znane bóstwa jak Temida, Amfitryta oraz 
Hypnos, dzięki którym piątoklasiści mogli jesz-
cze głębiej wejść w zawiłości starożytnych wie-
rzeń. Rozwijaliśmy kreatywność, samokształce-
nie, sztukę prezentacji i świetnie się bawiliśmy!

W czwartek,10 listopada obchodziliśmy 
rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Uczniowie o godz. 11.11 zaśpiewali 
wspólnie z nauczycielami hymn państwowy. 
Odbyła się także gra historyczna nawiązująca 
do walk niepodległościowych. Chętni ucznio-
wie wystąpili w strojach z czasów zaborów, dla-
tego na korytarzach naszej szkoły można było 
spotkać Marię Konopnicką, Fryderyka Chopina 
i inne postaci, które wniosły znaczący wkład w 
odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Z radością informujemy, że uczeń kl. 4LB 
Marcin Gawlak za osiągnięcia edukacyjne 
otrzymał Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów. Jesteśmy dumni z Marcina. 

Nasza szkoła została zakwalifikowana do pro-
gramu Szkoła Pozytywnego Myślenia. Od 
września realizujemy zadania, których celem 
jest wyposażenie uczniów w umiejętności ko-
munikacyjne, planowania czasu czy radzenia 
sobie ze stresem. W listopadzie ważne jest 
dla nas docieranie do otoczenia społecznego 
szkoły, w którym funkcjonują dzieci. Dlatego 
zapraszamy Rodziców i wszystkich zaintereso-
wanych do oglądania webinarów dotyczących 
wpływu rodzica na rozwój dziecka.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali 
nas zebranymi talenciakami. Mamy ich po-
nad 10 tys. W połowie listopada otrzymaliśmy 
pierwszą przesyłkę z nagrodami. Są pośród 
nich pomoce dydaktyczne do wielu przedmio-
tów! Dziękujemy! (ZS)

We wtorek, 25.10.22 r. uczniowie klas czwartych 
odwiedzili Oddział Prewencji Policji w Pozna-
niu. Policjanci zaprezentowali nam sprzęt i uży-
wane przez nich wyposażenie. Zapoznaliśmy się 
z pracą opiekunów psów policyjnych i zobaczy-
liśmy, jak wygląda szkolenie takiego psa.

 M. Piosik

W  piątek, 21 października odbyło się drugie 
z  cyklu muzycznych przedstawień pt. „Tryk
-tryk na wieży ratuszowej”. Oczywiście histo-
ria opowiadała o poznańskich koziołkach. Dzieci 
poznały Domowiki – małe, złośliwe stworki. To 
przez ich psoty i wygłupy małe koziołki znalazły 
się na szczycie wieży. Przedstawienie było pełne 
humoru i  muzyki. Uczniowie z  przyjemnością 
brali aktywny udział w jego tworzeniu.

 Maria Sleboda

Uczniowie kl. 2a podczas zajęć technicznych 
stworzyli drewniane dynie. Dzieci z  zapałem 
szlifowały papierem ściernym drewniane krążki, 
malowały pomarańczową farbą i dorobiły ogo-
nek z patyczka. Dynie wyszły pięknie i z pewno-

ścią będą ozdobą jesiennych stroików.

Dziękujemy Pani Ani, mamie Marka za przygo-
towanie materiałów i pomoc w tworzeniu dyń.

 Maria Sleboda

Uczniowie kl. 8b kształtowali umiejętności pracy 
zespołowej, dobrej organizacji i  dbania o  po-
rządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie 
w  życiu codziennym, podczas zajęć kulinarnych 
w ramach programu Laboratorium Przyszłości.
 Magdalena Kulińska

Z  okazji Narodowego Święta Niepodległości 
przypomnieliśmy sobie, czym jest patriotyzm, 
honor, ojczyzna. Braliśmy udział w warsztatach 
bibliotecznych – Kamienie na szaniec, podczas 
których zmierzyliśmy się z zadaniami takimi jak: 
rozszyfrowanie zakodowanego hasła, rozwią-
zanie krzyżówki, opis i charakterystyka bohate-
rów. Dziękujemy Pracownikom Biblioteki Miej-
skiej w  Puszczykowie za przekazanie ogromu 
wiedzy i mile spędzony czas.

 Magdalena Kulińska

W czwartek, 10 listopada w oddziale przedszkol-
nym odbył się konkurs recytatorski o tematy-
ce patriotycznej, do którego mali artyści wspa-
niale się przygotowali pod opieką rodziców.

 J. Gazda

„Niewidzialna Ulica” w Poznaniu to unikatowe 
miejsce, w  którym można doświadczyć świata 
osób niewidomych. W tym interaktywnym mu-
zeum znajdują się sale pogrążone w absolutnej 
ciemności. W pokojach znajdują się przedmioty, 
które należy rozpoznać dotykiem oraz niewi-
dzialna ulica z tramwajem. Goście mają okazję 
pokonać trudność wejścia do tramwaju bez 
używania zmysłu wzroku. Dowiadują się, jak 
radzą sobie w wykonywaniu codziennych czyn-
ności osoby niewidome. Wrażenia są niesamo-
wite. Poruszają wyobraźnię. Przewodnikami po 
tym miejscu są osoby niewidome, które z dużą 
cierpliwością dzielą się swoimi doświadczenia-
mi. Po pełnym emocji spacerze można dowie-
dzieć się, co to jest język Braille’a? Jakie przed-
mioty ułatwiające funkcjonowanie osobom 
niewidomym dostępne są na rynku? Dodatko-
wą atrakcją są warsztaty kulinarne, które akty-
wizują inne zmysły.  Kl. 6a miała okazję kreatyw-
nie spędzić czas w tym miejscu. Dzieci poznały 
uczucie wyostrzenia innych zmysłów niż wzrok. 
Pracownikom Muzeum gorąco dziękujemy z tę 
wyjątkową lekcję.

 Uczniowie kl. 6a SP1 wraz z opiekunami  
 Małgorzatą Celler i Hanną Kruszoną.

Szkoła Podstawowa nr 1

 fot. Zb. ZS

 fot. Zb. SP1
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W SP2 10 listopada o godz. 11.11 rozpoczęli-
śmy obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości. Przy szkolnym sztandarze zaśpie-
waliśmy hymn Polski, a uroczystość uświetnił 
występ szkolnego chóru, który od września 
prowadzi nasza nowa nauczycielka muzyki, 
pani Maria Białecka. W Święto Niepodległości 
reprezentacja nauczycieli i uczniów uczestni-
czyła w uroczystościach miejskich, a część spo-
łeczności Cieszkowianki zagrzewała do boju 
biegaczy, tworząc barwną strefę kibica.

Wolontariat nie próżnuje: Szpikofani działali 
podczas wystawy psów, a całkiem niedawno 
pracowali nad jasełkami i kiermaszem, który 
odbył się 2 grudnia. Jego celem było wsparcie 
działalności Hospicjum Palium i dożywianie 
dzieci ze szkoły wiejskiej w Kamerunie. Na ten 
dzień zaplanowane były: występy uczniów i 
nauczycieli, warsztaty dla uczniów, kawiarenka, 
wręczenie nagród za konkursy, loteria fantowa, 
sprzedaż rękodzieła i wiele niespodzianek.

Natasza Chadyniak z kl. 8c zdobyła mistrzo-
stwo świata w kat. Jazz solo, wicemistrzostwo 
świata w kat. Art show solo i II wicemistrzostwo 
świata w kat. Contemporary solo oraz wicemi-
strzostwo świata z mini formacją. Jesteśmy 
dumni z sukcesów Nataszy!

Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 
w Zamku w Kórniku odbył się koncert lau-
reatów XXI Powiatowego Konkursu Recy-
tatorskiego „Wpisani w historię”. Obaj nasi 
reprezentanci zdobyli nagrody: Jakub Gniat-

kowski z kl. 6a zajął III miejsce, a Krzysztof Sie-
jak z kl. 5b zdobył wyróżnienie. Cieszymy się z 
sukcesu chłopców.

Lena Konieczna i Natasza Adamczyk z kl. 7a 
reprezentowały Cieszkowiankę w finałach 
rejonowych w badmintonie. W Lwówku 
Wlkp. dziewczęta wygrały wszystkie spotkania 
i z pierwszego miejsca awansowały do finałów 
województwa wielkopolskiego. Gratulujemy.

Gościliśmy naszych absolwentów, którzy 
opowiedzieli ósmoklasistom o przygotowa-
niach do egzaminu, wyborach szkół, rekrutacji 
oraz o swoich przeżyciach. Dziękujemy za spo-
tkanie i cenne wskazówki.

Na terenie SP2 została postawiona wiata edu-
kacyjna otrzymana z Urzędu Miasta Luboń, 
której zadaniem jest wspieranie rozwoju te-
renowej infrastruktury edukacyjnej oraz roz-
budzanie zainteresowania ekologią naszych 
uczniów. Pani Anna Słonka-Moskwa z kl. 4b 
uczestniczyła w pierwszych praktycznych 
warsztatach przeprowadzonych przez Panią 
Karolinę Szerłot z UM. Dzięki temu nasz teren 
zazielenił się, a uczniowie poszerzyli swoją wie-
dzę przyrodniczą.

W październiku obchodziliśmy Międzynaro-
dowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, biorąc 
udział w projektach czytelniczych: SłowoDziej, 
Tajna Misja Zwiadowców, Nakręceni na czyta-
nie, w połączeniu z kiermaszem książek. Przyję-
liśmy Pierwszoklasistów do grona czytelników 
i przeprowadziliśmy szkolny etap konkursu 

recytatorskiego „Wpisani w historię”, który za-
kończył się sukcesem uczniów Cieszkowianki 
na szczeblu powiatowym. Brawo Kuba i Krzyś! 

17 listopada obchodziliśmy szkolny Dzień 
Ukrainy. Mogliśmy pogłębić wiedzę o geo-
grafii, historii, kulturze tego kraju. Był to także 
wyraz solidarności i poparcia dla naszych sąsia-
dów. W tym dniu uczniowie oraz nauczyciele 
byli ubrani w barwy narodowe Ukrainy. Szcze-
gólną uwagę zwróciły przepiękne stroje ludo-
we uczniów ukraińskich. Oglądaliśmy filmy 
edukacyjne oraz słuchaliśmy ukraińskich pio-
senek ludowych. Na lekcjach uczniowie wyko-
nali łańcuchy przyjaźni, które ozdobiły ściany 
naszej szkoły. Dopełnieniem uroczystości jest 
tablica okolicznościowa, na której można po-
dziwiać m.in. stroje ludowe Ukrainy oraz prace 
plastyczne wykonane przez uczniów.

 Urszula Ferdynus-Remlein
 (SP2)

Szkoła Podstawowa nr 2
OŚWIATA

 fot. Zb. SP2

W piątek, 9 listopada kl. 1c udała się z wizytą 
do Biblioteki Miejskiej filii nr 4. Pani Bibliote-
karka opowiedziała dzieciom bajkę w formie te-
atrzyku kamishibai „O zajączku, który nie chciał 
się dzielić”. Po wysłuchaniu bajki znaleźliśmy 
odpowiedź na pytanie, dlaczego warto się dzie-
lić i do czego prowadzi bycie samolubem. Wizy-
ta w bibliotece była udana i na pewno jeszcze 
tam wrócimy.

 Sara Kędziora

Szkoła Podstawowa nr 4
Ploteczki z Czwóreczki.

 fot. Zb. SP4

Uczennice SP4: Marta Frąckowiak oraz Lena Wi-
śniewska dostały się do I etapu Wielkopolskie-
go Konkursu Piosenki. Zachęcamy do wysłu-
chania konkursowych nagrań. Marta Frąckowiak: 
https://youtu.be/9-em41fm5i0 Lena Wiśniewska:  
https://youtu.be/GS3BnFm_BMI

 Natalia Walkowiak

W czwartek, 6 października, w ramach projektu 
„Poznajemy zawody naszych rodziców”, kl. 2b 
odwiedziła pani fotograf. Dzieci poznały specyfikę 
tego zawodu oraz dziedzinę sztuki, jaką jest foto-
grafia. Zapoznały się ze słownictwem związanym 
z fotografią. Miały również możliwość robienia 
zdjęć, dzięki czemu nabyły umiejętność posłu-
giwania się cyfrowym aparatem fotograficznym, 
uczestniczyły w sesji zdjęciowej. Dzięki tym zaję-
ciom dzieci rozwijały swoje zainteresowania, wy-
obraźnię i wrażliwość poprzez własną aktywność 
twórczą.

 Katarzyna Kolińska-Nowaczyk

Z.H.U. STOL-MEB
* szafy wnękowe (narożne, tradycyjne)
* meble na wymiar
* garderoby
* zabudowy (przedpokoje, skosy, poddasza)
* systemy drzwi przesuwnych
* wymiana drzwi w istniejącej zabudowie

tel. 504 467 371

R E K L A M A
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W środę, 10 listopada obchodziliśmy 
w szkole Narodowe Święto Niepod-
ległości. Wszystkie klasy wzięły udział 
w interdyscyplinarnym projekcie 
„Polska – nasza Ojczyzna”, póź-
niej utworzyliśmy w dwóch grupach 
wielkie biało-czerwone flagi i razem 
zaśpiewaliśmy hymn państwowy. 
Dziękujemy uczniom za piękną pa-
triotyczną postawę!

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Za-
duszny, to w Polsce wyjątkowe święta. 
Pamiętamy wtedy szczególnie o zmar-
łych. Nie zapomnieliśmy też o boha-
terach, którzy stracili życie w czasie 
II wojny światowej. Uczniowie klas 
5d i 8b udali się na cmentarz w Żabi-
kowie ze swoimi wychowawczyniami, 
aby umyć i uporządkować mogiły. W 
imieniu całej szkoły złożyli biało-czer-
wone kwiaty i zapalili znicze. 

Zakończyliśmy październikową 
zbiórkę książek. Zostały one przeka-
zane do tworzonej na oddziale medy-
cyny paliatywnej biblioteczki, prze-
znaczonej dla pacjentów i ich rodzin. 
Do lektur dołączyliśmy kolorowe mo-
tyle, wykonane przez naszych wolon-

tariuszy. Wszystkim, którzy przyłączy-
li się do działań, bardzo dziękujemy! 

 Paulina Hącia

Już po raz ósmy uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w międzynarodo-
wym przedsięwzięciu realizowanym 
przez Żydowskie Muzeum Galicja. 
Jest ono od wielu lat polskim koordy-
natorem Projektu Krokus, zainicjo-
wanym przez Holocaust Education 
Trust Ireland. Przedstawiciele klas 
piątych i szóstych zasadzili sto cebu-
lek kwiatów, które mają upamiętniać 
dziecięce ofiary II wojny światowej 
i Holokaustu. Krokusy zakwitną na 
wiosnę i pokażą, że pamiętamy. 

 P. Hącia, K. Urbaniak

Piłkarze z kl. 5a: Mikołaj Nowak, Bar-
tek Marcinkowski, Marcel Mieloszyk 
odnieśli kolejny piłkarski sukces. 
Startowali w tym samym turnieju. Za-
równo drużyna Bartka i Marcela, jak i 
drużyna Mikołaja awansowały z gru-
py. Chłopcy spotkali się w kolejnym 
etapie i musieli walczyć przeciwko 
sobie. Ostatecznie drużyna Lecha Po-
znań (z Mikołajem) zajęła 2. miejsce, a 

Szkoła Podstawowa nr 5

 fot. Zb. SP5

OŚWIATA

Wielkopolska Komorniki (z Bartkiem i Marcelem) 3. miej-
sce. Wyprzedziła ich tylko Varsovia. Chłopcy – super!

 (SP5)

R E K L A M A  I  Ż Y C Z E N I A

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

www.czerwonekrzeslo.pl

 Życzymy wszystkim 

Cudownych Świąt 

Bożego Narodzenia 

i dużo szczęścia, 

zdrowia, nadziei i miłości 

w Nowym Roku.
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Program współpracy Miasta Luboń z orga-
nizacjami pozarządowymi na rok 2023
Rada przyjęła Program współpracy Miasta 
Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie, na 
rok 2023. Program określa cele, zasady i formy 
współpracy Miasta Luboń z organizacjami po-
zarządowymi, a jego celem jest usprawnienie 
wykonywania zadań publicznych poprzez peł-
ne wykorzystanie potencjału tych organizacji 
i dalszy wzrost partycypacji społecznej w roz-
wiązywaniu problemów lokalnych. Jednocze-
śnie wskazuje on zakres przedmiotowy współ-
pracy, jak i publiczne zadania priorytetowe.

Nowe stawki dotacji dla żłobków i klubów 
dziecięcych
Od 2023 r. lubońskie żłobki oraz kluby dzie-
cięce otrzymywać będą zwiększoną dotację 
celową. Na każde dziecko zamieszkałe w Lu-
boniu objęte opieką żłobkową prowadząca je 
instytucja otrzyma 300,00 złotych miesięcznie. 
Natomiast stawka na dziecko w klubie dziecię-
cym wzrośnie do 150,00 zł. Podkreślić należy, 
że wysokość stawki dotacji dla żłobków i klu-
bów dziecięcych nie była waloryzowana od 
2012 roku.

Stawki za dowóz dzieci do szkoły
Rosnące ceny paliw skutkują koniecznością 
urealnienia wysokości stawki zwrotu kosztów 
ponoszonych przez rodziców dowożących 
swoje dzieci do szkół i placówek oświatowych. 
Nowe stawki przyjęte przez radnych za 1 kilo-
metr przebiegu pojazdu wynoszą: samochód 
osobowy, pojemność skokowa silnika do 900 m3 
– 0,5214 zł; samochód osobowy, pojemność 
skokowa silnika powyżej 900 m3 – 0,8358 zł; 
motorower – 0,1382 zł; motocykl – 0,2302 zł.

Ulica Bliska
Intensywność zabudowy w Luboniu z roku na 
rok się zwiększa. W sposób naturalny kształtu-
ją się także nowe drogi, które łączą powstają-
cą zabudowę z istniejącą siecią komunikacyj-
ną naszego miasta. Właśnie z  tego powodu 
w Lasku radni zdecydowali o stworzeniu no-
wej ulicy, której nadano nazwę Bliska. Łączy 
się ona z  ul. Wysoką i  może także stanowić 
łącznik do ul. Górnej.

Odrzucona skarga na Panią Burmistrz
Mieszkaniec Lubonia wniósł skargę na Bur-
mistrz Miasta w związku z rozpatrywaniem 
wcześniejszej skargi na pracownika Wydziału 
Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska 
Panią Luizę Szaj. Skarżący, pomimo otrzyma-
nia wezwania do sprecyzowania w formie 
pisemnej zarzutów dotyczących pracownika 
Urzędu, stosownego pisma nie złożył. Podczas 
posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
radni po zapoznaniu się z dokumentacją do-
tyczącą sprawy oraz wysłuchaniu opinii obu 

stron uznali skargę za niezasadną, gdyż roz-
patrzenie wniosku o ukaranie pracownika nie 
było możliwe bez sprecyzowania zarzutów.

Kwestie organizacyjne
Radni przyjęli harmonogram prac Komisji 
Rewizyjnej na rok 2023. Ponadto dokonano 
zmian porządkujących w budżecie miasta 
na rok 2022 (uwzględniono m.in. dodatkowe 
dochody z tytułu podatku z PIT oraz kwestie 
dystrybucji węgla), jak również w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Luboń na lata 
2022-2041. Przewodnicząca poinformowa-
ła także, że zatwierdzone zostały wszystkie 
oświadczenia majątkowe radnych za 2021 r.

Podczas dyskusji Radny Marek Samulczyk py-
tał o zasadność rezygnacji z dokończenia od-
budowy domu włodarza i zgłaszał obawy, czy 
budowa zostanie prawidłowo zabezpieczona 
do czasu jej wznowienia. Prosił także o wyja-
śnienia w sprawie wzrostu wydatków na place 
zabaw oraz remont świetlicy.

Radni zostali poinformowani o planach przenie-
sienia pomnika ofiar wybuchu dekstryny, który 
obecnie znajduje się na prywatnej posesji.

Radny Łukasz Budzyński prosił o  informację, 
kiedy rozpocznie się budowa zbiornika reten-
cyjnego na Żabince, który zabezpieczać ma 
mieszkańców ul. Sikorskiego przed podtopie-
niami. Jak wyjaśnił Zastępca Burmistrza Ma-
ciej Popławski prace mają zacząć się w przy-
szłym roku.

Na koniec radni przyjęli protokoły z sesji 
LI/2022 oraz LII/2022.

Wolne głosy
Ostatnim punktem dyskusji były wolne głosy 
radnych, w których Radna Magdalena Kle-
czewska pytała o termin zakończenia odtwa-
rzania zieleni po remoncie na skrzyżowaniu 
ulic Streicha i Powstańców Wielkopolskich (do 
końca miesiąca).

Sprzedaż węgla
Radny Marek Samulczyk poprosił o informacje 
na temat sprzedaży mieszkańcom węgla przez 
Miasto po preferencyjnych cenach (2 000,00 zł 
za tonę). Pani Burmistrz potwierdziła, że zakoń-
czono wszystkie formalności i podpisano umo-
wę z dostawcą – spółką Węglokoks S.A. (szerzej 
czytaj na s. 10)

 Jakub Jackowski

Głosy mieszkańców
W czasie przeznaczonym dla mieszkańców 
głos zabrał Pan Zbigniew Trawka, były prezes 
LOSiR, który odniósł się do, jego zdaniem, 
niepełnych i wprowadzających w błąd infor-
macji zawartych w sprawozdaniu tej spółki za 
2021 r. Chodziło głównie o wyjaśnienie kwestii 
rozstrzygnięcia sporu sądowego o niezgodne 
z prawem zwolnienie Pana Prezesa w 2017 r. 
Sprawa zakończyła się ugodą i zasądzeniem 
odszkodowania na rzecz zwolnionego.

Sprawozdania miejskich spółek
LOSiR Sp. z o. o., świadczy usługi w zakresie udo-
stępniania obiektów sportowych, organizowania 
zawodów sportowych i  festynów sportowo-re-
kreacyjnych oraz kulturalnych. Prowadzi również 
działalność w  zakresie żywienia zbiorowego 
(szkół, przedszkoli, żłobków, podmiotów indy-
widualnych). Łączne przychody spółki w  2021 r. 
wyniosły 3 179 095,41 zł. Na dzień bilansowy 
31.12.2021 r. strata netto wyniosła 244 330,11 zł. 
Należy jednak podkreślić, że wpływ na taką sy-
tuację miała epidemia COVID-19, która znacznie 
ograniczyła możliwości działalności spółki.

Radna Magdalena Kleczewska była zaintereso-
wana działalnością cateringową spółki. Prezes 
Michał Kosiński zapewnił, że LOSiR sukcesyw-
nie podnosi jakość swoich posiłków, używając 
świeżych produktów i wprowadzając do ofer-
ty także desery. Z kolei Radny Marek Samul-
czyk pytał o kwestie finansowe: dokapitalizo-
wania, nową umowę na wynajem „owalu” oraz 
sposób rozliczania się za energię elektryczną. 

Przychody netto spółki Kom-Lub w 2021 r. 
wyniosły 18 142 154,45 zł, natomiast zysk net-
to 300 463,03 zł. Prezes spółki zapewniał przy 
okazji radnych, że prace nad budową stacji 
przeładunkowej przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem. 

Przedsiębiorstwo Transportowe Translub Sp. 
z o. o. zamknęło rok 2021 zyskiem netto w 
wysokości 15 814,37 zł przy przychodach net-
to ze sprzedaży na poziomie 12 304 866,67 zł. 
Radny Marek Samulczyk zainteresowany był 
kwestią taboru spółki w kontekście spełniania 
norm ekologicznych oraz zużycia poszczegól-
nych autobusów.

Przedłużenie najmu lokalu przy ul. Ponia-
towskiego 20
Radni wyrazili zgodę na przedłużenie umowy 
najmu na okres dwóch lat pomieszczenia w 
budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Lubo-
niu, o powierzchni 9,4 m², gdzie prowadzona 
jest działalność gospodarcza o profilu infor-
matycznym.

Przy okazji Radny Bogdan Tarasiewicz zwrócił 
uwagę na złe warunki lokalowe, w jakich pra-
cują strażnicy miejscy, wywołując dyskusję na 
temat możliwości przeniesienia tej jednostki 
do innej siedziby.

LIII Sesja Rady Miasta Luboń
W czwartek, 24 listopada, odbyła się LIII Sesja Rady Miasta Luboń, podczas której swoje sprawozda-
nia za miniony rok przedstawili prezesi trzech miejskich spółek: LOSiR, Kom-Lub oraz Przedsiębiorstwa 
Transportowego Translub.

GEODETA
602 683 177

------- R E K L A M A -------
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Osteoporoza
to choroba układu kostnego charakteryzująca się 
zmniejszeniem  gęstości mineralnej i zaburzeniem 
jakości tkanki kostnej, co prowadzi do zwiększonego 
ryzyka złamania.

Większość przypadków stanowi OSTEOPOROZA PIERWOTNA, 
która rozwija się przede wszystkim u kobiet po menopauzie, a tak-
że, rzadziej, u  mężczyzn w  podeszłym wieku. Czynnikami ryzyka 
rozwoju osteoporozy są: zaawansowany wiek, siedzący tryb życia, 
palenie papierosów, niska masa ciała, niedobór witaminy D, zbyt 
mała podaż wapnia. Istotne są także uwarunkowania genetyczne 
np. jeśli matka przebyła złamanie osteoporotyczne, córka ma więk-
sze ryzyko osteoporozy i złamań.
OSTEOPOROZA WTÓRNA to następstwo innej choroby. Może 
rozwinąć się u  osób ze schorzeniami endokrynologicznymi (np. 
tarczycy, przytarczyc), w chorobach nerek, szpiku kostnego, w cho-
robach układu pokarmowego przebiegających z zaburzeniami tra-
wienia lub wchłaniania. Wpływ na wystąpienie osteoporozy mają 
także niektóre leki – osteoporoza posterydowa rozwija się w wyni-
ku przewlekłego stosowania glikokortykosteroidów, np. u chorych 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 
OBJAWY
Choroba rozwija się podstępnie, stąd czasem używana nazwa „cichy 
złodziej kości”. Pierwszym objawem najczęściej jest złamanie. Do 
złamań osteoporotycznych zalicza się złamania bliższego końca ko-
ści udowej (szyjki kości udowej, złamania przezkrętarzowe lub pod-
krętarzowe) oraz kręgów, żeber, kości ramiennej, promieniowej lub 
piszczelowej, kości miednicy. Złamania osteoporotyczne stanowią 
ważny problem medyczny obarczony dużym ryzykiem niesprawno-
ści i powikłań. Dochodzi do nich na skutek niewielkiego urazu, któ-
ry u osoby zdrowej nie powinien go spowodować. Mówimy wtedy 
o złamaniu niskoenergetycznym. W Polsce na osteoporozę choruje 
około 2,1 mln osób, z czego 1,7 mln (ponad 80%) to kobiety. Rocznie 
dochodzi do 120 000 złamań, które są następstwem osteoporozy, 
w tym do ponad 30 000 złamań bliższego końca kości udowej. 
W  DIAGNOSTYCE wykorzystuje się BADANIE DENSYTOME-
TRYCZNE (DXA) wykonywane w  biodrze oraz odcinku lędźwio-
wym  kręgosłupa. Badanie jest bezpieczne i bezbolesne. Na wyniku 
znajdziemy szereg liczb, z których szczególnie ważny jest wskaźnik 
T-SCORE odnoszący gęstość mineralną kości osoby badanej do 
średniej gęstości kości młodych osób w  okresie szczytowej masy 
kostnej. Wynik -2,5 i  poniżej świadczy o  osteoporozie.  Badania 
densytometryczne są istotne u  kobiet po menopauzie, zwłaszcza 
jeśli współistnieją wspomniane wyżej czynniki ryzyka, doszło do 
obniżenia wzrostu o ponad 4 cm (podejrzenie złamania kręgu) lub 
wystąpiło złamanie niskoenergetyczne. Przed rozpoczęciem lecze-
nia zazwyczaj dodatkowo wykonuje się zdjęcie rentgenowskie (rtg) 
kręgosłupa, a także badania laboratoryjne krwi i moczu w celu oce-
ny gospodarki wapniowej, czynności nerek  czy poziomu witaminy 
D. Zakres badań może być szerszy, jeśli np. potrzebne jest wyklucze-
nie osteoporozy wtórnej.

OSTEOPOROZĘ MOŻNA LECZYĆ.
Obecnie dysponujemy lekami, które poprawiają gęstość mineralną 
kości i zmniejszają ryzyko złamania. Szacuje się, że niestety ponad 
80% pacjentek z osteoporozą pozostaje bez leczenia.
Leczenie obejmuje postępowanie niefarmakologiczne i farmako-
logiczne.
Do głównych metod niefarmakologicznych zaliczamy odpowiednie 
odżywanie, zapewniające podaż WAPNIA oraz utrzymywanie opty-
malnego stężenia WITAMINY D w surowicy (dieta i ekspozycja na 
promieniowanie słoneczne). Najlepszym źródłem wapnia (i fosforu) 
w diecie jest mleko i  jego przetwory. Ok 1000 mg wapnia zawarte 
jest w  3 szklankach mleka, 3-4 kefirach, 3 jogurtach, 2 szklankach 
mleka i 2 plasterkach żółtego sera czy 1000g sera białego. Niezwykle 
istotna jest także regularna, dostosowana do naszych możliwości, 
aktywność fizyczna. Codzienne spacery i  gimnastyka poprawiają 
ogólną sprawność i wzmacniają mięśnie oraz stymulują metabolizm 
tkanki kostnej.  Istotne jest ograniczenie ryzyka upadku. Należy usu-
nąć ruchome dywaniki w domu, na których można się poślizgnąć, 
warto zamontować uchwyt w łazience, aby przytrzymać się wycho-
dząc z kąpieli i uniknąć przewrócenia się na śliskiej podłodze, trzeba 
zadbać o dobrze dobrane obuwie na antypoślizgowej podeszwie.
W leczeniu farmakologicznym stosowane są:
- bisfosfoniany (tabletki podawane raz na tydzień lub raz na mie-

siąc), do których należą np. alendronian czy ibandronian; 
- denosumab (zastrzyk raz na pół roku) znany pod nazwą Prolia. Pro-

lia  należy do tzw. leków biologicznych. Charakteryzuje ją  wygod-
ne stosowanie (co 6 miesięcy) i duża skuteczność, ale niestety ma 
dość wysoką cenę. Lek jest objęty refundacją dla pacjentek, które 
spełnią następujące warunki:

• mają potwierdzoną w densytometrii osteoporozę pomenopauzalną i
• ukończyły 60 lat i
• przebyły złamanie niskoenergetyczne i
• nie mogą być leczone bisfosfonianami z powodu nietolerancji lub 

przeciwwskazań albo leczenie bisfosfonianami było nieskuteczne.
Aktualnie toczą się badania kliniczne nad lekami biopodobnymi do 
denosumabu. Wprowadzenie  leków biopodobnych powinno wpły-
nąć na większą dostępność leczenia osteoporozy.
(Inne leki takie jak teryparatyd, abaloparatyd czy romosozumab 
praktycznie nie są dostępne w Polsce.)
Dodatkowo niezbędna jest  suplementacja wapnia ok 1,0g/d i wita-
miny D ok 2000j/d.
Osteoporoza jest poważną chorobą, pomimo że początkowo nie 
daje żadnych objawów. Diagnozowanie i leczenie osteoporozy ma 
ogromne znaczenie dla długości i jakości naszego życia.

Piśmiennictwo:
Głuszko P.: Osteoporoza – postępy 2021/2022. Med. Prakt., 2022; 5;79-85
Tłustochowicz W., 2011, Choroby metaboliczne kości – osteoporoza, w : Szczeklik A.(red.) 
Choroby wewnętrzne, Med. Prakt., s. 1977-1985
Lorenc R., Głuszko P., Franek E., Jabłoński M., Jaworski M., Kalinka-Warzocha E., Karczma-

rewicz E., Kostka T., Księżopolska-Orłowska K., Marcinowska-Suchowierska E., Misiorowski 
W., Więcek A., 2017, Guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Poland; 
Endokrynologia Polska 2017; 68; 604-609
ezdrowie.gov.pl; NFZ o zdrowiu. Osteoporoza. Warszawa, listopad 2019
“Reumatologia” – dwumiesięcznik wydawnictwa Termedia

Lek. M. Woroszył – specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog
Lek. D. Knychas – specjalista medycyny rodzinnej
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Zapraszamy osoby po 45 roku życia na bezpłatne 
badanie wątroby. Przełom w diagnostyce wątroby 
– elastografia metodą FibroScan®. FibroScan® jest to 
nieinwazyjna, całkowicie bezbolesna procedura po-
dobna do badania USG.

Zbadaj swoją wątrobę

Centrum Medyczne Synexus prowadzi akcję bezpłatnych  
badań kontrolnych oraz konsultacji lekarskich.

Zachęcamy również do przekazania informacji o bezpłatnych badaniach swoim bliskim i rodzinie.

Synexus zaprasza kobiety po 55 roku życia na bez-
płatne badanie densytometryczne. Densytometria 
jest jednym z podstawowych badań wykorzystywa-
nych w diagnostyce osteoporozy, które służy do oceny 
gęstości mineralnej kości. Pomaga ocenić ryzyko zła-
mań, wskazuje czy należy rozpocząć leczenie oste-
oporozy.

Badanie gęstości kości

Zadzwoń: 22 262 92 14Na bezpłatne badania prosimy  
zapisywać się telefonicznie.

Centrum Medyczne Synexus 
ul. Leszno 12, Warszawa
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Chłopak z Wir
Urodził się 13 stycznia 1959 r. w  Poznaniu. 
Dzieciństwo i młodość spędził w Wirach, gdzie 
niedaleko dworca osiedli jego rodzice – pocho-
dzący prawdopodobnie spod Bydgoszczy oj-
ciec, Roman Komischke, z zawodu murarz, oraz 
zajmująca się domem mama, Maria z d. Mituś, 
która przybyła do Wielkopolski z Gorlic. Ojciec 
zginął w  wypadku na budowie. Mama sama 
wychowywała czwórkę dzieci – dwie córki i sy-
nów, z  których Romek był najmłodszy. Wśród 
łąk nad Wirenką, na zbudowanych tam z kole-
gami kąpieliskach i boisku „do wieczora rojbro-
wał” wraz z „eką” innych wesołych „ejbrów”.

Mimo iż wzrostem wyróżniał się spośród rówie-
śników, był chłopcem nieśmiałym, z  komplek-
sami. Jak sam wspominał, zamiast towarzystwa 
kolegów wolał rozmawiać z otaczającą go przy-
rodą. Wiele zmieniło się w życiu Romka po tym, 
kiedy w  sali gimnastycznej szkoły wirowskiej, 
do której uczęszczał, zaczął trenować zapasy. Ta 
przygoda ze sportem, zwieńczona sukcesami, 
pomogła mu budować wiarę w swoje siły i har-
towała również w dalszym życiu. 

(…) żywe są zasady nasze
– nie damy dmuchać sobie w kaszę.

Kute za młodu charaktery,
byś w życiu kruszyć mógł bariery,
bo starsza kadra nas uczyła
– w pracy, w pokorze zawsze siła.

Z ich nauk mądrość wciąż przenika
– każdego szanuj przeciwnika.
Nie zawsze gorzki smak porażki,
– gdy walczysz fair, zbierasz oklaski.

 (fragment wiersza „Zapaśnicy”)

Jako utalentowany zawodnik sekcji klubu Ludo-
wego Zespołu Sportowego „Wirenka” walczył na 
matach całej Polski i poza jej granicami. Technik 
walki uczyli go bracia Jan i  Krzysztof Sikorscy. 
W  październiku 1974 r. w  Cottbus (wówczas 
Niemiecka Republika Demokratyczna) juniorzy 
z „Wirenki” zdobyli medal drużynowy za 1. i  2. 
miejsca. W tym samym roku Romek sięgnął po 
pierwszy tytuł mistrza województwa, dzięki któ-
remu wraz z Rafałem Anderschem mógł repre-
zentować Poznań na zawodach we Francji.

Był – jak wspomina nauczycielka, pani Maria 
Sikorska, która poznała Romka jako ucznia VII 
klasy – szczególnym chłopcem, o przywódczym 
charakterze i poetyckiej duszy. Po szkolnym ko-
rytarzu zawsze szedł krok przed innymi chłopca-
mi. Nie lubił nudy i ograniczeń – W mych żyłach 
zawsze płyną przygody – pisał po latach w jed-
nym ze swoich wierszy. Działał też w szkolnym 
kole PCK, w  którym pani M. Sikorska potrafiła 

wtedy skupić aż 110 dzieci. Być może właśnie 
to zaangażowanie popchnęło potem Romana 
w szeregi honorowych krwiodawców?

Fakty
W  Luboniu zamieszkał po ślubie z  pochodzą-
cą z  Drawskiego Młyna Mirosławą Grzeszczyk 
(1988 r.), najpierw w  budynku przy dzisiejszej 
ul. Armii Poznań 72 przeznaczonym dla pra-
cowników Zakładów Ziemniaczanych, w  któ-
rych oboje byli zatrudnieni. Potem państwo 
Komischkowie wraz z  dziećmi (Bartłomiejem, 
Michałem i Pauliną) przenieśli się do innego lo-
kalu Zakładów Ziemniaczanych przy tej samej 
ulicy, z numerem 41 (dziś oba domy należą do 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia”).

Chciał zostać leśnikiem, „nie wyszło”. Przez 10 
lat (1978-1988) był kwalifikowanym pomiaro-
wym i monterem łączności w PKP. W Zakładach 
Ziemniaczanych, na różnych stanowiskach 
(m.in. w  elektrociepłowni) przepracował 9 lat 
(1989-1998). Po poważnej operacji, zatrudnił 
się w stacji gazu położonej w sąsiedztwie Za-
kładów Ziemniaczanych (2002-2004). W  2005 
r. pan Romuald rozpoczął pracę przy pochów-
kach. W  latach 2005-2008 był związany z  lu-
bońską firmą „Memento Mori”, a  od 2008 do 
2021 r. z cmentarzem żabikowskim i Usługami 
Pogrzebowymi Zbigniewa Kędziory. Podcho-
dził do tej pracy bez uprzedzeń. – Zwykłą rze-
czą jest pochować zmarłego – mówił. Już po-
ważnie chory (na krótko przed śmiercią) bywał 
na cmentarzu, by podczas pogrzebów nieść 
sztandar parafialny.

„Problemów z rymem nie miał”
Od czasu, gdy był uczniem szkoły podstawowej, 
potrafił tworzyć „na kolanie”, ubierając w rymy 
młodzieńcze doświadczenia i buńczuczne my-
śli. W  siódmej klasie napisał humorystyczny 
wiersz o szkolnej polonistce. Pani Sikorska cu-
dem zapobiegła rozpowszechnieniu tego dzie-
ła. Jako ósmoklasista lirycznie opisał Polskę, 
którą, ku zachwytowi pani Marii, przyrównał do 
„pięknej, dumnej kobiety z  rozwianymi, jasny-
mi włosami”.

Tworzył również w  gwarze poznańskiej. Był 
w  Luboniu bodaj ostatnią po Bernardzie Ma-
teckim (Benas z Kocich Dołów) osobą, która się-
gała po tę stylistykę. Z nostalgią i autentycznie 
odtwarzał dzieciństwo spędzone w Wirach oraz 
późniejsze, jedynie własne przeżycia (nieraz 
bardzo osobiste), często „przemycając” w treści 
porównania z  obecną rzeczywistością. Można 
odnieść wrażenie, że wierszami komunikował 
się ze światem.

Wiele z wierszy pana Romana ukazało się w lo-
kalnym miesięczniku „Wieści Lubońskie”. Dbał 

nie tylko o  autentyczność swoich opisów, ale 
też o poetycki warsztat – rym i poprawną liczbę 
sylab w wersach (większość swoich wierszy pi-
sał 10-zgłoskowcem). Pamiętam, jak przed każ-
dą publikacją subtelnie upominał się o  wgląd 
do przygotowanych do druku tekstów.

Powinność i pasje
Należał do czołówki honorowych krwiodaw-
ców w  Wielkopolsce. Oddał ponad 60 litrów 
pełnej krwi. Na pierwsze akcje poboru w  Po-
znaniu zaczął chodzić prawdopodobnie już 
jako dwudziestoparolatek. W Luboniu nie było 
jeszcze wtedy organizacji zrzeszającej krwio-
dawców. Kiedy powstał Klub HDK PCK „Lubo-
nianka”, wstąpił w jego szeregi. Był wielokrotnie 
odznaczany. Oprócz Odznak Honorowych PCK 
posiadał też ministerialne wyróżnienie „Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu” oraz nadany przez 
Prezydenta RP Brązowy Krzyż Zasługi.

Był wędkarzem, członkiem Koła Wędkarskiego 
przy Zakładach Ziemniaczanych, ale nie brał 
udziału w zawodach. Tym hobby skutecznie za-
raził jednak synów. Należał też do PTTK.

Najpoważniejszą pasją pana Romana było po-
szukiwanie śladów historii w ziemi i kolekcjono-
wanie ich. Miał własny wykrywacz metalu, przy 
pomocy którego uwielbiał penetrować pola, 
ogrody i  inne odkryte tereny. Bardzo cierpiał 
z  powodu zakazu używania wykrywaczy bez 
posiadania odpowiednich pozwoleń (od 2018 
r.). To tak jakby odcięto mu rękę. W 2004 r. prze-
kazał Muzeum Archidiecezjalnemu na Ostrowiu 
Tumskim znalezioną na polach w okolicy Lubo-
nia pasyjkę z ołtarza przenośnego z początków 
chrześcijaństwa w  Polsce (1. poł. XII w.), która 
przywędrowała prawdopodobnie z  pielgrzy-
mami. Wtedy był to najstarszy okaz w Muzeum. 
Od dziecka interesował się historią (głównie 
bronią). Kolejne znaleziska popychały go do 
poznawania przeszłości. Poważnie zaintereso-
wał się dziejami w Lubońskim Stowarzyszeniu 

Był człowiekiem nietuzinkowym – silnym fizycznie i psychicznie, a przy tym niezwykle wrażliwym. Trudne do-
świadczenia z czasów młodości potrafił przekuć w dzielenie się dobrem, które nosił w sobie. I robił to w sensie do-
słownym – oddając innym swoją krew, pracę, siły i myśli. Dziełem jego życia była Rodzina, która zawsze mogła na 
niego liczyć. Skromny i małomówny, wyrażający siebie w wierszach układanych od wczesnych lat młodzieńczych.

25 października 2022 r. zakończył swoją ziemską wędrówkę. Dokładnie dwa lata wcześniej (25 października 2020 r.) 
sfinalizował nieprzeciętne marzenie – marsz dookoła Polski.

Romuald Komischke
(1959-2022)

Roman Komischke w koszulce Klubu Honorowych  
Dawców Krwi „Lubonianka”   fot. Archiwum „WL”
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Historycznym, po zetknięciu z regionalistą – Ry-
szardem Jaruszkiewiczem. Kolekcjonował me-
daliki, stare guziki, pocztówki i  plomby. Wiele 
tych znalezisk opisał potem w „Wieściach Lu-
bońskich”. Był członkiem Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Oświatowego „Forum Lubońskie”.

Pieszo wokół Polski
Od dziecka gnało go w  dal. Potrafił wsiąść do 
pociągu i  jechać przed siebie. O obejściu kraju 
myślał już jako 17-letni chłopak. Wtedy udało 
mu się dojść do południowej granicy i  przejść 
przez Czechosłowację. W  warunkach komuni-
zmu był to nie lada wyczyn, który oczywiście 
miał swoje konsekwencje.

W  podróż życia wystartował 13 kwietnia 2018 
r. z  Polic. Towarzyszyła mu intencja osobista – 
szedł dla wnuka Tomka. Od wiosny do jesieni, 
przemierzał podczas weekendów granice Polski. 
Za każdym razem docierał do miejsca, w którym 
przerywał wędrówkę. Zazwyczaj wyruszał w pią-
tek, po pracy, a wracał nocą z niedzieli na ponie-
działek, by nie zaniedbywać obowiązków zawo-
dowych. Dzięki dodatkowym wolnym dniom 
udawało mu się przedłużać marsz. By nie tracić 
cennego czasu, szedł również w deszczu i nocą. 
Trzymał się oznakowanych dróg położonych naj-
bliżej granic. Niósł plecak z najpotrzebniejszymi 
rzeczami, śpiwór, namiot i  karimatę. Z  sezonu 
na sezon bogatszy o  kolejne doświadczenia, 
lepiej zorganizowany i  wyposażony (pomocą 
techniczną służyli synowie; wierzyli, że skoro 
ojciec zaczął, to z  pewnością zrealizuje swoje 
marzenie). Spał gdzie przypadnie, również pod 
gołym niebem (na ławce, w wiacie autobusowej, 
na polu czy polanie, na której żerowały dziki…). 
Po drodze fotografował, a w specjalnym notesie 
(186 stron) gromadził pieczątki – dowody bytno-
ści w mijanych miejscach (11 206 zdjęć z trasy; 
645 pieczątek, wizytówek, naklejek itp.; sterta 

biletów kolejowych i autobusowych).

W  2018 r. pokonał ścianę zachodnią i  dotarł 
do Babiej Góry. W 2019, nie omijając szczytów, 
przez Sudety, Tatry, Beskidy i Bieszczady, a po-
tem wzdłuż granicy wschodniej doszedł do 
Białowieży. W roku 2020 pokonał resztę granicy 
z Białorusią, rubieże Litwy i Rosji, brzegi Zalewu 
Wiślanego i  Gdańskiego oraz ponad 700 km 
plaży nad Bałtykiem, docierając do Świnoujścia 
i polsko-niemieckiej granicy na wyspie Uznam. 
25.10.2020 r. doszedł do Trzebieży, gdzie wy-
ruszając, wykonał pierwsze zdjęcie. Na mecie 
rodzina przywitała dzielnego piechura transpa-
rentem z hasłem: „Mężu, Tato, Dziadku – wiek to 
nie granica./ Roman spełnił swe marzenia, ob-
szedł Polskę bez wytchnienia”.

Podczas 45. weekendowych wypraw pan Komi-
schke spędził poza domem 3 016 godzin, tj. 122 
dni. Piesza podróż (marsz, rozmowy z  ludźmi, 
sen) zajęła mu 1 927 godzin (81 dni), a  dojaz-
dy na start kolejnych etapów oraz powroty do 
domu – 1 089 godz. (ok. 45 dni).

Przeszedł w  sumie 4 276 km (przez 686 miej-
scowości) – średnio 53 km dziennie, nieraz 
kosztem snu (całkowita długość granic Polski 
wynosi 3 511 km). Zdarł przy tym trzy pary bu-
tów. Dojazdy pochłonęły 37 374 km (pociąga-
mi – 30 884 km, autobusami – 4 924, samocho-
dami – 1 566 km). Łączny kilometraż wyprawy 
wyniósł 41 650 km. To więcej niż równik, który 
liczy 40 075 km!

Był zbudowany serdecznością spotykanych po 
drodze ludzi, ale przecież i  on musiał budzić 
w nich szczególne zaufanie i podziw, skoro zna-
jąc pana Romana zaledwie „chwilę”, odwdzię-
czali mu się życzliwością oraz bezinteresowną 
pomocą. W pewnej wsi zaproszono go na wese-
le. Biesiadował z młodymi, a potem udał się na 
spoczynek, by rano w pełni sił wyruszyć w dal-

szą drogę. Kiedy się obudził, w wiacie przystan-
kowej, w której spędził noc, czekał już na niego 
prowiant z weselnego stołu.

Zamierzał jeszcze obejść Europę. Przygoto-
wywał się, organizował mapy. Chciał też do-
kończyć wierszowaną relację ze swej pieszej 
wędrówki wokół Polski (przed chorobą zdołał 
opisać granicę zachodnią i  połowę południo-
wej). Nie dokończył, zabrakło sił… Wciąż jednak 
potrafił zdobyć się na dystans do swojej sytuacji 
życiowej. „Przywiązany” do kroplówki z  poży-
wieniem, z poczuciem humoru zawiesił na sto-
jaku pęto kiełbasy, na którą miał wielką ochotę, 
i  uwiecznił ten obraz na zdjęciu. Napisał też, 
a jakże, satyryczny wiersz o trudach położenia, 
w którym się znalazł.

Poważnie chory umierał długo i  w  cierpieniu 
– w  domu, wśród bliskich, którzy starali się 
spełnić każde jego życzenie. Dowozili na wi-
zyty lekarskie, sami wykonywali przy chorym 
skomplikowane zabiegi pielęgniarskie, dbali 
o jego kondycję fizyczną, a także m.in. postarali 
się o spełnienie ostatniego pragnienia – wydali 
drukiem zbiorek wierszy wybranych przez pana 
Romana. Jesienią cała rodzina zabrała pana Ro-
mana na spacer do Wir z kawą i lodami w cukier-
ni „Krzyżański”. Ostatni…

Roman Komischke zmarł 25 października. Po-
grzeb, poprzedzony Mszą św. w  kościele pw. 
św. Jana Bosko, odbył się w sobotnie przedpo-
łudnie 29 października na cmentarzu w Wirach.

Cóż warte życie, gdy nie ma marzeń.

To one mogą zwalczyć te troski.

I w dniach szarości znajdziesz moc wrażeń.

– Tak żyć się stara chłopak z wioski.

(rymy spisane w szpitalu 16.06.2021 r.)

 Hanna Siatka

– Roman Komischke (stoi drugi z prawej) w grupie juniorów 
trenujących zapasy   fot. Archiwum „WL”

Troskliwy Dziadek z Tomkiem (październik 2020 r.)   
fot. Archiwum „WL”

– Babia Góra 1725 m n. p. m., Beskidy Zachodnie  
(5-7 października 2018 r.)   fot. Archiwum „WL”

Można odejść na zawsze i być zawsze blisko – ks. Jan Twardowski

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby 
uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu naszej kochanej Mamy, Babci i Prababci: 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za obecność, modlitwę, 
o�arowane intencje mszalne oraz okazane nam wsparcie.

Panu Zbigniewowi Kędziorze i jego pracownikom 
dziękujemy za organizację godnej uroczystości pogrzebowej.

Pogrążeni w żałobie
synowie i córki z rodzinami

 śp. IRENY WAWRZYNIAK 

W noworocznym wydaniu „Gazety Luboń-
skiej” opublikujemy wspomnienia o:

zmarłym śp. Marianie Szymańskim (1937-
2022) – Członku Zarządu Miasta I kadencji 
(1990-1994), radnym Rady Miasta Luboń 

i Rady Powiatu Poznańskiego; 
jednym z pierwszych w historii Lubonia 

kandydacie na posła RP w 2001 r.
oraz 

zmarłym śp. ks. kan. dr Romanie Pioterku 
(1929-2022) – wikariuszu parafii św. Jana 

Bosko w Starym Luboniu w latach 1969-1973, 
emerytowanym proboszczu parafii 

pw. św. Mikołaja Bp. w Skokach.
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Rogale na święto Marcina to regionalna tradycja wywodząca 
się z Poznania. W piątek, 11 listopada Mistrz Świata w cukier-
nictwie, rodowity poznaniak, właściciel Cukierni Pawlova oraz 
Studia 44 – Paweł Mieszała oraz znany i ceniony szwajcarski 
Szef Kuchni, krytyk kulinarny i założyciel Akademii kulinarnej 
– Kurt Scheller zaprezentowali tradycyjne rogale, opowiedzie-
li o ich historii oraz przedstawili, w jaki sposób prawidłowo 
stworzyć ten tradycyjny wyrób.

W Narodowe Święto Niepodległości, 11 
listopada Miasto zaprosiło lubonian do 
wspólnego świętowania. Dzień ten zo-
stał uznany za święto państwowe ustawą 
z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepod-
ległości. Pamięć o tym musi być przekazywana z pokolenia 
na pokolenie. Jesteśmy zobowiązani do tej swoistej sztafety 
historii. Z radością i dumą świętowaliśmy kolejną rocznicę 
odzyskania niepodległości…

Mistrzowskie skręcanie

Obchody Święta
Niepodległości

Najpierw o godz. 16, przy wypełnio-
nej publicznością Galerii na piętrze 
Biblioteki Miejskiej (BM) odbyło się 
spotkanie autorskie tych znanych 
w branżach mistrzów, podczas któ-
rego Kurt Scheller opowiadał koleje 
swojego życia, dzieląc się wrażenia-
mi i  obserwacjami różnych tradycji 
i obyczajów w odwiedzanych przez 
niego krajach na różnych kontynen-
tach. W opowiadaniu licznych aneg-
dot wtórował mu Paweł Mieszała. 
Niecodzienni goście, adekwatnie 

do święta przybliżyli w bardzo inte-
resujący sposób temat rogali Mar-
cińskich i  sposób ich wytwarzania. 
Po spotkaniu jego uczestnicy prze-
nieśli się do funkcjonującej w  są-
siedztwie BM kawiarni Studio 44. Tu 
Kurt Scheller i  Paweł Mieszała dali 
mistrzowski pokaz skręcania rogali. 
Kto przyszedł, nie żałował, bowiem 
można było na bieżąco śledzić na-
stępujące po sobie etapy wyrobu 
świątecznych rogali. (PAW)

Najpierw o godz. 9 w kościele pw. św. Barbary odprawiono okolicznościo-
wą Mszę św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
Janusz Sahajko z Puszczykowa w koncelebrze z wikariuszem – ks. Jakubem 
Madajczykiem. Bezpośrednio po niej starszy Lubońskiego Bractwa Kurkowe-
go (LBK) – Roman Goliński wprowadził poczty sztandarowe na żabikowski 
rynek, gdzie pokłoniły się przed pomnikiem Znicz Pamięci Pokoju. Uroczy-
stość, w której wzięli udział: władze miasta, przedstawiciele instytucji i placó-
wek miejskich, OSP, lubońskich stowarzyszeń oraz, niestety, nieduże grono 
mieszkańców naszego miasta, prowadził brat Janusz Piasecki z LBK. Odśpie-
wano Mazurka Dąbrowskiego, wygłoszono mowy okolicznościowe. „Dziękuję 
wszystkim za obecność na uroczystości, szczególnie pocztom sztandarowym, 
młodzieży i ich opiekunom. Wolność została nam dana i to nie na zawsze. 
Możemy być wdzięczni, że mamy wolność i ceńmy to…” – powiedziała Bur-
mistrz – Małgorzata Machalska. Następnie przy pomniku Znicz Pamięci Po-
koju złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, po czym artylerzysta bracki 
– strzelmistrz Arkadiusz oddał trzy salwy z armaty wiwatówki LBK. Na koniec 
prowadzący uroczystość Janusz Piasecki zaprosił wszystkich do dalszego 
świętowania, m.in. na pobliską strzelnicę prowadzoną przez LBK. (PAW)

Dyrektor Biblioteki Miejskiej – Agnieszka Begier i mistrz Kurt Scheller w Galerii na piętrze  
fot. Zb. BM

Podczas spotkania autorskiego w wypełnionej publicznością Galerii na piętrze, mistrzowie 
Kurt Scheller i Paweł Mieszała szybko nawiązali dobry kontakt z uczestnikami rogalowych 
warsztatów   fot. Paweł Wolniewicz

Podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny, odprawionej w kościele św. Barbary   
fot. Rafał Wojtyniak

Koncert patriotyczny
11 listopada wieczorem, z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, w sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego odbył się 
koncert patriotyczny w wykonaniu poznańskiego chóru kameralnego 
Armia św. Jerzego. Chórzyści wykonali kilkanaście utworów i przed-
stawili genezę każdego z nich. Dyrygent Damian Skoczypiec zachęcał 
zgromadzonych do aktywnego udziału – nie tylko słuchania, ale wspól-
nego śpiewania czy recytowania. 

 Rafał Wojtyniak

Poznański chór kameralny Armia św. Jerzego   fot. Rafał Wojtyniak

Skanuj kod 
i zobacz więcej zdjęć
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Sięgając pamięcią, pierwszą edycję biegu ukończyło 326 zawodników. Nato-
miast podczas jego ostatniej edycji, w 2019 roku uczestniczyło w nim już 1247 
osób. Wówczas impreza zakończyła się nie tylko sukcesem organizacyjnym, 
ale również sportowym, bowiem rekord 10-kilometrowej trasy ustanowił 
Paweł Ochal (31:51). Wśród kobiet również z rekordem trasy najszybsza była 
Monika Kapera (36:12). Od tego właśnie roku impreza odbywać zaczęła się 
pod honorowym patronatem śp. „ppłk Ludwika Misieka” – polskiego żołnierza 
– kaprala AK i dowódcy drużyny plutonu Kedywu podczas II wojny światowej. 
Niestety zawody, objęte przez nas patronatem medialnym, wracają na mapę 
Miasta Luboń dopiero teraz, po dwóch latach nieobecności spowodowanej 
epidemią COVID-19. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Mia-
sta Luboń.

Tegoroczna trasa biegu, którego organizatorem był Ronin Running, prowa-
dziła ulicami: 11 Listopada (start) – Żabikowska – Karola Buczka – Poprzeczna 
– Wojska Polskiego – Morelowa – 11 Listopada – Żabikowska – Poznańska – 
Karola Buczka – Poprzeczna – Wojska Polskiego – Morelowa – 11 Listopada 
(meta). Najszybszy na 10-kilometrowym odcinku był Paweł Tarasiuk, który 
bieg ukończył z wynikiem 32:44. Drugi do mety dotarł Grzegorz Michalak 
(33:21), a trzeci Marcin Fehlau (33:35). Wśród kobiet jako pierwsza linię mety 
przekroczyła Monika Brzozowska (35:40). Za nią przybiegły m.in. Sylwia Wa-
sielewska (39:09) i Paulina Czaja (39:24). Wszyscy uczestnicy rywalizowali łącz-
nie w 15 kategoriach wiekowych. 

Poniżej prezentujemy nazwiska dziesięciu lubonian, którzy zajęli miejsca na 
podium w swoich kategoriach wiekowych, podając wg kolejności: kategorię 
wiekową, miejsce na podium, numer startowy, imię i nazwisko, klub, czas.

K16, miejsce 1., 493, Matuszczak Gabriela, MKS Juvenia Puszczykowo, 00:47:08;

K20, miejsce 3., 817, Witecka Martyna, CITYZEN_, 00:44:19;       

K30, miejsce 3., 464, Szypulińska Joanna, Luboński Klub Biegacza, 00:45:08;

K40, miejsce 3., 7, Gliszczyńska Kinga, -, 00:41:49;

K50, miejsce 2., 243, Kwaśna Marzena, SPP Team, 00:51:47;

K50, miejsce 3., 57, Szukalska Izabela, -, 00:52:21;           

K60, miejsce 1., 29, Arndt-Kufel Alina, -, 01:10:49;

M30, miejsce 3., 376, Oliva Muñoz Adrián, -, 00:35:51; 

M65, miejsce 3.,191, Drgas Andrzej, Motor Luboń Team, 00:49:40;         

M70+, miejsce 2., 687, Szulc Mirosław, Luboński Klub Biegacza, 01:01:22.

Każdy uczestnik, który ukończył rywalizację, otrzymał: odlewany medal za 
ukończenie biegu, rogala świętomarcińskiego, butelkę wody mineralnej oraz 
posiłek regeneracyjny po biegu. Natomiast Paniom wręczano na mecie kwiat 
w kolorze białym lub czerwonym. Na uczestników czekały tradycyjnie: strefy 
kibica, zespoły muzyczne, czerwony dywan i wiele akcentów patriotycznych. 

 Oprócz najszybszych biegaczy w klasyfikacji Open nagrodzeni zostali: bie-
gacz i biegaczka z flagą – Paweł Górczyński i Katarzyna Kacperowska, najlep-
sza lubonianka – Kinga  Gliszczyńska i lubonianin – Adrián Oliva Muñoz oraz 
najszybszy zawodnik na wózku – Mariusz Adamczak. W ramach biegu odby-
ły się również mistrzostwa 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, w 
których wystartował m.in. dowódca płk. pil. Łukasz Piątek. Tradycyjnie odbył 
się także konkurs dla lubońskich szkół podstawowych pod nazwą „Mistrz Ki-
bicowania”, który polegał na dopingowaniu uczestników biegu w specjalnie 
wytyczonych strefach kibica. Całe wydarzenie zakończyło się koło godz. 14.

Cieszę się, że po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, udało nam 
się powrócić z Biegiem Niepodległości na ulice Lubonia. Przez ten cały czas 
dostawałem dziesiątki maili z zapytaniem czy bieg w kolejnych latach się od-
będzie. Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników i atmosfera, 
którą oni i kibice tworzą. Dlatego nie chciałem robić biegów wirtualnych, wo-
lałem poczekać. W końcu udało się wrócić i to mnie bardzo cieszy. Dopisała 
pogoda i frekwencja, dlatego dziesiątą, jubileuszową edycję uważam za uda-
ną i powoli myślę nad przyszłoroczną imprezą, na którą już dzisiaj zapraszam! 
– powiedział Adam Chudzicki, organizator biegu – dziękując jednocześnie 
wszystkim sponsorom i partnerom wydarzenia.

Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej www.lubonskibie-
gniepodleglosci.eu

 Oprac. Paulina Korytowska

22 października w  Luboniu rozegrane zostało spotkanie piątej kolejki 1 ligi 
kobiet grupy północnej, w  którym zespół gospodarzy LKTS Luvena Luboń 
podejmował UKS Chrobry Międzyzdroje. Mecz trwał ponad trzy godziny, aż 
sześć z dziesięciu gier kończyło się w decydującym piątym secie. Niestety za-
wodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje wygrały, aż cztery mecze pięciosetowe. 
Komplet singlowy dla LKTS-u już kolejny raz wywalczyła Anna Kubiak, a jedno 
oczko zdobyła Julia Gładysz. Mecz zakończył się zwycięstwem gości 7:3. Przy 
odrobinie szczęścia spotkanie mogłoby zakończyć się remisem.  

12 listopada zawodniczki LKTS Luvena Luboń udały się do Lidzbarka Warmiń-
skiego na mecz z miejscowym Polmlek OSiR. Zdecydowanymi faworytka-
mi meczu były gospodynie, które w poprzednim sezonie były bardzo blisko 
awansu do ekstraklasy, a w tym sezonie są głównym faworytem do awansu do 
najwyższej ligi. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem gospodarzy 10:0. 
LKTS Luvena Luboń reprezentowały: Anna Kubiak, Anita Chudy, Natalia Pie-
chota i Wiktoria Serafin, która była najbliżej wywalczenia honorowego punktu, 
ulegając przeciwniczce 3:2 mimo początkowego prowadzenia 2:1.

19 listopada w  Luboniu rozegrany został mecz siódmej kolejki pomiędzy 
LKTS Luvena Luboń, a bardzo mocnym zespołem GOSRiT Energa Mar-Bruk 
ZRB Luzino. Zawodniczki z Luzina, to ścisła czołówka ligi. Pierwsza seria gier 
singlowych zakończyła się zwycięstwem gości 4:0. Pierwsze punkty dla LKT-
S-u wywalczył debel Anna Kubiak i Anita Chudy. Blisko zwycięstwa był drugi 
debel Wiktoria Serafin i Julia Gładysz, który przegrał minimalnie 3:2. W grach 

pojedynczych drugiej serii punkty dla LKTS Luvena Luboń zdobyły: Anna Ku-
biak i Natalia Piechota, a blisko zdobycia punktu była Julia Gładysz, która ule-
gła przeciwniczce 3:2. Zawodniczki LKTS Luvena Luboń zajmują ósme miejsce 
w tabeli grupy północnej. Kolejny mecz lubonianki rozegrają w grudniu.

 Piotr Ciszak

Zespół  z Lubonia (od lewej): Anna Kubiak, Natalia Piechota, Wiktoria Serafin, Julia 
Gładysz, Anita Chudy, który zmierzył się w listopadzie z zespołem GOSRiT Energa 
Mar-Bruk ZRB Luzino   fot. Zb. LKTS

Zwycięzca tegorocznej edycji biegu  
– Paweł Tarasiuk   f ot. A.Strojna

Jako pierwsza z kobiet linię mety przekro-
czyła Monika Brzozowska   fot. A.Strojna

900 uczestników zaśpiewało cztery zwrotki polskiego hymnu przed startem jubileuszowego – 10. Lubońskiego Bie-
gu Niepodległości, który w Dzień Niepodległości (piątek, 11 listopada, godz. 11.11) wystartował z ulicy 11 Listopada 
w Luboniu. To właśnie przed 104 laty Polska po 123 latach zaborów (1795-1918) odzyskała niepodległość. 

Tarasiuk i Brzozowska zwycięzcami biegu

Luboński Klub Tenis Stołowego – 1 liga kobiet

DZIEJE SIĘ W SPORCIE
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w  Luboniu, jednak zespół Lasu – grając bar-
dzo ambitnie przejął inicjatywę. Na 20 minut 
przed zakończeniem spotkania Jakub Smura 
zdobył gola, wyrównując stan meczu na 2:2. 
W  ostatnich minutach szczęście dopisało za-
wodnikom Lasu, którzy po wspaniałej kontrze 
i bramce zdobytej poprzez Filipa Bąkowskiego 
doprowadzili do zwycięstwa puszczykowian 
3:2. W  ten sposób trzy punkty pojechały do 
Puszczykowa. Lubonianie musieli przełknąć 
gorycz porażki. Jeżeli myślą o awansie do klasy 
okręgowej – nie mogą tracić punktów na wła-
snym boisku.

Po meczu trenerzy powiedzieli:
Trener Lubońskiego KS-u – Marek Wilczyński:
„Zagraliśmy słaby mecz. Las stworzył sobie wię-
cej sytuacji podbramkowych i wygrał zasłuże-
nie. Mimo prowadzenia w drugiej połowie nie 
utrzymaliśmy korzystnego rezultatu. Wpływ 
na to miała ławka rezerwowych składająca się 
z  młodych juniorów, którzy w  tym meczu jak 
cały zespół się nie popisali”.

Trener Lasu Puszczykowo – Sebastian Mać-
kowski:
„Lepiej w  mecz weszła drużyna gospoda-
rzy, która objęła prowadzenie. Jednak nasz 
zespół zdołał szybko wyrównać, po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego bramkę zdobył Hu-
bert Kowalkiewicz. Po bramce wyrównującej 
zespół z Lubonia miał optyczną przewagę ale 
nie przekładało się to na sytuacje bramko-
we. Druga połowa należała już zdecydowa-
nie do zespołu Lasu. Stwarzaliśmy sytuacje 
podbramkowe, lecz przytrafił nam się błąd 
w defensywie, co poskutkowało rzutem kar-
nym dla gospodarzy, zamienionym na gola. 
Od tego czasu nasi zawodnicy zaczęli co-
raz groźniej atakować, czego efektem była 
bramka na 2:2 Jakuba Smury. Wynik ten nie 
zadowalał naszych zawodników, którzy za 
wszelką cenę walczyli o 3 punkty. Indywidu-
alną akcją popisał się Filip Bąkowski, który 
przypieczętował zwycięstwo Lasu. Gdyby nie 
kilka doskonałych interwencji bramkarza LKS
-u wynik mógłby być zdecydowanie wyższy. 
Na uwagę zasługuje rola zmienników, każdy 
z zawodników wchodzących na boisko z ław-
ki rezerwowych dodał jakości w grze”.

W  rozegranych 13 meczach w  rundzie je-
siennej Luboński KS zdobył 28 punktów, od-
niósł 9 zwycięstw, uzyskał 1 remis i  doznał 
3 porażki. Piłkarze z ul. Rzecznej zdobyli 30 
bramek, tracąc 15.

 Władysław Szczepaniak

KLASA OKRĘGOWA
W  ostatnich spotkaniach w  tym roku Stella 
przegrała na wyjeździe z  NKS-em Nieprusze-
wo 1:5. Bramkę zdobył Majkowski.

W  kolejnym meczu, w  13 kolejce rundy je-
siennej Stellowcy odnieśli długo oczekiwane 
pierwsze swoje zwycięstwo przy ul. Szkolnej 
pokonując, zespół Canarinhos Skórzewo 4:2. 
Bramki zdobyli: Kalinowski 2, Wojtysiak 1, Jan-
kowski 1. 

W  następnym meczu wyjazdowym zremiso-
wali 1:1 w Nowym Tomyślu z tamtejszą Polo-
nią, która również broni się przed spadkiem do 
A klasy. Bramkę zdobył Stangierski.

Można stwierdzić, że 4 punkty zdobyte w ostat-
nich meczach dodały zespołowi optymizmu 
oraz miały wpływ na układ w tabeli. Otóż zespół 
Stelli opuścił ostatnie w  niej miejsce. Ponadto 
nie ma dużej straty punktowej do zespołów, 
które również są zagrożone i  zajmują miejsca 
w strefie spadkowej. 

W ostatnim meczu rundy lubonianie przegrali 
u siebie 1:3 z czołowym zespołem, jakim jest 
Kłos Gałowo. Bramkę zdobył Wawrocki. 

W rozegranych 15 meczach Stella zdobyła 8 
punktów, odnosząc 1 zwycięstwo, uzysku-
jąc 5 remisów i doznając 9 porażek. Jej za-
wodnicy zdobyli 15 bramek tracąc 39.
 Władysław Szczepaniak

A KLASA
W  niedzielę, 6 listopada Luboński KS podej-
mował przy ul. Rzecznej sąsiada zza miedzy 
– Las Puszczykowo. W prestiżowym spotkaniu 
które zawsze dodaje smaczku i  emocji padło 
5  bramek. Lubonianie bardzo dobrze weszli 
w mecz. Po rzucie wolnym, w 27 min. spotka-
nia Radosław Kaszuba zdobył prowadzenie dla 
LKS-u. W 27 minucie, po rzucie rożnym bram-
kę dla gości strzelił Hubert Kowalkiewicz wy-
równując stan meczu na 1:1. Takim rezultatem 
zakończyła się pierwsza połowa. W  drugiej 
odsłonie lubonianie groźnie kontratakowali. 
Zanosiło się, że zwycięstwo i 3 punkty zostaną 

Na piłkarskich boiskach – koniec rundy jesiennej

Jedna z sytuacji podbramkowych w meczu na stadionie przy ul. Rzecznej w Luboniu   fot. Władysław Szczepaniak

Piłkarzami Lasu są m.in. dwaj synowie znanego w Lubo-
niu działacza sportowego, byłego członka Zarządu LKS
-u, sponsora klubu i właściciela restauracji Hubertus w 
Mosinie – śp. Janusza Kowalkiewicza. Od lewej Hubert, 
syn Huberta – Marcel i Paweł Kowalkiewiczowie   
fot. Władysław Szczepaniak

Klasa A Proton 2022/2023 
grupa wielkopolska IV
1. KS Fałkowo              13 33 45:12
2. 1922 Lechia II Kostrzyn    13 30 39:17
3. Błękitni Owińska          13 28 40:19
4. Luboński KS              13 28 30:15
5. Kotwica II Kórnik          13 22 27:15
6. WKS Owieczki          13 21 27:24
7. Płomień Nekla              13 19 30:33
8. Las Puszczykowo          13 18 21:24
9. Wełna Rogoźno          13 15 20:22
10. KS Łopuchowo          13 14 24:26
11. Koziołek Poznań          13 13 19:28
12. Orkan Jarosławiec          13 10 12:35
13. Piast Łubowo          13  7 20:34
14. Maratończyk Brzeźno     13  1    9:59

Klasa okręgowa Red Box 2022/2023 
grupa wielkopolska II
1. Sparta Szamotuły  15 40 62:6
2. Szturm Junikowo Poznań 15 36 73:12
3. Kłos Gałowo  15 32 35:15
4. LZS Otorowo  15 29 48:38
5. Korona Bukowiec  15 28 31:27
6. NKS Niepruszewo  15 26 34:26
7. Obra Zbąszyń  15 21 32:36
8. Złoci Złotkowo  15 20 27:32
9. Orkan Konarzewo  15 19 29:41
10. Tarnovia II Tarn.Podgórne 15 19 31:31
11. Orzeł Granowo  15 18 25:39
12. Patria Buk  15 15 26:31
13. Huragan Michorzewo  15 12 22:37
14. Canarinhos Skórzewo  15 11 23:50
15. Stella Luboń  15 8 15:39
16. Polonia Nowy Tomyśl  15 6 13:66

DZIEJE SIĘ W SPORCIE
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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

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!

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

Grudniowe święto maryjne Adwent

Wieniec adwentowy w kościele św. Jana Bosko z zapaloną pierwszą z czterech świec, 
wykonany przez parafiankę – artystę plastyk – Małgorzatę Błaszkiewicz  
 fot. Paweł Wolniewicz

Uroczystość dość młoda, biorąc pod uwagę długie dzieje chrześcijań-
stwa, bo ustanowiona 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX mocą 
papieskiej nieomylności jako dogmat wiary mówiący, że Maryja od 
chwili swego poczęcia wolna była od grzechu pierworodnego. 

Święty Jan Paweł II roli Maryi w życiu Kościoła poświęcił całą encykli-
kę pt. Redemptoris Mater (łac. Matka Odkupiciela) z roku 1987. Papież 
określa Maryję jako zwiastunkę nadchodzącego odkupienia, nazywa-
jąc ją poetycko gwiazdą zaranną (Stella Matutina), która z mroku ad-
wentowej nocy pojawia się na niebie, zwiastując bliski wschód słońca 
czyli przyjście Zbawiciela – „wschód Słońca sprawiedliwości w dziejach 
rodzaju ludzkiego”.

Wizerunki Marii Niepokalanie Poczętej (Maria Immaculata) można spo-
tkać w  malarstwie i  rzeźbie od XVII wieku (najsłynniejsze to obrazy El 
Greco i P. P. Rubensa). Przedstawiają Maryję jako młodą dziewczynę, bez 
Dzieciątka, w  białej sukni i  błękitnym płaszczu, stojącą na półksiężycu 
oplecionym wężem, w świetlistej aureoli i w koronie z gwiazd. Taki wize-
runek Maryi jest do dziś popularny w sztuce sakralnej, także w lubońskich 
świątyniach. Wystarczy spojrzeć na piękny witraż okienny w kościele pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lasku, na fresk zdobiący sklepienie ko-
ścioła żabikowskiego pw. św. Barbary czy na jedną z figur nawy bocznej 
w parafii pw. św. Jana Bosko. 

Wszystkim lubońskim Mariom i Marianom obchodzącym swe imieniny 
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny życzy-
my wszystkiego najlepszego, zdrowia i wszelkiej pomyślności. (red. GL) 

W lubońskich kościołach, w niedzielę 27 listopa-
da zapalono pierwszą z czterech świec na wieńcu 
adwentowym, symbolizujących kolejne niedziele 
Adwentu – czasu radosnego oczekiwania.

Warsztaty „Wieniec Adwentowy”
W pierwszym dniu adwentu w Domu Parafialnym św. Jana Bosko w godz. 
10-14 odbyły się warsztaty „Wieniec Adwentowy”. W tym czasie można było 
wykonać wieniec z naturalnych gałązek i zabrać go ze sobą do przyozdo-
bienia domu. Zajęcia zorganizowała i prowadziła parafianka – właścicielka 
Pracowni Artystycznej „Glina i Roślina” – Magdalena Dutka we współpracy z 
„Centrum Ogrodniczym Strączkowscy”. Podczas warsztatów wykonano kil-
kadziesiąt pięknych wieńców adwentowych. (PAW)

8 grudnia to popularne imieniny Marii i Marianów. 
Związane są z obchodzoną w tym dniu w Kościele kato-
lickim uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny.

W tym roku Adwent – czas refleksji, sku-
pienia i rekolekcji będzie trwał 28 dni 
(do 24 grudnia).

R E K L A M A

Skanuj kod 
i zobacz więcej zdjęć

Kolor
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Zarejestrowana w dniu 20 października 2022 roku przez Krajowy Rejestr Sądowy zmiana treści statutu Spół-
dzielni wprowadziła szereg zmian, w tym jedną o charakterze dla mnie osobistym.

Po ponad 10 latach od powołania mnie w skład Zarządu Spółdzielni, z dniem rejestracji nowej treści statutu 
uległa likwidacji funkcja Zastępcy Prezesa Zarządu, którą dotychczas pełniłem.

Skłania mnie to do szeregu refleksji. 

Dziesięć lat temu Spółdzielnia znajdowała się w zupełnie innym miejscu, niż obecnie. Wszedłem w skład Zarzą-
du Spółdzielni krótko po Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, podczas którego przedmiotem głoso-
wania było dalsze istnienie Spółdzielni, ewentualnie postawienie jej w stan upadłości. Sytuacja ta odbijała się 
szerokim echem nie tylko w Luboniu. Na skutek w szczególności negocjacji z wierzycielami prowadzonych wraz 
z Prezesem Zarządu – Panem Marcinem Dzierżawczykiem, regulowania kwestii prawnych Spółdzielni, egzekwo-
wania Jej należności oraz ofiarnej współpracy Członków i Mieszkańców Spółdzielni, udało się zażegnać widmo 
upadłości.

Od 2013 roku rozpoczął się okres, w którym stan finansów Spółdzielni pozwolił na podjęcie kilkuletniej i szeroko 
zakrojonej akcji remontowej, przede wszystkim połaci dachowych zabytkowych budynków Spółdzielni, docie-
plenie tych budynków, odnośnie których zgodę na to wyraził Powiatowy Konserwator Zabytków, oraz odnowie-
nia izolacji fundamentów. Spółdzielnia zmieniła się nie do poznania i ufam, że również w Państwa odczuciu, 
zmieniła się na lepsze.

Wszystkie lata spędzone z Państwem w Spółdzielni, choć nie pozbawione trosk, wierzę że pozostaną w Państwa 
jak najlepszej pamięci. W mojej pozostaną na zawsze. Cieszę się, iż większość z Państwa udało mi się osobiście 
poznać i porozmawiać, nie tylko podczas Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni, ale również w zwykłych 
sytuacjach życiowych. Jestem przekonany, że jeszcze nieraz się spotkamy. W stosunku zaś do tych osób, które 
poznałem, a które już niestety odeszły, pozostaną wspomnienia.

Serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę i korzystając z okazji życzę Państwu zdrowych, 
radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 2023 roku.

        

        Łukasz Borkowski

Szanowni Członkowie i Mieszkańcy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia” w Luboniu
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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

Restauracja Verona życzy Państwu
zdrowych i wesołych

Świąt Bożego Narodzenia,
pomyślności w Nowym Roku.
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LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.  tel./fax +48 61 8136 525; +48 61 8132 891
ul. Główna 51 B, Krosno    e-mail: lumo@lumo.com.pl
62-050 Mosina     www.lumo.com.pl

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI METALI:

Cięcie elementów z blach laserem Fiber – 6000 W

Gięcie blach prasą krawędziową CNC – 170 ton

Spawanie elementów i konstrukcji ze stali węglowych i nierdzewnych

Malowanie proszkowe detali/elementów metalowych

FIRMA PRODUKUJE I POLECA:
- ekologiczne kotły grzewcze z certyfikatami „5 klasy” i  „Ecodesign”
  (na pellets o mocach od 15 do 300 kW, 
   na ekogroszek o mocach od 18 do 70 kW)

- wymienniki oraz bufory ciepłej wody użytkowej

- gruntowe pompy ciepła

- systemy kominowe ze stali szlachetnych

- palniki wentylatorowe na olej opałowy

- pellets w workach 15kg

Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu 
samych radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie, 

dużo zdrowia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności. 

Aby nadchodzący Nowy Rok 2023 
był pełen wiary, miłości i optymizmu.

Zarząd oraz Pracownicy firmy

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

REKLAMA I ŻYCZENIA

Kolor
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Wszystkiego najlepszego z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzy 
Instytut kosmetologii estetycznej 

ZELEN

Na ten wyjątkowy czas przygotowałyśmy dla Was Świąteczne promocje:

Icoone Laser MED 2 -15% na każdy Pakiet + jedna partia gratis
Kriolipoliza kontrastowa - pakiet 4 zabiegów w cenie 1600 zł (zamiast 1800 zł)

RF - Radiofrekwencja mikroigłowa 550 zł, zamiast 750 zł. 

ul. Armii Poznań 33, Luboń
tel. 798 606 955

www.hertmanowska.pl

REKLAMA I ŻYCZENIA
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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

SPRZEDAŻ BRYKIETU DRZEWNEGO

PRODUKCJA *** MONTAŻ

REKLAMA

U����� ����������
Kędziora Zbigniew

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

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

24h
LP

00
2

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
LP

00
7

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
00

9

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

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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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

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

szybka
transakcja!

Tel. 882 725 015

LK
13

4

www.eko-klima.com.pl

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 37 lat

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne

Naszym Klientom życzymy 
zdrowych i pomyślnych

Świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku.

* Sprzedaż części zamiennych do sprzętu 
gospodarstwa domowego: pralek, zmywarek, 
kuchenek, drobnego sprzętu AGD, itd.

* Sprzedaż artykułów elektrotechnicznych

Zapraszamy
pn.-pt. 10-17

sob. 10-13

FHU ELGO
tel. 790 503 710

Mosina
ul. Kościelna

matematyka, fizyka, chemia
tel. 785 602 438

785 602 439
 

j. angielski,  j. niemiecki 
tel. 785 602 439

723 517 463

KOREPETYCJE

KOREPETYCJE

REKLAMA I ŻYCZENIA
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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.

CZĘŚCI ZAMIENNE

PLISY

NA RYNKU OD 1998 ROKU

LD
00

4

(P
05

4)

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

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH
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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 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  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 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 225.006,60 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć 
tysięcy sześć 60/100) złotych netto plus 23% podatku VAT. 

Wadium w przypadku każdej z ww. nieruchomości stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 34.616,40 (słownie: trzydzieści cztery tysiące 
sześćset szesnaście 40/100) 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 30 stycznia 2023 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 roku,

2. w stosunku do nieruchomości objętej KW o nr PO2P/00218739/1w dniu 30 stycznia 2023 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 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

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 9.315.600,00 (słownie: dziewięć milionów trzysta 
piętnaście tysięcy sześćset 00/100) złotych netto plus 23% podatku 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 30 stycznia 2023 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 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.
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BEZPŁATNA REHABILITACJA
niemowląt, dzieci i dorosłych

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

SERWIS NARCIARSKI
Naszym Klientom życzymy zdrowych i pomyślnych

Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

SKLEP ROWEROWY
SERWIS
P.H.U. RELAX

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

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

LP
01

0

OPONY
UŻYWANE
WULKANIZACJA

WWW.BAJBER.OTOMOTO.PL

UL. GRUNTOWA 4

TEL. 504 768 196

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:

REKLAMA I ŻYCZENIA
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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

OFERUJEMY:
ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH, 
GRUZU, KOMUNALNYCH, ZIELONYCH, 

WIELKOGABARYTOWYCH.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

SPRZEDAŻ I TRANSPORT KRUSZYW
PRASOKONTENERY

Tel: 663 414 414
Tel: 61 8 232 832

POTRZEBNY KONTENER
NA ODPADY?

KONTENER NA MAŁY
LUB DUŻY REMONT?
ZADZWOŃ DO NAS!

www.eko-tom.pl
e-mail: bok@eko-tom.pl

NA HASŁO
„GAZETA”CENA SPECJALNA

REKLAMA I ŻYCZENIA

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
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dr med. W. Skorupski
KARDIOLOG

gabinet:
Poznań, ul. Palacza 86
rejestracja telefoniczna

codziennie

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

12
6

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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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
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1

www.drewno-lubon.ns48.pl
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PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl
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POSZUKUJEMY
OPIEKUNEK I PIELĘGNIAREK 

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

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

782 522 846
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„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: środy 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

mgr Katarzyna Jakuboszczak

Logopeda ogólny i kliniczny
Oligofrenopedagog

+48 695 437 016
biuro@ciociagadula.pl







 

Zapraszamy
pn.-pt. 10.00-18.00

sob. 10.00-13.30

ul. Wschodnia 24B/4
62-030 Luboń

tel. 61 899 10 38
kom. 798 949 354

Naszym miłym Klientom życzymy 
pachnących choinką 

i przepełnionych rodzinnym ciepłem 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

REALIZACJA ZLECEŃ FUNDUSZU 

SPRZĘT REHABILITACYJNY

ORTEZY, BALKONIKI, WÓZKI INWALIDZKIE

PROFILAKTYKA PRZECIWŻYLAKOWA

BADANIA STÓP ORAZ DOBÓR WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

PORADY FIZJOTERAPEUTY

AKCESORIA DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH STAŁEJ OPIEKI

NOWOŚĆ!  ELEKTRYCZNE 

WÓZKI INWALIDZKIE !!
NOWOŚĆ!  APARATY DO 

LECZENIA BEZDECHOWEGO!
!

REKLAMA I ŻYCZENIA
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DekorMania firanki, zasłony, konfekcja stołowa

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

INSPIRACJE NA ŚWIĘTA

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

500 295 000 www.ninacar.pl serwis@ninacar.plLuboń, ul. Sobieskiego 60

DPF SERWIS

MECHANIKA POJAZDOWA
- wulkanizacja / serwis opon

- serwis klimatyzacji

REGENERACJA FILTRÓW DPF/FAP
DO KAŻDEGO TYPU POJAZDU

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

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

Naszym Klientom życzymy
radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku.

REKLAMA I ŻYCZENIA

Kolor
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AUTO SERWIS WIRY 
WSZYSTKIE MARKI

serwis@isuzupoznan.pl
www.aster.poznan.pl

ul. Zespołowa 1
62-051 Wiry/Poznań

tel. 61 810 03 73
tel. 600 786 692

GODZINY OTWARCIA SERWISU  8:00 - 18:00
Obsługujemy samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe lekkie wszystkich marek.

Zapewniamy wysoką jakość usług, części zamienne oraz rozsądne ceny.

Nasz personel systematycznie uczestniczy w szkoleniach aby w jak najlepszy 
i skuteczny sposób rozwiązywać problemy naszych klientów.

KRÓTKIE TERMINY - ORAZ POMOC DROGOWA

mechanika, naprawy bieżące
wymiana oleju + filtrów

układy hamulcowe i zawieszenia
diagnostyka komputerowa
klimatyzacja - dezynfekcja

 Życzymy Państwu wspaniałych 
Świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych spokoju, radości 

i rodzinnego ciepła.

CZĘŚCI ZAMIENNE ISUZU D-MAX

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
CZĘŚCI BLACHARSKIE

CZĘŚCI DO SKRZYŃ BIEGÓW

CZĘŚCI ZAMIENNE
DO WSZYSTKICH MAREK

OLEJE, PŁYNY

AKUMULATORY
PIÓRA WYCIERACZEK

NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI DO ISUZU W WIELKOPOLSCE

SERWIS POGWARANCYJNY ISUZU DMAX

GODZINY OTWARCIA: 8-18 

ul. Zespołowa 1, 62-051 Wiry

e-mail: serwis@isuzupoznan.plPOZNAŃ
tel. 61 8100 373, kom. +48 600 786 692 

Nasza firma jest autoryzowanym dealerem ISUZU 
specjalizującym się w sprzedaży i serwisie samochodów 
dostawczych i ciężarowych marki ISUZU. Wyróżnia się 

stylem, jakością oferowanych usług, dbałością o klienta.

Zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszystkiego,
co najlepsze 

w nadchodzącym roku.

REKLAMA I ŻYCZENIA


