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W marcu nie sposób nie nawiązać w szcze-
gólny sposób do Kobiet. Drogie Panie, jest 
Was w Luboniu ponad 16 000, a więc jako 
płeć stanowicie większość (nieco ponad 
14 000 mężczyzn). Wewnątrz numeru 
znajdziecie dedykowane Wam z  okazji 
Święta Kobiet życzenia, sondę i  inne ak-
centy. Niech będą one wyrazem szacunku, 
jakim Was darzymy i głębokiego ukłonu.

Na łamach trzeciego w tym roku numeru, 
nawiązaliśmy również m.in. do: Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 
święta państwowego, które obchodziliśmy 
1 marca, kolejnej rocznicy śmierci ks. Stani-

sława Streicha, jubileuszu Centrum Powia-
damiania Ratunkowego, szczepień przeciw 
COVID-19, rozpoczęcia robót związanych 
z  budową sklepu Lidl przy ul. Dębieckiej. 
Zachęcamy również do zapoznania się 
z  naszą zimową fotorelacją i  nowym kąci-
kiem rodzinnym.

Jednocześnie dziękujemy Wam Drodzy 
Czytelnicy za wszelkie sygnały dotyczące 
dobrych i złych aspektów życia w naszym 
mieście. Zapraszamy do goszczenia na 
naszych łamach wszystkie środowiska, 
wszystkich lubonian, którym nie są obce 
sprawy naszej Małej Ojczyzny. Podzielcie 

się z  nami swoimi spostrzeżeniami, uwa-
gami, propozycjami i  refleksjami, również 
tymi o  charakterze krytycznym. Innymi 
słowy korzystajcie z możliwości wypowie-
dzenia się na naszych łamach. Cieszcie się 
każdą wolną chwilą i zarażajcie się wyłącz-
nie pozytywną energią.

(red)

Dzień Kobiet – skąd to się wzięło?
Kultura europejska wyrosła na dwóch fundamentach – antyku 
grecko-rzymskim i  judaistycznej starożytności – oba te kręgi 
kulturowe były na wskroś patriarchalne, tzn. dominującą i kultu-
rotwórczą rolę odgrywali mężczyźni. Chrześcijaństwo, które od 
średniowiecza na długie, kolejne wieki historii nowożytnej zdo-
minowało model cywilizacji europejskiej, tylko taki podział ról 
przypieczętowało i  utrwaliło. Ale też to samo chrześcijaństwo 
przyniosło niezwykły w swej sile kult Maryi, jako świętego wzor-
ca Matki, uosobienia caritas, czyli miłości doskonale czystej, du-
chowej, pełnej miłosierdzia i teologicznej głębi. 

Z kolei kultura rycerska, powstała w tymże samym średniowie-
czu, wykreowała model kobiety – Damy Serca, do której rycerz 
smętnie wzdychał, spełniał jej życzenia, zdobywał względy 
swymi wojennymi czynami, a trubadurowie opiewali w swych 
pieśniach. Damą rycerskiego serca mogła (i raczej powinna) być 
kobieta zamężna, zazwyczaj starsza i wyżej postawiona w hie-
rarchii społecznej. Relacja ta miała zasadniczo platoniczny cha-
rakter i polegała na ostentacyjnie publicznej adoracji wybranki i, 
co najważniejsze i z dzisiejszej perspektywy najbardziej zdumie-
wające, realizowała się całkowicie poza instytucją małżeństwa. 

Zarówno religijny kult Matki Boskiej, jak i świecki wzorzec Damy 
Serca były wizerunkami kobiety idealnej. Stały się kulturową 
rekompensatą wciąż podrzędnej roli kobiet w  realnym świe-
cie. Aż do wieku XIX, w  którym oczywiście pieśni trubadurów 
dawno już nie wybrzmiewały, a kobiety nabrały śmiałości, aby 
zawalczyć o swe prawa. Zapragnęły pokazać, że nie są jedynie 
kulturowymi ikonami Matki i Żony oddanej (czytaj podporząd-
kowanej) męskiej części świata. Chciały mieć prawa wyborcze, 
czyli mieć także wpływ na życie polityczne, społeczne, chcia-
ły mieć prawo do wykształcenia, możliwość wstępowania na 
wyższe uczelnie (drogę utorowała im Maria Skłodowska-Curie), 
zapragnęły swoim intelektem i talentem kształtować, zmieniać 
świat. Żeby te i inne prawa zdobyć, musiały zacząć walkę, wyjść 
na ulice i  demonstrować. Awangardą tych przemian stały się 
sufrażystki, których aktywność przypada na początek XX wieku. 
Przemawiały one jednym głosem z coraz liczniejszą rzeszą ko-
biet-robotnic, pracujących w tysiącach fabryk mocno już uprze-
mysłowionej Europy i Ameryki Północnej.

I to właśnie z tego nurtu narodził się Dzień Kobiet, ustanowiony 
w 1910 roku jako wsparcie dla idei równości kobiet. W socjali-
stycznej Polsce po II wojnie światowej stał się świętem niezwy-
kle popularnym, każdego roku 8 marca obdarowywano kobie-
ty goździkiem, a  czasem i  parą rajstop do tego. Świętowano 
w zakładach pracy, szkołach i prywatnie. W formule tego święta 
kobieta doceniana była za wszystko to, co mężczyzn nadal nie 
dotyczyło – wychowywanie dzieci, prowadzenie domu, pielę-
gnowanie ogniska domowego. 

Dzisiaj, kiedy doświadczenia PRL-u mamy dawno za sobą, różnie 
wspominamy ten czas. Dla niektórych wszystko, co trąci PRL-em, 
powinno przejść do lamusa. I rzeczywiście ostatnimi laty dyna-
mika tego święta mocno osłabła. Może jednak warto pamiętać, 
skąd się ono wzięło, że wcale nie jest symbolem wyjątkowej roli 
kobiet w  społeczeństwie tylko niedostatecznej ich równości 
i wolności. Współczesne kobiety nie chcą być ikonami, nie chcą 
być romantycznym „puchem marnym” – chcą być szanowane 
w zwyczajnym, codziennym życiu – w domu, pracy i szkole.

Więc może jednak: „Za zdrowie Pań, za zdrowie!”

 Aleksandra Radziszewska

Kobieco

fot. Paweł Wolniewicz
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Jak co roku 8 marca obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Kobiet. 
Z tej właśnie okazji Drogie Panie, 
życząc dużo zdrowia i  wszelkie-
go dobra, postanowiliśmy zapy-
tać Was: Co to znaczy być kobie-
tą? Wszystkiego najlepszego!

„Gdzieś wyjeżdżać niespodzia-
nie, coś porzucać bezpowrotnie,
łamać serca twardym panom, 
pewną siebie być okropnie...
Może muzą dla poetów, adresat-
ką wielkich wzruszeń?
Być kobietą w  każdym calu kie-
dyś przecież zostać muszę!”
(fragment tekstu piosenki „Być 
kobietą” z  repertuaru Alicji Ma-
jewskiej, muzyka Włodzimierz 
Korcz do słów Magdy Czapińskiej)

KATARZYNA ANDRZEJCZAK
DYREKTOR MOPS

Być kobietą to wkładać odrobinę 
serca we wszystko, co się robi.

AGNIESZKA ANTCZAK
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ NR 4

Być kobietą w XXI wieku
...rozpoznawać rzeczy ważne,
myśleć czasem niepoważnie,

działać poza schematami,
wzruszać małymi rzeczami...

MAŁGORZATA ANTKOWIAK
HORTITERAPEUTKA,  
WŁAŚCICIELKA HORTIstacji

Kobieta jest jak RÓŻA. Niejed-
no ma imię, niska lub wysoka, 
z  kolcami lub bez. Zawsze jed-
nak odpowiednio traktowana – 
piękna, zachwycająca, subtelna 
i  delikatna. Jednocześnie silna 
i bardzo wytrzymała. Zapomnia-
na, powoli zakwita coraz rzadziej, 
aż w końcu usycha... Moja HOR-
TIdefinicja Kobiety.

AGNIESZKA BEGIER
DYREKTOR BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

„Tajemnicą jest kobieta” – Stani-
sław Wyspiański, „Wesele”.

MAŁGORZATA BŁASZKIEWICZ
ARTYSTA PLASTYK

Być kobietą w moim przypadku, 
to być mamą od ponad dwu-
dziestu lat.

DOROTA CZAJKA
DYREKTOR LUBOŃSKIEGO 
OŚRODKA PIELĘGNIARSKIEGO 
MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO
-RODZINNEJ PANACEUM

Być kobietą to być człowiekiem! 
To osoba niezależna, która ma 
własne marzenia, ambicje i  pla-
ny. Konsekwentnie je realizuje, 
pokonuje kolejne progi i  patrzy 
przed siebie, w  przyszłość. Ma 
własne zdanie oparte na wiedzy 
i  doświadczeniu. Potrafi też cie-
szyć się otaczającym światem, 
bliskimi i pozwala sobie na drob-
ne i większe przyjemności.

MARLENA FILIPEK
STRAŻNIK MIEJSKI

„Kobieta jest tajemnicą...” dla każ-
dej z nas bycie kobietą jest poję-
ciem subiektywnym. Dla mnie 
kobieta to delikatna istota, która 
jednak lubi być niezależna i twar-
do stąpać po ziemi. Balansowa-
nie między domem a pracą oraz 
dbanie o  dom, rodzinę, dzieci 
sprawia, że jesteśmy co dzień sil-
niejsze. Dobrze jest być kobietą 
i czuć się kobieco niezależnie od 
wieku...

DOROTA FRANEK
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA 
LUBOŃ

Dla mnie bycie kobietą, to bycie 
z  drugim człowiekiem. Z  tym, 
którego spotykam w życiu zawo-
dowym i prywatnym. To w kon-
taktach z  ludźmi spełniam się 
jako urzędnik, sąsiad, znajomy, 
przyjaciel. Ta aktywność dostar-
cza mi przede wszystkim wiele 
radości, satysfakcji, choć czasa-
mi przysparza też i smutku i łez. 
Wsparciem we wszystkich dzia-
łaniach jest dla mnie moja ro-
dzina. Jestem kobietą spełnioną 
i szczęśliwą.

AGNIESZKA GÓRNA
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ NR 2

W  obecnych czasach kobieta 
działa na wielu płaszczyznach 
jednocześnie. Jest matką, żoną, 
partnerką, szefową, przyjaciół-
ką, pracownicą. Z  telefonem 
w  ręku i  w  ciągłym biegu musi 
wykazać się niezwykłymi umie-
jętnościami taktycznymi i  ope-
racyjnymi. Myślę, że bardzo 
ważne jest jednak, by mimo 
wszystko, nie zatraciła przy tym 
siebie samej, kobiecej intuicji, 
ciepła i wrażliwości. 

ŚWIĘTO KOBIET

Sonda na Dzień Kobiet
W naszym mieście wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji pełnią kobiety. Wystarczy wspomnieć np. 
o samorządzie, placówkach oświatowych, instytucjach miejskich oraz działających w Luboniu firmach. 
jeszcze nie tak dawno niektórzy dziwili się temu, jednak z czasem przyzwyczailiśmy się i uważamy, że 
to nic nadzwyczajnego. Panie coraz częściej obejmują stanowiska pracy kiedyś przypisane mężczyznom 
i wcale nie przeszkadza im to w zachowaniu kobiecości. 



5GAZETA LUBOŃSKA 03/2021 ŚWIĘTO KOBIET

ANNA GRACZYK
STRAŻNIK MIEJSKI

Być kobietą to wspaniała przy-
goda i wyzwanie. To wewnętrzna 
siła, która zwłaszcza w  dzisiej-
szych czasach pozwala jednocze-
śnie godzić wiele ról, realizować 
się w  pracy, rozwijać, edukować 
się, być mamą oraz rozwiązywać 
naraz wiele problemów. Ciągle 
zajęta, ale przy tym pogodna 
i  pełna pasji, dbająca jednocze-
śnie o siebie i  innych. To właśnie 
oznacza dla mnie bycie kobietą 
i taką staram się być.

KINGA KOLUSZENKO
POLICJANTKA KP LUBOŃ

Być kobietą, być kobietą… W dzi-
siejszych czasach to niełatwa rola. 
Współczesna kobieta jest silna, 
ambitna i potrafi bez trudu pogo-
dzić pracę zawodową z obowiąz-
kami domowymi. Moja recepta 
na bycie szczęśliwą kobietą to pa-
miętać o sobie i realizować swoje 
pasje oraz marzenia. 

PAULINA KORYTOWSKA
REDAKTOR NACZELNA „GAZETY 
LUBOŃSKIEJ”

Bycie kobietą według mnie spro-
wadza się do posiadania osobo-
wości balansującej często na gra-
nicy zupełnie sprzecznych ze sobą 

emocji, myśli, słów i  zachowań. 
Obecnie dodatkowo rozdartej po-
między życiem prywatnym a  za-
wodowym. Każda z  nas powinna 
być dumna z  bycia kobietą, gdyż 
pomimo zachodzących trudności 
związanych z  codziennością po-
trafimy podjąć się każdego wy-
zwania i uparcie dążyć do realiza-
cji wyznaczonego sobie celu.

MAŁGORZATA MACHALSKA
BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ

Bycie kobietą to dla mnie dbanie 
o  pełne miłości relacje. Dbanie 
o męża, dzieci, rodziców, rodzinę 
i  przyjaciół. To ofiarność, pomoc 
i  współpraca. To umiejętne go-
dzenie pracy zawodowej z  po-
trzebą stworzenia bezpiecznego 
domu. To zachwycanie pięknem, 
niekoniecznie tym zewnętrznym.

JAGIENKA OKOŃ-NIEWIEJSKA
KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU 
„SENIOR-WIGOR”

Być kobietą, to jak w  wierszu 
mojej ulubionej poetki, Wisławy 
Szymborskiej „Portret kobiecy”. 
Mimo tego, że kobieta bywa sła-
ba, to udźwignie. Nie zawsze wie, 
po co ta śrubka, ale zbuduje most.

ANITA PLUMIŃSKA-MIELOCH
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
W LUBONIU

O  byciu kobietą najlepiej, moim 
zdaniem, pisze W. Szymborska:
„Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie 
ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie, po co ta śrubka i zbudu-
je most”.  
To kwintesencja kobiecości, 
umiejętność pogodzenia teore-
tycznych sprzeczności.

IRENA SKRZYPCZAK
SŁUCHACZKA UNIWERSYTETU 
LUBOŃKIEGO TRZECIEGO WIEKU

Kobieta uśmiecha się, gdy chce 
płakać, śpiewa, gdy chce krzy-
czeć, płacze, gdy się cieszy i śmie-
je się, gdy się boi. Jej miłość jest 
potężna. Jedyne niesłuszne 
w niej to to, że często zapomina, 
ile jest warta.

HALINA TOMASZEWSKA
POŁOŻNA RODZINNA

Jestem kobietą, żoną, matką, córką...

Lubię być doceniana, szanowana, 
pracować dla siebie i dla innych, 
pomagać, ale też mieć możliwość 
korzystania z pomocy.

Cały czas szkolić się, udoskonalać, 
zarówno w pracy, ale i dla siebie...

Mieć swoje pasje, słuchać jazzu, 
czytać kryminały, płakać – oglą-
dając film, krzyczeć – będąc na 
meczu Kolejorza…

Żyć swoim życiem, mieć zawsze 
prawo do wyboru, swojego wy-
boru…

JOLANTA WALCZAK
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ NR 5

Każda z nas jest inna, wyjątkowa. 
Składamy się z  marzeń, uczuć 

i wyzwań. Bywamy silne, ale i kru-
che. Często rozpiera nas ener-
gia i  kreujemy świat wokół nas, 
mamy jednak także chwile zwąt-
pienia i  słabości. Niełatwo nas 
zrozumieć, potrafimy też mocno 
zaskakiwać – nawet naszych naj-
bliższych. Po prostu – kobiety!

ANNA ZAJĄCZKOWSKA
KIEROWCA AUTOBUSU FIRMY 
„TRANSLUB”

Jestem szczęśliwą mamą, żoną 
i pracuję zawodowo, jednak cza-
sami na moim niebie też zbierają 
się ciemne chmury. Radość w ży-
ciu czerpię nie tylko z atmosfery 
panującej w naszym domu, któ-
ra jest pełna rodzinnego ciepła 
i  miłości, ale także, jako kobieta 
spełniam się w  moim zawodzie, 
do niedawana uważanym za za-
wód dla mężczyzn. Cieszy mnie, 
gdy widzę, że przybywa kobiet 
w tych „męskich” profesjach. 

TERESA ZYGMANOWSKA
PRZEWODNICZĄCA RADY MIA-
STA LUBOŃ

Być kobietą to być sobą. Spełniać 
swoje marzenia. Podążać za po-
wołaniem. Realizować się w pracy. 
Kochać i być kochaną. Być bardziej 
wyrozumiałą dla siebie i  wyrozu-
miałą dla innych. Być zdolną odpu-
ścić sobie i być dumną z osiągnięć. 
Po prostu być radosną i szczęśliwą.

(Opracował PAW)
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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
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Konkurs dla Pań!

Drogie Panie, odpowiedzi prosimy prze-
syłać pocztą tradycyjną na adres: Redak-
cja Gazety Lubońskiej, ul. Wawrzyniaka 9, 
62-050 Mosina lub drogą mailową na adres 
redakcja@gazeta-lubon.pl do dnia 18 marca, 
z dopiskiem „Zelen – konkurs z okazji Dnia Ko-
biet”, w treści podając również swoje imię, na-
zwisko i numer telefonu.  

Najciekawsze propozycje wraz z  informacją, 
kogo nagrodziliśmy, opublikujemy na naszym 
fanpage’u  na FB oraz w  papierowym, kwiet-
niowym wydaniu „GL”.

Instytut Kosmetologii Estetycznej Zelen 
mieści się przy ul. Sikorskiego 9. W gabine-
cie wykonywane są zabiegi z  zakresu ko-
smetologii i  medycyny estetycznej m.in.: 
oxybrazja, oczyszczanie wodorowe, mikro-
dermabrazja, mezoterapia, peelingi che-
miczne, peeling węglowy, endermologia, 
pielęgnacja oprawy oka, manicure. Szczegó-
ły oferty znajdziemy na stronie internetowej 
www.zelen.pl.

z okazji Dnia Kobiet, z myślą o płci pięknej zorganizowaliśmy konkurs, w któ-
rym nagrodą główną jest dowolny, wybrany przez Czytelniczkę (spośród po-
szczególnych zabiegów do wyboru) zabieg w instytucie Kosmetologii estetycz-
nej zelen w Luboniu. Wystarczy w sposób ciekawy, zaskakujący czy zabawny 
odpowiedzieć (w trzech zdaniach) na pytanie: „Czego pragną kobiety?”.  

LK
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1DREWNO
OPAŁOWE

KOMINKOWE

WĘGIEL

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna

gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

możliwość transportu

zamównienia/kontakt

605 981 958

PELLET
CERTYFIKOWANY

Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11

ŚWIĘTO KOBIET

• Kasujemy wszystkie pojazdy: 
osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze, 
autobusy, a nawet samoloty i czołgi

• Zaświadczenia do wydziału komunikacji
• Zwrot ważnego OC

• Wstępna wycena przez telefon o każdej porze
• Płatność gotówką
• Odbiór autolawetą w ciągu 24h
• Sprzedaż części używanych

------- R E K L A M A -------

Fundatorem nagrody jest Instytut Kosmetologii Este-
tycznej Zelen fot. Zb. Anny Nieckarz
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Biznes lokalny
Poniżej prezentujemy nowo otwarte w naszym mieście punkty o charakterze handlowo – usługowym. zachęcamy jed-
nocześnie do kontaktu osoby, które w przeciągu ostatnich trzech miesięcy otworzyły swoją firmę na terenie Lubonia 
i chciałyby poinformować czytelników na łamach prasy lokalnej o zakresie świadczonych przez siebie usług. 

Na parkingu przy Intermarche (ul. Żabikowska) usta-
wiono food trucka oferującego kurczaka z rożna w 
dwóch smakach (pikantny i łagodny) oraz zestawy 
obiadowe z kurczakiem z rożna.  W celu złożenia   za-
mówienia prosimy o kontakt pod numer 508 666 780. 
Zapraszamy od pn. do sob. w godzinach 11-19, nato-
miast w niedz. 11-17.    

Z początkiem roku przy ul. Po-
wstańców Wlkp. 48 otwarto auto-
motive Park. Szeroki zakres usług 
świadczonych przez punkt obejmu-
je: serwis ogumienia, mechanikę 
pojazdową, części zamienne, akce-
soria, lakiernię, myjnię, auto deta-
iling, autolawetę. Zapraszamy od 
pn. do pt. w godzinach 8-18, nato-
miast w sob. 8-14. Więcej informacji 
zamieszczono na FB. 

Z początkiem marca przy ul. Ko-
ściuszki 53 otwarto punkt pod 
nazwą #alexa, oferujący odzież 
używaną damską, męską oraz dzie-
cięcą, torebki, buty i akcesoria. Za-
chęcamy do zakupów od pn. do pt. 
w godzinach 9-17, sob. 9-14.   

Przy ul. Pułaskiego 30a/43 otwarto punkt 
pod nazwą #BarBer świadczący usługi 
z zakresu: strzyżenie męskie, stylizacja 
brody, strzyżenie dziecięce, a już wkrót-
ce także męskie spa – manicure, parafina 
na dłonie, wosk (uszy, nos, brwi oraz linia 
zarostu), maseczka (oczyszczająca, na-
wilżająca, matująca). Zapraszamy od po-
niedziałku do piątku w godzinach 10-20, 
sobota 10-15. Więcej informacji zamiesz-
czono na FB. Numer telefonu: 517 067 702. 

Pierwszy sklep wędkarski „Gruba ryba” aktualnie mie-
ści się pod adresem Jana III Sobieskiego 15. W ofercie 
punktu dostępny jest szeroki asortyment sprzętu do 
wszystkich metod połowu: wędkarstwo spławikowe, 
spinningowe, karpiowe, methods Fedder oraz sprzęt 
renomowanych firm: Shimano, Daiwa, Mikado, Penn, 
Jaxon, Mistral, Konger, Genesis Carp, Traper, Lorpio, 
Bandit Carp. Telefon 61 8 130 630. Godziny otwarcia: 
od pn. do pt. 10-18 , sob. 9-14.

Drugi sklep wędkarski „Gruba ryba” Mi-
chał Mazurczak został przeniesiony na ul. 
Żabikowską 22A. Czynny jest od pn. do 
pt. w godzinach 10-18, natomiast w sob. 
9-14.  Na miejscu dostępne są niezbędne 
artykuły wędkarskie takie jak wędki, ko-
łowrotki, pokrowce, przynęty, akcesoria, 
zanęty i wiele innych ciekawych przed-
miotów związanych z wędkarstwem. 

O  bardzo dużym szczęściu może mówić 
gracz, który w poniedziałek 25 stycznia 2021 
roku zakupił zdrapkę SUPER LINIE w  ko-
lekturze TOTO, która znajduję się w sklepie 
Spożywczo Monopolowym MATEO w  Lu-
boniu przy ul. Dworcowej 13 A. Szczęśliwy 
posiadacz tej zdrapki „wydrapał” 75 000 zł! 
Gratulujemy! Jak widać, Luboń staje się co-
raz szczęśliwszy dla graczy. 

Dla przypomnienia 16 stycznia 2018 roku, 
w  sklepie Żabka przy ul. Poniatowskiego 
padła główna wygrana w Extra Pensji, gdzie 
gracz miesięcznie będzie otrzymywał 5 000 
zł przez 20 lat! 16 grudnia 2019 padła wy-
grana w Mini Lotku 310 640,70 zł – szczęśli-
wą kolekturą okazała się ta na stacji paliw 
LOTOS przy ul. Armii Poznań. Najwyższa wy-
grana w historii w Luboniu, jak i do tego cza-
su w Polsce, padła 25 czerwca 2015 r. w Mul-
ti Multi w  kolekturze przy ul. Żabikowskiej 

71, gdzie gracz obstawił stopień 10 z 10 ze 
stawką razy 3 i zainkasował 7 548 929,10 zł. 
Należy życzyć, by ta dobra passa lubońskich 
graczy nie opuszczała. 

 Władysław Szczepaniak

Szczęśliwa kolektura w mateo

Kolektura w sklepie MATEO okazała się być szczęśliwą 
dla amatora zdrapek   fot. Władysław Szczepaniak

Opracowała: Paulina Korytowska

Szczęśliwy los   fot. Władysław Szczepaniak

DZIEJE SIĘ W BIZNESIE

Informujemy, że w Luboniu niedawno pojawiły się dwie „Grube ryby”. Wędkarze zdają sobie sprawę z tego, że chodzi 
oczywiście o sklep wędkarski „Gruba ryba” funkcjonujący wcześniej pod adresem Jana III Sobieskiego 1A, a obecnie  
mieszczący się w dwóch różnych punktach na mapie.
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W  związku z  Covid-19 będzie musiał być 
przestrzegany reżim sanitarny. Uczestnicy 
będą zasiadali w odstępie dwóch metrów 
od siebie i  niestety będą obowiązywały 
maseczki na twarzach. Ten wymóg bę-
dzie obowiązywał również dyrekcję cyrku 
i  wszystkie zwierzęta podczas występów. 
Cyrk „MARACANA” należy do największych 
na świecie i  może pomieścić 3 000 wi-
dzów. Arena cyrkowa zostanie ustawiona 
na wolnym placu pomiędzy ul. Pułaskiego, 
a  al. Jana Pawła II. Natomiast wszystkie 
wozy (około 70) z artystami i zwierzętami 
będą znajdować się po drugiej stronie ul. 
Kochanowskiego. Na pewno okaże się to 
dużym utrudnieniem dla ruchu ponie-
waż zwierzęta będą przeprowadzane do 
areny cyrkowej przez jezdnię na ul. Puła-
skiego. Z  wielką przykrością zawiadamia-
my, że cyrk wystawi dla lubonian tylko 
jeden czterogodzinny seans w  czwartek 
1 kwietnia o  godz. 17. Zobaczymy około 
130 artystów z  całego świata, wspania-
łą tresurę słoni, żyraf, będą tygrysy, lwy, 

niedźwiedzie. Gwoździem programu będą 
niewątpliwie dwa wyścigi. W  pierwszym 
wystartuje około 200 krabów, w tym jeden 
z Polski, nazwany pieszczotliwie „Paskudą”. 
W drugim wystartuje 30 żółwi, tu również 
będziemy mieli polskiego reprezentanta, 
który nazywa się „Pędziwiatr”. Będziemy 
trzymać kciuki za naszych, żeby nie zawie-
dli lubonian. Na koniec programu, jak nie-
oficjalnie się dowiedzieliśmy, na numery 
biletów zostanie rozlosowanych 10 mał-
pek kapucynek, ewentualnych szczęśliw-
ców pragniemy uspokoić, że nie są one 
drogie w utrzymaniu. Oj będzie się działo!

 Władysław Szczepaniak

teSCo w Luboniu

Cyrk

nasze łamy poświęcamy również tak ważnym w życiu każdej familii wydarzeniom jak: narodziny dzieci, 
zawarcie związku małżeńskiego, jubileusze (np. 100. rocznica urodzin czy 50. rocznica ślubu). zachęcamy 
więc lubonian do współtworzenia z nami tej niezwykłej rubryki, która ma stanowić dla Państwa również 
wyjątkową pamiątkę uroczystego wydarzenia.

Luboń dysponuje już dużym potencjałem 
sieci handlowych. Nazwy niektórych nawią-
zują do świata zwierząt np.: Małpka, Żab-
ka, Biedronka (brakuje jeszcze świerszczy 
i chrząszczy). Z większych marketów można 
wymienić Intermarché, Pajo, Netto. Do pełni 
szczęścia brakowało lubonianom tylko Tesco, 
którego otwarcie nastąpi na terenach po by-

łym Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Prze-
mysłu Ziemniaczanego (WPPZ). Ten piękny, 
piętrowy budynek z windami i podziemnym 
parkingiem będzie już otwarty w czwartek, 
1 kwietnia 2021 r. Dyrekcja zadbała, aby 
pierwszych pięciu klientów otrzymało w pre-
zencie 42-calowe telewizory. Obawiamy się 
o przednie, wykonane ze szkła wejście, które 

może nie wytrzymać naporu klientów. Przy 
zakupie większych artykułów klienci nie 
będą musieli dźwigać zakupów do domów 
- personel dostarczy je gratis pod wskazany 
adres z dodatkowymi niespodziankami.

 Władysław Szczepaniak

Dzieje się w rodzinie 

aldona ur. 31.01.2021 r. o  godz. 17.54 
w Poznaniu. Waga dziewczynki 3015g.

anastazja Faustyna i teodor Franciszek 
urodzeni 18.10.2020 r. Anastazja ur. o godz. 
11.28 (waga 3090 g, dł. 55 cm), Teodor ur. o 
godz. 11.29 (waga 2850 g, dł. 55 cm). Już 
nie świeżynki, ale nadal kruszynki.

Wraz z mężem mamy ogromny zaszczyt 
przedstawić nową Luboniankę, która przy-
szła na świat 10.02.2021 r. Lena Grabarz – 
3400 g i 53 cm szczęścia. 

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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- - - - - - - -  R  e  k  l  a  m  a  - - - - - - - - 

za niecały miesiąc w Luboniu rozbije swój namiot cyrk „maraCana”. już od paru lat był zapowiadany, 
ale do Lubonia nie zajechał.
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W poniedziałek, 18 stycznia, w wieku 101 
lat zmarła Wanda Krenz z  d. Gawelska. 
Pochodziła spod Krakowa, ale całe życie – 
z przerwą, kiedy była wysiedlona w czasie 
okupacji – spędziła w naszym mieście.

Pani Wanda przyszła na świat 12 sierpnia 
1919 r. w  Słotowej pod Krakowem. Jej 
ojcem był Józef Gawelski, zaś matką Ma-
ria z d. Lesiak. Wandzia miała pięcioro ro-
dzeństwa – siostrę Władysławę oraz trzech 
braci: Edwarda, Mariana i  Tadeusza. Była 
najmłodsza z  rodzeństwa, z  którego nikt 
już nie żyje. W 1923 r. rodzina Gawelskich 
osiedliła się we wsi Lasek (obecnie ul. So-
bieskiego 94) i  uprawiała gospodarstwo 
rolno-ogrodnicze. Wanda uczęszczała do 
Szkoły Powszechnej w Lasku, ukończyła ją 
w 1933 r. Sakrament I Komunii św. przyjęła 
w  parafialnym kościele w Wirach. Krótko 
przed wojną zmarł jej ojciec, śmiertelnie 
kopnięty przez konia. Po wybuchu woj-
ny, w  1939 r. gospodarstwo rodziny Ga-
welskich zajęli Niemcy. Dwudziestoletnia 
wówczas Wanda wraz z  mamą i  bratem 
Tadeuszem zostali wysiedleni do Ceradza 
Kościelnego koło Tarnowa Podgórnego 
i  tam zmuszono ich do pracy w  majątku 
u Niemca. Przez ponad cztery lata wyko-
nywali tam wspólnie z innymi wysiedleń-
cami prace zlecane przez niemieckich 
gospodarzy. Te lata na zawsze utkwiły 
w pamięci pani Wandy. Była przecież mło-
dą kobietą, gdy wojna odmieniła jej los. 
Przebywali tam aż do wyzwolenia w 1945 r. 
Po zakończeniu wojny powrócili na swoje 
gospodarstwo w Lasku. Pani Wanda uczy-

ła się zawodu krawcowej i pomagała ma-
mie w gospodarstwie. W tym samym roku 
wyszła za mąż, za mieszkającego w Lasku 
Jana Krenza, którego rodzina miała sklep 
przy ul. Sobieskiego. Ślubowali sobie 
przed ołtarzem kościoła w Wirach. Począt-
kowo zamieszkali w domu panny młodej. 
Pan Jan pracował jako dekarz w poznań-
skich Zakładach Naprawczych Taboru Ko-
lejowego (ZNTK) przy ul. Roboczej w Po-
znaniu. Był tam zatrudniony do momentu 
przejścia na emeryturę, natomiast pani 
Wanda najpierw pracowała w  piekarni 
przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie Armii Po-
znań), później na wartowni w  Zakładach 
Przemysłu Ziemniaczanego, do momentu 
przejścia na emeryturę. W 1946 r. urodził 
im się syn – Wacław, następnie trzy cór-
ki: Teresa (1948), Zofia (1949) i  Barbara 
(1950). Przez cały ten okres pani Wanda 
z mężem starali się jak najwięcej czasu po-
święcać czworgu dzieciom. W  1960 r. ro-
dzina przeprowadziła się do nowo wybu-
dowanego domu przy ul. Walki Młodych. 
Po śmierci męża, który zmarł w  styczniu 
2001 r., w  grudniu tego samego roku 
pani Wanda z córką Zofią, która pracowa-
ła wówczas jako księgowa w  Krajowym 
Ośrodku Rzemiosł Artystycznych w  Po-
znaniu, przeprowadziły się do mieszkania 
przy ul. Lipowej, gdzie pani Wanda miesz-
kała do końca życia. Zawsze była dobra 
dla wszystkich i  bardzo lubiana. Unikała 
konfliktów, lubiła śpiewać i potrafiła grać 
na harmonijce. Potrzebującym jako pierw-
sza podawała pomocną dłoń, nie oczeku-
jąc w zamian niczego. Sama nigdy się na 

nic nie skarżyła i niezmiennie powtarzała: 
„…wszystko by było dobrze, gdyby nie 
wojna…”. Do ostatniej chwili, cieszyła się 
z  bliskości i  opieki rodziny. Dochowała 
się: pięciorga wnucząt, jedenaściorga pra-
wnucząt i  jednej praprawnuczki. Wanda 
Krenz, po Mszy św. żałobnej odprawionej 
w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego 
w  Lasku, została pochowana we wtorek, 
26  stycznia na cmentarzu w Wirach, gdzie 
spoczęła w  grobowcu rodzinnym obok 
męża. (PAW)

Wanda Krenz (1919-2021)

W młodości Wanda uwielbiała przejażdżki w siodle, w gospodarstwie w Lasku przy ul. Sobieskiego    fot. Zb. Zofii Krenz Wanda krótko przed wybuchem wojny   fot. Zb. Zofii Krenz

Wanda Krenz w dniu 100. urodzin

odeszła jedna z najstarszych lubonianek, która u schyłku życia często powtarzała:  
„...wszystko by było dobrze, gdyby nie wojna…”

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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o inwestycji

Sklep Lidl zostanie zbudowany na działce o powierzchni 0,8349 ha, 
którą Miasto przed prawie dwoma laty sprzedało inwestorowi za 
kwotę 3 110 600 zł netto i  jest przedłużeniem ciągu handlowego 
przy ul. Dębieckiej. Kwota, jaką udało się wówczas uzyskać, stanowiła 
około 20% wartości budżetu inwestycyjnego dla Lubonia w tamtym 
roku. Przygotowanie placu budowy rozpoczęto od wycinki dziko ro-
snących tam drzew samosiewów (klony jednolistne, topole, wierzby, 
orzechy włoskie, śliwy „mirabelki” – łącznie 286 drzew) i 1020 m2  krze-
wów. Niemal taka sama ilość drzew i krzewów zostanie posadzona 
przez inwestora w  uzgodnionym z  miastem standardzie i  miejscu. 
Jak się dowiedzieliśmy w  lubońskim magistracie, w  związku z  oba-
wami o  to, że usuwanie zieleni wysokiej będzie zagrożeniem życia 
zwierząt, w tym, w szczególności dla ptaków, inwestor zlecił eksper-
tyzę ornitologiczną. W trakcie inwentaryzacji oraz wizji terenowej po-
twierdzono, że obszar planowanej wycinki jest zasiedlany w okresie 
lęgowym przez ptaki, wśród których znajdują się 3 gatunki objęte 
ochroną gatunkową: wrona siwa, sierpówka i kos oraz 1 gatunek łow-
ny – grzywacz. Zgodnie z treścią opinii, sierpówka to gatunek obję-
ty ścisłą ochroną gatunkową. W Polsce jest pospolita i sukcesywnie 
zwiększa swoją liczebność i  rozpowszechnianie. Wrona siwa objęta 
jest ochroną częściową. W skali kraju jest to gatunek średnio liczny. 
W ostatnich latach jej liczebność i rozpowszechnienie notują umiar-
kowany spadek. Kos, podobnie jak sierpówka, jest objęty ścisłą ochro-
ną gatunkową, a w ostatnich latach notuje wzrost rozpowszechnienia 
i liczebności. Grzywacz – gatunek łowny, zwiększa sukcesywnie swą 
liczebność i rozpowszechnienie. Ze względu na stwierdzenie obecno-
ści na trzech drzewach stanowisk chronionych gatunków ptaków, ich 
wycinka wymaga od inwestora uzyskania stosownego zezwolenia na 
odstępstwo w stosunku do gatunków chronionych, wydanego przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W ocenie autora opi-
nii, z uwagi na to, że wspomniane gatunki ptaków są w Polsce liczne, 
a liczebność ich gniazd na badanym terenie relatywnie mała, wystar-
czającą kompensacją będzie nasadzenie odpowiedniej liczby drzew. 
Wycinkę drzew prowadzono poza sezonem lęgowym. W  ramach 
rekompensaty ubytku zieleni w  środowisku, inwestor zaoferował 
Miastu przekazanie w formie darowizny kwoty około 200 000  zł jako 
partycypacji w realizacji projektu kontynuowania zagospodarowania 
terenu zieleni wzdłuż Strumienia Junikowskiego. Dotyczy to odcinka 
wzdłuż ul. Unijnej od Ronda Żabikowskiego i dalej od ul. Łącznik, a za-
tem w niedalekim sąsiedztwie planowanej budowy.

Wycinka drzew i  krzewów na terenie, gdzie powstanie Lidl, wywo-
łała kontrowersje wśród niektórych lubonian, którzy swoje komen-
tarze umieścili na portalach mediów i grup społecznościowych. Jak 
to zwykle bywa, zdania są podzielone. Istnieją zarówno przeciwnicy 
prowadzonej inwestycji, którzy podnoszą kwestie m.in.: niszczenia 
przyrody, nadmiernego zagęszczenia obiektów handlowych i wzro-
stu natężenia ruchu drogowego w tym rejonie Lubonia, jak i jej zwo-
lennicy, którzy z różnych względów nie mogą dokonywać zakupów 
w  sklepach Lidl na Dębcu czy w  Łęczycy. Ponadto podkreślają, że 
powstanie sklepu przełoży się na wzrost konkurencji handlu w  na-
szym mieście. Głosy lubonian docierają również do naszej redakcji. 
Przykładem tego jest list otrzymany od Mieszkanki naszego miasta, 
który publikujemy poniżej.

List do redakcji

Obecnie w Luboniu trwa wycinka drzew na skalę, jakiej dawno nie było 
w  naszym mieście (i  już nie będzie, bo nie ma już takich miejsc) w  ten 
sposób przygotowywany jest teren pod budowę marketu. Jednocześnie 
ma zostać odbudowany Dom Włodarza. Wszystko to dzieje się w pobli-
żu działki, na której rosną drzewa pomnikowe i znajduje się zabytkowy 
staw. Należy podkreślić, że całość tego terenu należała do folwarku Au-
gusta Cieszkowskiego.  Teren został podzielony, większość sprzedana. 
Został tylko fragment z pomnikową wierzbą i stawem. 

Burmistrz Lubonia wielokrotnie podkreśla dbałość o przyrodę w naszym 
mieście. Jednak polega to  na wydawaniu ogromnych  pieniędzy na 
nowe nasadzenia. Na efekt tych nasadzeń trzeba będzie czekać kilka-
dziesiąt lat, a w przypadku pomników przyrody – całe wieki. My się raczej 
już nie doczekamy. 

Aby zagłuszyć głosy niezadowolonych z  wycinki drzew mieszkańców, 
umniejsza się wartość wyciętych drzew (zasłaniając się nowymi nasa-
dzeniami) oraz tego terenu, jako wolnego od zabudowy. A przecież wia-
domo, ile razy w ciągu roku mamy alarmy smogowe i jak śmierdzi zlew-
nia w tym miejscu. Wycięte drzewa były buforem chroniącym nas przed 
tym smrodem i  spalinami. Nie na darmo poprzednicy Pani burmistrz 
zostawili tam teren zielony. Tak wygląda dobre planowanie przestrzeni. 
Jest Factory, jest zlewnia, ale było też miejsce na przyrodę, która nam słu-
żyła. Drzewa oczyszczały powietrze, produkowały tlen. 

Drzewo można wyciąć raz, podobnie jak sprzedać teren zielony. Doko-
nało się. Drzewa pomnikowe w dzisiejszych czasach są perełką, o którą 
w  innych miastach się dba, stara się o  nowe nasadzenia, właśnie roz-
mnażając ich pulę genetyczną, pobierając ich nasiona. Są najsilniejsze 
i  potrafią przystosować się do okolicznych warunków. Na sprzedanym 
terenie było sporo samosiejek (za darmo) pomnikowych wierzb. Wielo-
wymiarowość i  całokształt problemu oraz podejście i  argumenty Pani 
burmistrz rodzą w  mieszkańcach, którzy kochają przyrodę, obawy, co 
będzie dalej z  terenem, który pozostał? Jedynie wiekowa wierzba pra-
wem chroniona może studzić kolejne zapędy, aby przegłosować kolejną 
zmianę terenu zielonego na inwestycyjny. I będzie można się znów tłu-
maczyć, że przecież obok już są tereny inwestycyjne i wszystko pasuje, 

Lidl w Luboniu

Teren przeznaczony pod budowę sklepu Lidl, zdjęcie wykonano tuż po przeprowadzonej 
w tym miejscu wycince drzew i krzewów  fot. R. Wojtyniak

Przy ul. Dębeckiej, w sąsiedztwie parkingu CH Factory rozpoczęto przygotowanie terenu pod budowę 
sklepu dyskontowego Lidl należącego do działającej w 30 krajach, niemieckiej sieci Lidl Stiftung & Co. 
KG. W ramach przedsięwzięcia powstanie obiekt o kubaturze 12 tys. m3. jak się dowiedzieliśmy w Biurze 
Prasowym Lidla, budowa rozpocznie się latem tego roku, natomiast otwarcie sklepu planowane jest na 
2022 rok. Powierzchnia sali sprzedaży wyniesie ok. 1 350 m2, a z myślą o zmotoryzowanych klientach 
w projekcie parkingu uwzględniono miejsca parkingowe dla 60 pojazdów.
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aby to zmienić z zielonego na betonowe. Inwe-
stor jest bowiem naszym zbawieniem, bez nie-
go nie ruszymy z rozwojem.

Już wielokrotnie pytano, dlaczego ten pomnik 
przyrody – wierzba – jest tak zaniedbany. Wy-
maga pielęgnacji, której Pani burmistrz skutecz-
nie unika. Już jedna pomnikowa wierzba rosną-
cą bezpośrednio nad stawem niepielęgnowaną 
zginęła. Jakie są plany zagospodarowania tego 
miejsca? Zdrowy rozsądek i mądrość oraz pro-
fesjonalizm w  planowaniu przestrzennym, 
etyka zawodowa nakazują uporządkować, 
pielęgnować i  udostępnić mieszkańcom. Jakie 
decyzje podejmie Pani burmistrz?

Wiekowe drzewa i  zabytkowe stawy nadają 
szyku i  splendoru miejscowości. W  Luboniu 
tworzy się ścieżkę spacerową wzdłuż ruchliwej, 
korkującej się codziennie ulicy. Czyli proponuje 
się mieszkańcom spacerek w  spalinach. I  jesz-
cze się tym szczyci i chwali. Przykro bardzo, że 
tylko tereny przy zakorkowanych ulicach prze-
znacza się na miejsca relaksu mieszkańców 
Lubonia.

Proszę Panią Burmistrz o  ujawnienie planów 
związanych z zabytkową wierzbą i stawem pa-
miętającym Cieszkowskiego, w  związku z  od-
budową Domu Włodarza. Dziwnym wydaje 
się fakt odbudowy, bez zadbania o park. Dom, 
wierzba, staw tworzą nierozerwalną całość. Ta-
kie było pierwotne założenie tego terenu.
(Mieszkanka Lubonia – nazwisko do wiadomo-
ści redakcji)

Oczywiście, temat poruszony przez autora 
podjęliśmy. Niektóre zawarte w  nim kwestie 
poruszyliśmy powyżej. Należy podkreślić, że 
budowa Lidla nie ma nic wspólnego z  od-
budową Domu Włodarza oraz, że nikt nie 
ma zamiaru – jak sugeruje się w  liście – za-
mieniać terenu zielonego na inwestycyjny. 
Ponadto dowiedzieliśmy się w  lubońskim 
magistracie, że nie jest prawdą jakoby na te-
renie wycinki, o której napisała autorka listu, 
znajdowały się wierzby pomnikowe. Otóż 
każda wycinka drzew rodzi obawy o  poten-
cjalne zagrożenie dla żyjących tam zwierząt. 
Tak było i  w  tym przypadku. Aby to ocenić, 
w trakcie procedury zmiany studium w 2015 

roku, zlecono ekspertom z  Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza ekspertyzę przyrodniczą oraz 
oparto się na zaktualizowanym w 2012 roku 
opracowaniu ekofizjograficznym (dokumen-
tacja sporządzana na potrzeby planów zago-
spodarowania przestrzennego lub studiów 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gmin). Nie wykazały one 
obecności na tym terenie gatunków rzadkich, 
zagrożonych lub chronionych prawem kra-
jowym. Nie zdiagnozowano tam gatunków 
i  siedlisk mających znaczenie dla Wspólnoty 
Europejskiej. Nie występowały na tym terenie 
drzewa pomnikowe, które zlokalizowane są 
na działce sąsiedniej. Nie jest on objęty żadną 
formą ochrony powierzchniowej. Jest otoczo-
ny obszarami zurbanizowanymi, w  bliskim 
sąsiedztwie autostrady A2, co sprawia, że 
podatny jest na antropopresję (ogół działań 
człowieka zarówno planowych jak i przypad-
kowych mających wpływ na środowisko przy-
rodnicze). Od 1996 r. nasiliły się w tym rejonie 
procesy degradacji wartości przyrodniczych 
wskutek obniżenia poziomu wód grunto-
wych, w efekcie powstania autostrady i galerii 
Factory.

W  październiku ubiegłego roku, w  Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu, Burmistrz Małgorzata Ma-
chalska i Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego – Marek Woźniak podpisali umowę na 
dofinansowanie (2 500 000  złotych, z czego 
1 600 000 zł pochodzić będzie ze środków 
unijnych) odbudowy i  wyposażenie Domu 
Włodarza na cele instytucji kultury. Projekt 
obejmuje odbudowę i  rozbudowę budynku 
wraz z  infrastrukturą towarzyszącą. W  są-
siedztwie znajduje się teren należący do 
Miasta o  powierzchni 19 829 m2, ciągnący 
się wzdłuż Strumienia Junikowskiego, po 
obu jego stronach, będący pasem zieleni 
i stanowiący szeroką na około 30-40 metrów 
rezerwę terenu, służącą zachowaniu koryta-
rza ekologicznego w dolinie strumienia. Plan 
zagospodarowania przestrzennego umoż-
liwia ustanowienie na tym terenie użytku 
ekologicznego. Właśnie tu znajduje się staw 
i  będąca pomnikiem przyrody, opisywana 
przez autorkę listu wierzba. Teren w  rejo-

nie Strumienia Junikowskiego ze względu 
na brak bezpośredniego do niego dostępu, 
z  pełną świadomością, pozostawiony został, 
jako enklawa nieurządzonej zieleni, w której 
następują naturalne procesy – w zasadzie bez 
udziału człowieka. Stał się ostoją dla wielu 
dziko żyjących zwierząt. Bytują tu m.in. bo-
bry, swoje nory mają lisy. Dotychczas działa-
nia Miasta ograniczały się do likwidacji zagro-
żeń oraz zatorów w  rejonie cieku wodnego 
i  stawu. Pomnik przyrody, o  którym w  liście 
jest mowa – wierzba biała, która na skutek 
wichury złamała się, została pozostawiona 
na miejscu i  rozpoczęła swoje „drugie życie” 
stwarzając środowisko życia określonym ga-
tunkom zwierząt oraz grzybów. Obecnie te-
ren ten pozostaje enklawą dzikiej przyrody 
bez bezpośredniej dostępności dla ludzi. Jak 
się dowiedzieliśmy od pracowników Wydzia-
łu Planowania Rozwoju i  Ochrony Środowi-
ska UM, burmistrz Małgorzata Machalska, 
póki co, nie ma konkretnych planów dotyczą-
cych stawu, o którym w liście mowa, ponie-
waż środki finansowe na odbudowę Domu 
Włodarza na to nie wystarczą. Tak więc obec-
nie nie ma możliwości na zagospodarowanie 
stawu. Odnosząc się do sugestii autorki listu 
– dotyczącej ewentualnego urządzenia ścież-
ki spacerowej wzdłuż strumienia, to oczywi-
ście można to przemyśleć i  zastanowić nad 
tym w szerszym gronie. Powinna to być dys-
kusja z udziałem wszystkich lubońskich śro-
dowisk. Należy wówczas liczyć się z  tym, że 
część dzikiej przyrody będzie musiała ustąpić 
miejsca naszej ingerencji. Trzeba mieć rów-
nież świadomość, że zmieniający się klimat, 
szczególnie coraz częściej występujące po-
rywiste wiatry, wiek drzew (np. biała wierzba 
żyje 100-150 lat) – niektóre pamiętają czasy 
Augusta hr. Cieszkowskiego – rządzą się swo-
imi prawami. Pozostawmy tę oazę dzikości, 
przypominającej rezerwat przyrodzie, tym 
bardziej, że nie żyjemy w próżni, a w obliczu 
postępujących systematycznie cywilizacji 
i  urbanizacji, które nas bezlitośnie otaczają. 
Zastanówmy się, czy nie lepiej, żeby istnieją-
cy pas zieleni pozostał w obecnej formie. Czy 
chcemy go zachować, czy ingerować w jego 
dziewiczość. Do tematu powrócimy w kwiet-
niowym wydaniu „GL”. (PAW)

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

Teren Miasta, będący pozostałością po folwarku żabikowskim Augusta hr. Cieszkowskie-
go z pamiętającymi jego czasy stawem i konarami padłych ze starości drzew. Między 
stawem a Strumieniem Junikowskim widoczny kanał wykopany przez bytujące tu bobry   
fot. Paweł Wolniewicz

Licząca zapewne ponad 150 lat wierzba biała, będąca pomnikiem przyrody, rosnąca 
w korytarzu ekologicznym, w dolinie Strumienia Junikowskiego   fot. Paweł Wolniewicz
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Pierwsza dekada lutego przypomniała nam, że należy obuć ciepłe 
buty. Mogliśmy się nacieszyć pierwszym nietopniejącym śnie-
giem. Opadom białego puchu towarzyszyły niskie temperatury, 
które były minusowe zarówno w nocy, jak i w dzień. Można było 

oglądać nasze miasto w rzadko spotykanej w ubiegłych latach sce-
nerii. Lubonianie, korzystając z zimowej aury, chętnie spacerowali 
w rejonie nadwarciańskim, natomiast Wzgórze Papieskie zamieni-
ło się w stok dla saneczkarzy i narciarzy - tętniło życiem.  (PAW)

Luboń w zimowej szacie – fotorelacja

 fot. Paweł Wolniewicz

 fot. Paweł Wolniewicz

 fot. Paweł Wolniewicz

fot. Rafał Wojtyniak

 fot. Paweł Wolniewicz

 fot. Paweł Wolniewicz
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Jeśli wędrujące po rzece kry mają dość dużą 
swobodę ruchu, można zaobserwować cie-
kawe zjawisko. Na wysokości Lasku Majoń-
skiego w Luboniu, występuje punkt przegię-
cia Warty – rzeka zakręca najpierw w  lewo 
a  za chwilę w  prawo (kierunki określamy 
patrząc od źródła rzeki). Unoszone z nurtem 
rzeki kry chcą poruszać się w  linii prostej, 
jednak zakrzywiona linia brzegowa spra-
wia, że najpierw gromadzą się przy prawym 
brzegu Warty, następnie swobodnie prze-
chodzą na drugą stronę rzeki i gromadzą się 
przy lewym brzegu. Kry nieustannie ścierają 
się ze sobą oraz z wklęsłym brzegiem rzeki.

Poprzez analogię możemy zrozumieć, jak 
rzeka oddziałuje na koryto i dlaczego może 
dojść do zmiany jej przebiegu.

Rozpędzona masa wody tak długo porusza 
się prosto, dopóki zakrzywione koryto nie 
wpłynie na zmianę kierunku przepływu. 
Taka zmiana wiąże się ze zwiększonym od-
działywaniem - wody oraz niesionego przez 
nią materiału - na koryto rzeki po stronie 
wklęsłego brzegu. Dochodzi do erozji bocz-
nej a zakole rzeki pogłębia się. Jest to jednak 
proces bardzo powolny, na który zwykle nie 
zwracamy uwagi. 

 Rafał Wojtyniak

Zgodnie z meteorologicznymi prognozami przymroziło i sypnęło 
śniegiem. Na głównych magistralach naszego miasta pojawiły się 
pługopiaskarki firmy Kom-Lub. Pracowały na pełnych obrotach, 
jednak intensywne opady śniegu i niskie temperatury spowodo-

wały, że efekty były mało widoczne. Na ulicach Lubonia można 
było także zauważyć odśnieżających samochody oraz chodniki 
mieszkańców. (PAW)

Lodowy pochód  

zima pokazała „lwi pazur”

Mieszkańcy od rana wzięli się za odśnieżanie chodników przy swoich posesjach 
oraz zaparkowanych tam samochodów   fot. Paweł Wolniewicz

Ruch na ul. Armii Poznań, będącej odcinkiem drogi wojewódzkiej, odbywał się 
w żółwim tempie   fot. Paweł Wolniewicz

Rzeka Warta – widok od strony osiedla Warta Park w kierunku Czapur    fot. Rafał Wojtyniak

W nocy z niedzieli na poniedziałek (7/8 lutego), zdawać by się mogło śpiąca od lat zima, zbudziła się. od 
wczesnych, poniedziałkowych godzin rannych, ruch uliczny w naszym mieście został znacznie utrud-
niony, a pojazdy poruszały się w żółwim tempie po śniegu.
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Szczepienia

Na świecie, przeciw COVID-19, zaszczepiono ponad 216 000 000 
osób, natomiast w Polsce ponad 2 800 000, w tym ponad 1 000 000 
obiema dawkami. Dane wskazują, że Polska od kilku dni zajmuje 
czołowe miejsce, jeśli chodzi o liczbę dawek na 100 osób popula-
cji wśród największych państw Unii Europejskiej. „Do końca marca 
zostanie zaszczepionych 3 000 000 obywateli. Szczepienia obejmą 
kolejne grupy m.in. osoby przewlekle chore, osoby w wieku 60-65 
lat, a także służby mundurowe. Mimo opóźnionych dostaw, proces 
szczepień w naszym kraju jest płynny. Pamiętajmy, że wciąż obo-
wiązuje nas zasada zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. 
Aby akcja szczepień mogła przebiegać w sposób stabilny, koniecz-
ne jest nasze odpowiedzialne zachowanie. Warto podkreślić, że 
jedynie 4 000  dawek zostało utylizowane. Przy tej okazji podzię-
kowanie należy się personelowi medycznemu, który pracuje w po-
nad 6 000  punktów szczepień” – powiedział pełnomocnik rządu ds. 
Narodowego Programu Szczepień – Michał Dworczyk. Warto wspo-
mnieć, że odnotowano niewielki odsetek niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych (NOP), które wystąpiły u 0,094% pacjentów. 
Ponad 84% to NOP o  charakterze łagodnym, 15% o  charakterze 
poważnym i 0,7% o charakterze ciężkim. Każdy taki przypadek jest 
analizowany. Do końca I kwartału 2021 r. planuje się: na początku 
marca – zakończyć proces szczepień nauczycieli, od 7 marca – roz-
począć szczepienia uzupełniające kadry medycznej, 15 marca – roz-
począć szczepienia osób przewlekle chorych (grupa 1B), natomiast 
22 marca – rozpocząć szczepienia służb mundurowych (grupa 1C) 
oraz osób w wieku 60-65 lat.

Szczepienie pacjentów w domu

Na terenie Polski NFZ zorganizował ponad 100 dodatkowych, 
wyjazdowych punktów szczepień, które dotrą do pacjentów, któ-
rzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki 
w punkcie stacjonarnym. Punkty te uzupełnią sieć populacyjnych 
punktów szczepień, deklarujących możliwość podania preparatu 
również w domach pacjentów (tzw. pacjenci leżący), których stan 
zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego 
punktu szczepień.

W Luboniu

W naszym mieście możemy się zaszczepić w Przychodni Lekarza Ro-
dzinnego Luboń-Żabikowo przy ul. Poniatowskiego 20 (tel. 61 810 
48 31), gdzie do 25 lutego zaszczepiono 150 osób pierwszą dawką 
i 60 osób obiema dawkami. Szczepienia są dobrze zorganizowane 
i przebiegają sprawnie. „Wąskie gardło” stanowią jedynie zbyt mała 
ilość szczepionek i przypadki nieterminowego dostarczania ich do 
przychodni. Przypominamy, że osoby posiadające orzeczenie o nie-
pełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, czy odpo-
wiednio I grupę z ww. schorzeniami oraz osoby, które będą chciały 
zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do 
punktu szczepień, mogą skorzystać ze specjalnie zorganizowanego 
przez Miasto transportu. Urząd Miasta uruchomił specjalny numer 
telefonu 697 634 003 czynny w  godz. 8 – 16, od poniedziałku do 
piątku, pod którym zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy będą 
mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu. Do 25 lutego skorzysta-
ło z tej możliwości piętnaścioro lubonian.

UWaGa!
zanim wybierzesz się do punktu szczepień, wypełnij formularz 
(jest dostępny na naszym portalu w materiale: „Szczepienia 
przeciw CoViD-19 — kolejne informacje”) i sprawdź czy możesz 
poddać się szczepieniu przeciw CoViD-19.

Drodzy Czytelnicy, dbajcie o  siebie i  zarażajcie się wzajemnie, ale 
wyłącznie pozytywną energią… (PAW)

Walka z pandemią
Liczba zakażeń koronawirusem z tygodnia na tydzień, niestety, wzrasta. W ostatnich dniach to ponad 20 procent. 
Codziennie w Polsce odnotowuje się ponad 10 000 nowych przypadków. Porównując ostatnie trzy tygodnie, od-
notowano również znaczący wzrost skierowań na testy. niepokojący jest także wzrost przypadków brytyjskiej 
mutacji koronawirusa. W naszym kraju pojawiła się ostatnio również mutacja „południowoafrykańska”.

Lubonianie będą mieli wreszcie długo wyczekiwany piękny basen. to dobra wiadomość dla tych mieszkańców 
Lubonia, którzy dotąd jeździli do term maltańskich, na basen w tarnowie Podgórnym czy w Suchym Lesie. 

Będzie pływalnia

 W tym miejscu przy ul. Rzecznej, w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego już niedługo 
powstanie pływalnia. Wał przeciwpowodziowy stanowi wschodnią granicę tere-
nu pod jej budowę   fot. Paweł Wolniewicz

Obiekt, który powstaje przy ul. Rzecznej, będzie posiadał zbiorniki rekreacyj-
ne i sportowe, strefę saun i kąpiele solankowe. Inwestycja jest dobrze prze-
myślana i funkcjonalna, np. brudna woda będzie odprowadzana z obiektów 
do płynącej w sąsiedztwie Warty, co przyczyni się do znacznego wzrostu 
poziomu wody w rzece. I znów może doczekamy się, jak za dawnych lat, 
kursu Dziwożony z Poznania przez Luboń do Puszczykowa. W dniu otwar-
cia pływalni, 1 kwietnia 2021 r. pierwszych dziesięć osób otrzyma darmo-
we miesięczne karnety wstępu. Prezentem będą również wysokiej jakości 
włoskie stroje kąpielowe dla pierwszych dziesięciu kobiet, a dla mężczyzn 
kąpielówki z zamkiem błyskawicznym.
 Władysław Szczepaniak
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LUBoń anty SmoG

W czwartek, 25 lutego Rada Miasta Luboń podjęła uchwałę w sprawie 
określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na 
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia 
grzewcze. W budżecie naszego miasta na rok 2021 zarezerwowano na 
ten cel 200 000 zł. Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania 
wniosków to 30 marca 2021 r. Zasady udzielania dotacji pozostają 
bez większych zmian w stosunku do lat ubiegłych. Jej wysokość wyno-
si 70% wartości nowego kotła, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Dotacja 
może być przyznana do zakupu fabrycznie nowych: kotłów olejowych, 
gazowych, gazowo-olejowych, pomp ciepła, pieców akumulacyjnych, 
kotłów elektrycznych, ogrzewania podłogowego – jako jedynego źró-
dła ogrzania budynku/lokalu, kotłów na paliwo stałe zasilanych auto-
matycznie, niewyposażonych w  ruszt awaryjny ani elementy umoż-
liwiające jego zamontowanie, spełniających wymogi ekoprojektu 
w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń, określone w rozporzą-
dzeniu Komisji (UE) 2015/1189.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjmowania wnio-
sków, udzielania dotacji, formularze wniosków dostępne są na 
stronie internetowej pod adresem www.lubon.pl w  zakładce 
Luboń antysmog. informacji udziela również pracownik Wy-
działu Planowania rozwoju i ochrony Środowiska Um – joan-
na Cichoń – tel. 61 813 00 11 wew. 35, tel. kom. 697 630 648, 
e- mail: joanna.cichon@umlubon.pl.

innym dostępnym źródłem dotacji jest Program „Czyste Powie-
trze” – Część 2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu (WFOŚiGW) od 21.10.2020 r. rozpoczął nabór wniosków o do-
finansowanie dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego 
poziomu dofinansowania. W ramach Części 2 programu istnieje możli-

wość finansowania przedsięwzięć roz-
poczętych do sześciu miesięcy przed 
datą złożenia wniosku o  dofinanso-
wanie oraz nie wcześniej niż w  dniu 
15.05.2020 r. Część ta umożliwia także 
dofinansowanie przedsięwzięć zakoń-
czonych pod warunkiem, że nie zostały 
rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku 
o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, 
która łącznie spełnia następujące warunki: jest właścicielem lub 
współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo 
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wy-
odrębnioną księgą wieczystą, przeciętny miesięczny dochód na jedne-
go członka jej gospodarstwa domowego wskazany w  zaświadczeniu 
wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środo-
wiska, nie przekracza kwoty: 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,  
1 960 zł w  gospodarstwie jednoosobowym. Nabór nie dotyczy 
budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych. 
Ponadto osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o  przy-
znanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, 
powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od burmistrza miasta 
(zgodnie z  miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o  wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 
członka jej gospodarstwa domowego. W  Luboniu zaświadczenia wy-
dawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Źró-
dlanej 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 pro-
gramu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia. Więcej 
informacji w  sprawie programu Czyste Powietrze można zasięgnąć 
pod nr tel.: 61 845 62 01; 61 845 62 24; 61 845 62 28 lub na stronie:  
https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/.  
(PAW)

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

25 lutego odbyła się XXX Sesja Rady Miasta 
Luboń. Wśród podjętych uchwał znalazły się 
trzy dotyczące zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Teren 
w  Górnym Lasku w  rejonie ul. Sobieskiego 
65, na którym zlokalizowane było dotychczas 
przedszkole publiczne, zmieni swoje prze-
znaczenie na placówkę wsparcia dziennego 
oraz filię Biblioteki Miejskiej i  prowadzoną 
przez nią działalność kulturalną. Druga zmia-
na dotyczy nowego planu dla Lasku Północ 
(obszar w  obrębie ul. Nowiny, ul. Traugutta, 
ul. Buczka, ul. Poznańskiej oraz projektowa-
nej tzw. Drogi Południowej), którego obecna 
wersja pochodzi z  2001 r. Ostatnia korekta 
związana jest z  obszarem „Za autostradą”. 
W tym przypadku przedmiotem zmiany pla-
nu były ustalenia dotyczące zasad podziału 
i  zagospodarowania nieruchomości (wpro-
wadzenie minimalnej wielkości działki, której 

zabrakło w obecnej wersji z powodu omyłki 
urzędników), ochrony akustycznej terenów 
oraz zagospodarowania pasa drogowego ul. 
Żabikowskiej w  celu umożliwienia rozwoju 
systemu transportu publicznego.

Rada Miasta przyjęła także zasady udzielania 
dotacji celowej w  latach 2021-2023 na dofi-
nansowanie wymiany źródeł ciepła (szerzej 
czytaj w poniższym materiale „Kopciuchy” do 
wymiany).

Decyzją radnych kwotę 25 000 zł Miasto Lu-
boń przekazało Powiatowi Poznańskiemu na 
realizację zadania z zakresu ochrony środowi-
ska, polegającego na usuwaniu i unieszkodli-
wianiu wyrobów zawierających azbest.

Radni ustalili także nową stawkę za godzinę 
świadczonych usług opiekuńczych (w  ra-
mach Programu Opieka75+), która w  2021 
roku wyniesie 24,98 zł.

Przyjęto także nowy podział kompetencji po-
szczególnych komisji Rady Miasta porządku-
jący przedmiot ich działania, wyeliminowano 
dublowanie obowiązków oraz  usunięto zapi-
sy już nieobowiązujące.

Tradycyjnie dokonano korekt budżetu Miasta 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W  części przeznaczonej na pytania radnych 
Pan Marek Samulczyk w imieniu mieszkańca 
prosił o informacje, dlaczego w tym roku nie 
stworzono w naszym mieście lodowiska (za-
winiły warunki pogodowe) oraz czy to praw-
da, że teren boiska zostanie wydzierżawiony 
na potrzeby placu manewrowego dla kierow-
ców (na razie nie, ale rozmowy trwają). Z kolei 
radny Hieronim Gawelski pytał o remont uli-
cy Wiejskiej, którego rozpoczęcie się opóźnia.

 Jakub Jackowski

XXX Sesja rady miasta 
nowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz dofinansowanie wymiany „kopciuchów”
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W pierwszej setce miast w rankingu znalazło 
się 25 przedstawicieli Polski (dokładnie 25%!). 
Natomiast w pierwszej dziesiątce znalazły się 
aż trzy rodzime miasta – Metropolia Śląska, 
Jastrzębie-Zdrój i Rybnik. Wskazano, że łącz-
nie, z  powodu zanieczyszczenia powietrza, 
umiera w  nich każdego roku niemal 2 000 
mieszkańców. W  tym niechlubnym rankin-
gu, tuż za pierwszą setką (na 115 miejscu) 
uplasował się także Poznań. Oszacowano, że 
rokrocznie stan powietrza w mieście, w tym 
przede wszystkim stężenie pyłów PM10 
i  PM2,5, powoduje przyspieszony zgon pra-
wie 250 poznaniaków. Jak się to ma do Lubo-
nia? Wszak Luboń to nie Poznań… Niestety. 
Tym razem to „niestety” jest wyjątkowo wy-
mowne. Luboń wraz z  sąsiednimi gmina-
mi tworzy tzw. obwarzanek, czyli pierścień 
miejscowości i wsi otaczających miasto cen-
tralne. Dotychczasowe badania prowadzone 
m.in. w  obwarzankach Krakowa i  Warszawy 
potwierdzają, że stan powietrza jest w  nich 
gorszy niż w  stolicach. Można zatem przy-
puszczać, że nie inaczej jest u  nas. Co roku 
zatem stan zdrowia kilkudziesięciu lubonian 
pogorszy się w sezonie zimowym na tyle, że 
doprowadzi to do ich zgonu. 

Jeśli widzisz, że wraz z rozpoczęciem sezonu 
grzewczego pojawiają się u ciebie częste in-
fekcje zatok, zapalenia spojówek, kaszel czy 
zaostrza się astma, możesz być pewien, że 
niebagatelny wpływ ma na to stan powietrza. 
Naukowcy i lekarze zajmujący się tym proble-
mem stwierdzają, że właściwie nie ma narzą-
du, którego smog nie uszkadza. Szczególnie 
niebezpieczny jest dla dzieci, osób starszych 
i  kobiet w  ciąży. Na wyobraźnię szczegól-
nie działają przeliczniki stężeń powietrza na 
liczbę wypalanych papierosów. Okazać się 
bowiem może, że kobieta w  ciąży, w  której 
domu nikt nie pali, wychodząc na spacer w zi-
mowe popołudnie „wypala” kilkanaście lub 
kilkadziesiąt papierosów. Przeciętny pozna-
niak (dla Lubonia brak takich danych) w ciągu 
roku pochłania ilość zanieczyszczeń (w  tym 
głównie szkodliwego benzo(a)pirenu zawar-
tego w pyłach zawieszonych) równą wypale-
niu 1 217 papierosów. Dla porównania miesz-
kaniec Rybnika „wypala” ich ponad 7 200. 

Skąd nagle się to wzięło, skoro palimy w pie-
cach od zawsze? Paradoksalnie, jak podkre-
ślają specjaliści, ogrzewanie w latach 80. czy 
nawet na początku 90. było w  wielu miej-
scach bardziej cywilizowane niż obecnie. 
Rozbudowano wówczas sieć gazową, po-
wszechnie używany był tani koks stosunko-
wo dobrej jakości. Obecnie pali się wszyst-

kim, co jest tanie i  możliwe do spalenia. 
Mimo wprowadzenia norm dotyczących 
sprzedawanego paliwa opałowego, wciąż 
brak sprawnego systemu kontroli i  nadzo-
ru. Zabudowa w terenach podmiejskich jest 
coraz bardziej zwarta, co utrudnia ich natu-
ralne przewietrzanie. Do tego okres zimowy 
sprzyja występowaniu niekorzystnych wa-
runków pogodowych, inwersji temperatur, 
braku wiatru. Suma tych czynników spro-
wadza na nas trujący koktajl, którym nie da 
się nie oddychać. 

Jakie są możliwości przeciwdziałania smogo-
wi – o tym za chwilę.

zmieńmy powietrze na DoBre

Jak co roku ruszy w naszym mieście akcja do-
finansowania wymiany pieców. Warto przy 
tym podkreślić, że jest to najchętniej wyko-
rzystywana przez mieszkańców Lubonia for-
ma pozyskiwania dofinansowań, choć nieje-
dyna (program powiatowy, program „Czyste 
powietrze”, „Mój prąd”). Warto rozważyć także 
zmianę metody ogrzewania albo włącze-
nie w  system ogrzewania domu elementów 
działających na prąd. Z pomocą może wów-
czas przyjść montaż instalacji fotowoltaicznej 
na terenie nieruchomości. Ogólna zasada 
działania ogniw fotowoltaicznych mówi, że 
przynoszą tym więcej korzyści, im większe 
jest zapotrzebowanie na wytwarzaną przez 
nie energię. Działanie fotowoltaiki jest więc 
najkorzystniejsze w przypadku gospodarstw, 
które wykorzystują energię nie tylko na po-
trzeby urządzeń elektrycznych, ale również 
całego domu – do jego ogrzewania, chłodze-
nia, czy też produkcji ciepłej wody użytkowej. 
Warto jednak pamiętać, że montaż takiej in-
stalacji pozwoli nam nie tylko zaoszczędzić 
na kosztach konwencjonalnego ogrzewania, 
ale również zredukuje comiesięczne rachun-
ki za prąd. Dotacje do fotowoltaiki w ramach 
programu „Mój Prąd” otrzymać mogą oso-

by fizyczne, montujące domową instalację 
o mocy 2-10 kW, które mają podpisaną umo-
wę kompleksową z dostawcą energii. Kwota 
dotacji pokrywa do 50% kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji i  wynosi nie więcej niż 5 
tys. zł. W roku 2020 zakończono nabór wnio-
sków do II edycji programu, jednak zapowie-
dzi ze strony rządowej wskazują, że w  roku 
2021 ruszy jego kolejna, III edycja. 

Ulga termomodernizacyjna 

Bez względu na rodzaj dokonanej inwestycji 
warto sprawdzić, czy nie przysługuje nam 
ulga termomodernizacyjna. Jest to kolej-
ne ułatwienie wprowadzone w  2019 roku 
dla osób, które przyczyniają się do rozwoju 
ekologicznych rozwiązań. Żeby skorzystać 
z  ulgi, należy odliczyć odpowiednią kwotę 
w zeznaniu podatkowym za rok, w którym 
poniesiono wydatki związane m.in. z docie-
pleniem budynku, wymianą źródła ogrze-
wania, modernizacją instalacji grzewczej, 
montażem ogniw fotowoltaicznych czy 
kolektorów słonecznych. Beneficjenci to 
podatnicy, którzy są właścicielami jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych, a wyso-
kość ulgi nie może przekroczyć łącznie 53 
tys. zł dla jednego podatnika, w odniesieniu 
do wszystkich przedsięwzięć. 

Co i do kiedy wymienić?

Bezwzględnie należy zdawać sobie jednak 
sprawę z  konieczności wymiany kotłów 
w  gospodarstwach domowych: zarówno 
kotłów bezklasowych, których termin wy-
miany mija 1 stycznia 2024 roku, jak i kotłów 
spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 
według normy PN-EN 303-5:2012, które na-
leży wymienić do 1 stycznia 2028. Warto tak-
że zwrócić uwagę na konieczność wymiany 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 
(pieców, kominków, kóz) zainstalowanych 
przed wejściem w życie uchwał antysmogo-
wych i niespełniających ich wymagań do 1 
stycznia 2026 r. Ponadto wchodzą obecnie 
w życie nowe regulacje dotyczące ewiden-
cjonowania źródeł ciepła. Zakładają one, 
że docelowo każdy właściciel domu jedno-
rodzinnego będzie miał za zadanie zgłosić, 
czym ogrzewa swój budynek. Przekazane 
informacje będą z kolei zapisywane w bazie 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków, która ma powstać w ciągu kilku pierw-
szych miesięcy 2021 roku. O  szczegółach 
tych działań będziemy Państwa na bieżąco 
informować.

 Anna Bernaciak

jeszcze o smogu…
iSGlobal zrzeszające ponad 400 specjalistów reprezentujących 36 narodowości opublikowało wła-
śnie kolejny, międzynarodowy raport dotyczący sytuacji europejskich miast. tym razem dotyczy on 
wskaźników śmiertelności spowodowanej zanieczyszczeniem powietrza.

Autorka tekstu, Radna w UML - Anna Bernaciak 
fot. Zb. A.B
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10 lat CPr w Poznaniu
W  Polsce funkcjonuje 17  Centrów Powiadamiania ratunkowego – dwa na mazowszu (w Warszawie i  ra-
domiu) oraz po jednym w  pozostałych województwach. odbierają one połączenia kierowane na numer 
alarmowy 112 i 997 z obszaru całego kraju. na stanowisku operatora numerów alarmowych w całej Polsce 
zatrudnionych jest ponad 1  200  osób. W  ubiegłym  roku w  Centrach Powiadamiania ratunkowego zare-
jestrowano ponad 20 000 000 zgłoszeń przychodzących. W skali kraju to średnio ponad 1 800 000  połączeń 
miesięcznie i 60 000  połączeń każdego dnia. CPr przekazały jednostkom Policji, Straży Pożarnej, dyspozy-
torniom medycznym i podmiotom pomocniczym informacje o ponad 6 000 000 zdarzeń. 

Czasy, kiedy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu przypo-
minało centralę telefoniczną, dawno minęły, obecnie operator numerów 
alarmowych, przyjmując informację o zdarzeniu od osoby zgłaszającej, po-
wiadamia służby ratunkowe dosłownie jednym ,,kliknięciem”. Operatorzy, 
podejmując decyzję o  właściwym zakwalifikowaniu zdarzenia i  wyborze 
służb ratunkowych, samodzielnie nadają sprawie bieg, a  decyzji takich 
codziennie są tysiące – powiedzieli pracownicy Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR) w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13 A – zastępca kierow-
nika – Jarosław Teśluk i administrator systemu – Przemysław Śmigielski.

trochę historii

Poznańskie CPR funkcjonuje od 9 lutego 2012 r. Jest jednym z siedemna-
stu działających na terenie Polski. W pierwszym etapie kierowane były tu 
połączenia na numery alarmowe 112 oraz 999 tylko z  obszaru Poznania 
i powiatu poznańskiego. Następnie, 9 maja 2012 roku wdrożono ogólno-
polski System Informatyczny Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI 
CPR) przeznaczony do obsługi zgłoszeń na numer alarmowy 112. Po jego 
wdrożeniu rozpoczęto systematyczne poszerzanie obszaru działania CPR 
i stopniowe przekierowywanie wywołań numerów alarmowych: 999, 998 
i 997 z terenu całej Wielkopolski do Centrum przy ul. Wiśniowej w Pozna-
niu. Obecnie poznańscy operatorzy obsługują numery 112 i  997, a  od 
jesieni tego roku będzie to również numer 998. Rokrocznie rośnie liczba 
połączeń odbieranych przez operatorów. Aktualnie CPR odbiera około 
6 000 połączeń alarmowych na dobę. W ubiegłym roku poznańskie CPR, 
obsłużyło ponad 2  000  000  połączeń, z  czego 554  000  zgłoszeń zostało 
przekazanych do służb ratunkowych w  celu udzielenia natychmiastowej 
pomocy. Pozostałe zgłoszenia były niezasadne.

organizacja i misja

Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest jednostką Wydziału Bezpieczeń-
stwa i  Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu. Przed dziesięcioma laty zostało powołane w celu pełnienia słu-
żebnej misji, jaką jest niesienie pomocy społeczeństwu w obliczu różnych 
zagrożeń – przede wszystkim życia i zdrowia. Pracujący przy ul. Wiśniowej 
Jarosław Teśluk i Przemysław Śmigielski podkreślili odpowiedzialność i spe-
cyfikę pracy w CPR oraz to jak ważny jest profesjonalny i efektywny kontakt 
z ludźmi, którzy znaleźli się w różnych niespodziewanych i kłopotliwych sy-
tuacjach życiowych. Mówili o  doniosłej roli operatorów, którzy odbierając 
zgłoszenia, muszą nie tylko umiejętnie prowadzić rozmowy, neutralizując 
napięcie, cały czas panować nad ich przebiegiem, ale co ważniejsze szybko 
podejmować decyzje co do dalszego postępowania. Właśnie od nich zależy 
los potrzebujących pomocy. Każdy z operatorów biegle włada minimum jed-
nym językiem obcym i doskonale się uzupełniają jako zespół nie tylko w tym 
zakresie. Potrafią udzielić informacji, jak się zachować w obliczu nieszczęścia 
i poinstruować, jak udzielić pierwszej pomocy do czasu przybycia na miej-
sce zdarzenia stosownych służb. Na przykład, przyjmując zgłoszenie o poża-
rze, operator zbierając niezbędne informacje (co?, gdzie?, kiedy?), zapisuje 
je w komputerze, jednocześnie – w trakcie rozmowy z osobą zgłaszającą – 
przekazuje drogą elektroniczną do Straży Pożarnej, gdzie dyżurny pogromca 
ognia odczytuje je na swoim monitorze i stosownie do sytuacji błyskawicz-
nie podejmuje działania. Z kolei jeżeli zgłoszenie dotyczy zagrożeń o charak-
terze medycznym, operator łączy osobę wzywającą pomoc z dyspozytorem 
medycznym, który w następnym etapie, zanim dojedzie karetka pogotowia 
instruuje, jak się zachować. System do obsługi zgłoszeń alarmowych – SI CPR 
jest ujednolicony w całej Polsce i występuje tu tzw. zastępowalność. Innymi 
słowy, w przypadku zajęcia linii telefonicznych do wszystkich dyżurujących 
operatorów w  Poznaniu, połączenie alarmującego zostaje automatycznie 
przekierowane do wolnego w  tym czasie operatora w  jakimkolwiek CPR 
i  w  jakimkolwiek województwie. Analogicznie do Poznania docierają nie-

kiedy sygnały alarmowe z  innych województw. W ramach ujednoliconego 
systemu, dzwoniąc pod nr 112, o pomoc mogą również się zwrócić Polacy 
przebywający za granicą (w  większości państw europejskich), a  także ob-
cokrajowcy przebywający w  Polsce i  chcący się skontaktować za pośred-
nictwem CPR z  instytucjami funkcjonującymi w  ich krajach. Poznańskie 
Centrum jest w tej kwestii głównym w Polsce, zrzeszonej w EENA (European 
Emergency Number Association) czyli Europejskim Stowarzyszeniu Numeru 
Alarmowego 112. Każdy obywatel będący na terenie kraju, którego obej-
muje EENA, będący w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, otrzyma 
bezpośrednią pomoc.

Kadra

Obecnie w poznańskim CPR pracuje 110 osób: kierownik, jego zastępca, 
dwóch administratorów systemu – pełniących również funkcję obsługi in-
formatycznej, pracownik administracyjny, psycholodzy, pozostali to opera-
torzy numerów alarmowych. W sumie może tu pracować 121 operatorów. 
Pod względem liczby pracowników jest to drugie CPR w  naszym kraju. 
Praca przebiega w systemie dwuzmianowym 12/12 godzin. W tej budżeto-
wej jednostce panują dobre warunki socjalne (zaplecze, trzynasta pensja, 
„Wczasy pod gruszą”, premie). 

akcent lokalny

W CPR przy ul. Wiśniowej na stanowiskach operatorów numerów alarmo-
wych pracują także mieszkańcy Lubonia oraz jeden operator z  Puszczy-
kowa. Wielka odpowiedzialność spoczywa na ich barkach każdego dnia. 
Odpowiedzialność za zdrowie, życie i bezpieczeństwo drugiego człowieka, 
to nie tylko bardzo trudne zadanie, ale przede wszystkim wyjątkowa misja. 

Pamiętajmy, aby w  razie zagrożenia życia lub zdrowia wybrać ten euro-
pejski numer alarmowy – 112, który w perspektywie czasu ma szansę stać 
się numerem światowym. Resztę profesjonalnie załatwią operatorzy. Na-
leży podkreślić, że nieuzasadnione połączenie lub blokowanie numeru, 
zgodnie ze stosowną ustawą jest karalne. Mianowicie, kto umyślnie, bez 
uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudnia-
jąc prawidłowe funkcjonowanie CPR, podlega karze aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny do 1 500 zł. 

Kameralne świętowanie

W  czwartek, 11  lutego, z  okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowe-
go 112, wojewoda wielkopolski – Michał Zieliński spotkał się z operatorami 
numeru alarmowego w poznańskim CPR. Wojewoda przekazał także oko-
licznościowy ryngraf z okazji jubileuszu 10-lecia CPR oraz wyróżnienia dla 
pracowników. W spotkaniu z operatorami uczestniczyli również wicewo-
jewoda – Aneta Niestrawska i dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego 
– Jacek Woźniak. (PAW)

Nad sprawnym funkcjonowaniem CPR na miejscu czuwają od lewej:  administrator 
systemu, informatyk - Przemysław Śmigielski, kierownik CPR w Poznaniu – Marek 
Skociński, z-ca kierownika CPR w Poznaniu – Jarosław Teśluk  
fot. Paweł Wolniewicz

DZIEJE SIĘ ZA MIEDZĄ



18 GAZETA LUBOŃSKA 03/2021

Dzień zaczyna się wreszcie zauważalnie wy-
dłużać, światła słonecznego jest znacznie 
więcej, co znacząco poprawia nasze samo-
poczucie i zdrowie. To więcej naturalnej wi-
taminy D, której produkcja zależy głównie 
od ekspozycji na światło słoneczne (zaleca 
się minimum 15 minut dziennie). Znajdu-
jemy ją co prawda w  tłuszczach rybnych, 
maśle czy żółtkach jaj, ale z pewnością nie 
każdy zjada wystarczającą ilość tych pro-
duktów, aby mieć jej w organizmie tyle, ile 
potrzeba. Jak podają naukowcy, główna 
rola witaminy D polega na regulacji go-
spodarki wapniowo-fosforanowej, wpływa 
również na funkcjonowanie większości na-
rządów oraz redukuje ryzyko chorób ukła-
du krążenia. Pełni niekwestionowaną rolę 
w  procesach wzrostu i  mineralizacji kości, 
powoduje zwiększenie wchłaniania wapnia 
w przewodzie pokarmowym oraz odgrywa 
ważną rolę w  funkcjonowaniu układu od-
pornościowego, co jest szczególnie ważne 
zwłaszcza teraz, w trakcie pandemii. Niedo-
bór witaminy D wiąże się z wieloma nieko-
rzystnymi dla zdrowia skutkami, włączając 
w  to m.in. osłabienie odporności (czego 
skutkiem jest zwiększona podatność m.in. 
na zakażenia wirusowe), krzywicę u  dzieci 
czy ryzyko złamania w przebiegu osteopo-
rozy u dorosłych. Korzystajmy więc z kąpieli 
leśnych (czytaj: artykuł w lutowym wydaniu 
„GL”) i  spacerów wśród zieleni, wychwytu-
jąc wiosenne promienie słońca, tak ważne 
dla prawidłowego funkcjonowania nasze-
go organizmu.

Wydłużający się dzień korzystnie wpływa 
nie tylko na nas, ale również na rośliny. 
Światło kontroluje bowiem ich wzrost i roz-
wój. Jakie czynności ogrodnicze wykonuje-
my wczesną wiosną? W  ogrodach przede 
wszystkim cięcie drzew, zarówno tych owo-
cowych (najbardziej odpornych na niskie 
temperatury – jabłoni i grusz), jak i ozdob-
nych (kwitnących latem i jesienią, np. tawuł 
japońskich czy róż). W  domach możemy 
rozpocząć wysiew nasion roślin ozdob-
nych (o  długim okresie wegetacji: lobelii, 
petunii, niecierpków, szałwii błyszczących, 
żeniszków meksykańskich czy werben) 
i warzyw (np. sałaty czy pomidorów). Przed 
przygotowywaniem rozsady warto wcze-
śniej wszystko przeanalizować, począwszy 
od zaopatrzenia się w niezbędne materiały 
(np. pojemniki do wysiewów i  wysadza-
nia) po sprzęt do późniejszej pielęgnacji 
roślin. Warto zrobić to w  zgodzie z  głów-
nym założeniem ruchu zero waste, którym 
jest praktykowanie rozsądnej konsumpcji, 
opierającej się na ekologii i  świadomym 

ograniczaniu generowania odpadów (refu-
se – odmawiaj, reduce – ograniczaj, reuse 
– użyj ponownie, recycle – przetwarzaj, 
rot – kompostuj). Jak przełożyć to na nasze 
wiosenne prace z nasionami i sadzonkami? 
Przede wszystkim wykorzystujmy ponow-
nie określone surowce. Zamiast nowej, 
plastikowej miniszklarenki do wysiewów 
wykorzystajmy pojemniczki po produk-
tach spożywczych, a  zamiast specjalnego 
opryskiwacza porządnie wymytą butelkę 
z  atomizerem po zużytym kosmetyku czy 
domowej chemii. Dla roślin naprawdę nie 
ma to żadnego znaczenia, a my nie wytwo-
rzymy niepotrzebnych śmieci. Niby niewie-
le, a jednak „kropla drąży skałę”…

Do wiosennych prac ogrodniczych warto 
zaangażować dzieci, nie tylko te najmłod-
sze, ale również starsze, które z  pozoru 
mogą wydawać się mało zainteresowane 
taką aktywnością, a  w  rzeczywistości naj-
częściej po prostu im tego nie umożliwia-
my, z góry zakładając brak zainteresowania 
z ich strony. Niepokojący jest fakt, iż wśród 
młodego pokolenia zdecydowana więk-
szość (86,2%) deklaruje, że korzysta z  in-
ternetu codziennie, w  tym 43,2% jest bez 
przerwy online. Jak podają Wrońska i Lan-
ge (red. Tanaś, 2016), stało się to wręcz nor-
mą społeczną. Związane są z tym nie tylko 
zagrożenia natury psychicznej, ale również 
rozwoju fizycznego, które dotyczą m.in. 
niedorozwoju układu mięśniowo-szkieleto-
wego, wad postawy, obniżenia wydolności 
fizycznej i ogólnego osłabienia organizmu. 
Niestety, coraz młodsze dzieci wyciągają 
rączki po ekrany i  piloty, co uzależnione 
jest w  dużej mierze od środowiska domo-
wego. To, czy uda się wzbudzić w nich zain-
teresowanie światem roślin, zależy przede 
wszystkim od nas – dorosłych i  naszego 
stosunku do szeroko rozumianej przyrody. 
Musimy jednak pamiętać, aby do niczego 
nie zmuszać, a  jedynie zachęcać, podpo-
wiadać, pokazywać, zaciekawić. Naukowcy 
podkreślają, że rodzina odgrywa ogromną 
rolę w  nadawaniu kierunku zainteresowa-
niom dzieci, a  ja to potwierdzam w 100%. 
Gdyby nie moja rodzina, zarówno dom ro-
dzinny, jak i mąż z dziećmi, pewnie nie by-
łoby mojej miłości do roślin, skończonych 
studiów ogrodniczych, hortiterapii i  mojej 
HORTIstacji.

Jeśli posiadamy ogród, w marcu (kiedy tyl-
ko obeschnie gleba) możemy rozpocząć 
wysiew pierwszej nowalijki, która pojawia 
się na rynku warzywnym wczesną wiosną. 
Mimo iż dostępna przez cały rok, w warun-
kach amatorskich przy długim dniu wytwa-

rza części generatywne (zakwita), nie two-
rząc nadającego się do użytku zgrubienia 
łodygowego (które jest częścią jadalną), 
więc w  ogrodach uprawiana jest bardzo 
wcześnie, często jako pierwsza. O  kim 
mowa? Oczywiście o rzodkiewce. To niepo-
zorne warzywo jest dobrym źródłem wita-
miny C, dostarcza również witaminy B1, B2 
i PP oraz takich składników mineralnych jak 
żelazo, wapń, siarka, magnez, miedź i man-
gan. Zestawienie w  jednym produkcie że-
laza, miedzi i  manganu może korzystnie 
wpływać na procesy krwiotwórcze w  or-
ganizmie, dlatego rzodkiewki są polecane 
osobom cierpiącym na niedokrwistość (Ba-
ran A. i Jasiewicz Cz., 2011). Wschody poja-
wiają się bardzo szybko, zaledwie po kilku 
dniach, co będzie motywowało zwłaszcza 
najmłodszych ogrodników, którzy szybko 
zobaczą efekt swojej pracy. Warto dodać, 
że możemy również zjadać młode liście 
rzodkiewki (przepis poniżej). Uprawia-
na jest również na kiełki. Kształt zgrubień 
może być wydłużony, eliptyczny, kulisty 
i  spłaszczony. Barwa skórki bywa jednoli-
ta lub dwubarwna – z  białą dolną częścią 
zgrubienia. Mimo iż najczęściej spotykamy 
rzodkiewki o  skórce czerwonej, występują 
również białe, różowe, a  nawet fioletowe, 
co może być zaskakujące, zwłaszcza dla 
najmłodszych.

Pesto z liści rzodkiewki

Składniki:

• duża garść liści rzodkiewki (najlepiej z wła-
snej uprawy, nie traktowane chemią)

• 3 łyżki słonecznika (wcześniej namoczo-
nego)

• 5 łyżek oleju z pestek dyni

• sól, pieprz do smaku

Wiosna tuż, tuż… chyba każdego roku każdy z nas tak samo za nią tęskni. Wiosna to nie tylko kolejna 
pora roku. to także symbol odrodzenia, zmian, powiew świeżości…

Wiosenna Hortistacja

PRZYRODA I OGRÓD

fot. Zb. HORTIstacji
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Wilki to zwierzęta bardzo rodzinne. Dbają o swoje stado i podejmują 
wszelkie działania, aby zapewnić sobie nawzajem przetrwanie. Nie jest 
im łatwo, ze względu na kurczące się siedliska, wrogość ludzi oraz trud-
ność w zdobywaniu pokarmu. To my jesteśmy architektami przyszłości. 
Budujemy „betonową dżunglę”. Człowiek wybudował wielkie miasta, 
zawłaszczając siedliska zwierząt. Czy znajdzie się dla nich miejsce? Za 
wszelką cenę szukają terytorium, by przetrwać w obliczu nowej rzeczy-
wistości oraz ciągle postępującej cywilizacji i urbanizacji. Czy zdajemy 
sobie sprawę, że dzikie zwierzęta bez nas przetrwają, ale czy my zdoła-
my przetrwać bez nich…? Być może tak, lecz niewątpliwie przy zuboże-
niu naszego życia.

Od pewnego czasu do naszej redakcji docierają sygnały zaniepokojo-
nych lubonian o pojawiających się w mieście i jego najbliższej okolicy 
wilkach. Podobno dwa widziano na ul. Topolowej, a  ostatnio również 
dwa na jednej z  posesji przy ul. Rydla. Te ostatnie, podczas gdy jadły 
karmę przeznaczoną dla kotów, zarejestrował funkcjonujący tam mo-
nitoring. Z  zapisu trudno wywnioskować, czy były to faktycznie wilki. 
Bardziej przypominały psy – owczarki niemieckie, które być może mia-
ły w zwyczaju jeść kocią karmę (zwłaszcza, jeżeli była to karma sucha). 
Faktycznie, niedawno wilki pojawiły się we wsi Garby pod Swarzędzem, 
gdzie jeden z nich porwał znajdującego się na posesji jamnika. Obec-
ność wilków w okolicach podpoznańskiego Szczepankowa potwierdzili 
eksperci i nagrania ochrony środowiska z fotopułapki. Wilki, które się na-
grały, są najprawdopodobniej chore, porażone świerzbowcem i przez to 
poszukują łatwiejszych ofiar, podejmują się ataków na psy, wchodzą na 
obszar zabudowany czy też bezpośrednio na posesje. Leśnicy zauważyli 
też wilka w Rogalinie. 

jeszcze o wilkach…

Wilki żywią się przede wszystkim mięsem, polują na duże zwierzęta ko-
pytne (sarny, dziki, łosie oraz jelenie, a w niektórych rejonach także bobry). 
Jelenie są przez wilki preferowane ze względu na ich wielkość, są na tyle 
duże, że mogą zapewnić wystarczającą ilość pożywienia grupie złożonej 
z kilku osobników. Dorosły wilk potrzebuje średnio od 5 do 10 kg mięsa 
dziennie. Niewielki procent (2-3%) pożywienia wilków stanowią zwie-
rzęta hodowlane (owce, krowy, konie). Najwięcej przypadków zabijania 
przez wilki zwierząt hodowlanych ma miejsce w południowo-wschodniej 
części naszego kraju. W Polsce wilk należy do gatunków zwierząt ściśle 
chronionych, co oznacza, że nie wolno ich zabijać, okaleczać, chwytać, 
płoszyć lub niepokoić. Korzyści z obecności wilków w przyrodzie są nie-
podważalne. Regulują ilość zwierzyny w ekosystemie. Wilki na obszarze 
swojego występowania (duże kompleksy leśne) narażone są na coraz 
częstsze kontakty z  ludźmi, zwłaszcza w pobliżu dużych miast. Jednak-
że drapieżniki unikają obecności człowieka i nie stanowią zagrożenia dla 
ludzi, ponieważ wilk nie traktuje ludzi jako zdobyczy. Nieliczne przypadki 
agresywnych zachowań tych zwierząt w odniesieniu do człowieka były 
spowodowane wścieklizną lub reakcjami obronnymi wilków w przypad-

ku ich osaczenia lub zagrożenia. W  sytuacji bezpośredniego spotkania 
wilka w terenie należy zachować ostrożność i nie podejmować gwałtow-
nych ruchów lub działań. Przy takim spotkaniu zarówno człowiek, jak 
i wilk są zaskoczeni. Wówczas najlepiej zachować spokój i poczekać, aż 
wilk się oddali. Z kolei, gdy spotkamy wilki żerujące na zdobyczy powin-
niśmy się wolno wycofać, aby zwierząt nie niepokoić i nie stwarzać wra-
żenia, że jesteśmy dla nich konkurentem, chcąc pozbawić ich zdobyczy.

jak się zachować?

Oczywiście sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców bynajmniej nie 
należy lekceważyć i stąd apel do właścicieli psów spacerujących z nimi, 
zwłaszcza na terenach zielonych naszego miasta, żeby zachowali ostroż-
ność i trzymali je na smyczy. Apelujemy też do wszystkich lubonian – je-
śli spotkasz wilka, który podchodzi zbyt blisko (na odległość poniżej 30 
m) lub przygląda się Tobie zbyt długo i nie czujesz się komfortowo w tej 
sytuacji, albo też drapieżnik poszczekuje lub warczy na ciebie, podejmij 
następujące działania:

• Unieś ręce i machaj nimi w powietrzu. To rozprzestrzeni twój zapach, 
sprawi, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna.

• Pokrzykuj głośno ostrym tonem (lub zagwiżdż) w stronę wilka. To po-
zwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest 
mile widziany.

• Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, rzucaj 
w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami zie-
mi.

• Wycofaj się spokojnie, możesz przyspieszyć, dopiero gdy masz pew-
ność, że zwierzę jest daleko i nie interesuje się tobą.

• Jeśli masz taką możliwość, zrób zwierzęciu zdjęcie i zawiadom o zdarze-
niu Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ), właściwe nadle-
śnictwo lub Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”. 

(PAW)

Wykonanie:

Wszystko dokładnie zblendować na gładką 
masę. 

Podawać z pieczywem (najlepiej własnego 
wypieku).

Przedwiośnie i  wiosna to również cała 
masa kolorowych kwiatów dostępnych 
w  sklepach ogrodniczych, które możemy 
wykorzystać do dekoracji otoczenia wo-
kół nas. Tak bardzo wyczekiwane bratki, 
pierwiosnki czy niezapominajki dostarczą 
wielu wrażeń sensorycznych (najwięcej in-

formacji dociera do mózgu właśnie przez 
wzrok – aż 90%). Mimo iż wyniki badań 
nad wpływem barw na różne sfery funk-
cjonowania są niejednoznaczne, to jednak 
wiele z nich wskazuje, że barwy otoczenia 
nie są dla odbiorcy neutralne i mogą w róż-
ny sposób modyfikować ludzkie reakcje, 
oceny i zachowania, działając na jego wy-
obraźnię. Wiosna to również świeża zieleń 
trawy, łany kwitnących stokrotek, pojawia-
jące się na drzewach i krzewach pąki…

Otaczajmy się zatem pięknymi, kolorowy-
mi barwami wiosny, chłońmy jej zapachy 

i  doświadczajmy wszystkimi zmysłami. 
Podpatrujmy budzącą się do życia przyrodę 
w ciepłych promieniach słońca i spróbujmy 
swoich sił w  roli ogrodnika, nawet wtedy, 
gdy mamy do dyspozycji wyłącznie parapet 
okienny. Wiosna to początek czegoś no-
wego, na co w tym roku czekamy ze szcze-
gólnym utęsknieniem i  nadzieją… Cytując 
Juliana Tuwima „Już w  powietrzu wiosnę 
słyszę, czy Ty też?”

 Małgorzata Antkowiak

 www.facebook.com/hortistacja

PRZYRODA I OGRÓD

fot. wikipedia.org

Kolor

Czy wilki odwiedzają Luboń?
z roku na rok w Polsce rośnie liczebność populacji wilka, którą w ubiegłym roku oszacowano na około 2 000 
osobników. Przed dwudziestu laty było ich niecałe 600. 
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zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
zapraszamy na Drzwi otwarte do oddzia-
łu Klasy Vii dwujęzyczne

W  roku szkolnym 2021-2022 w  SP3 z  Od-
działami Dwujęzycznymi w  ZS w  Luboniu 
przewidujemy klasy dwujęzyczne – 6 godz. 
j. ang. w tygodniu, 2 godz. j. niem., biologia 
i historia częściowo w języku angielskim. Za-
praszamy wszystkich uczniów klas szóstych 
zainteresowanych nauką w  klasach dwuję-
zycznych 16 marca 2021 r. o godz. 17.30 na 
Drzwi Otwarte (ewentualnie wirtualne Drzwi 
Otwarte). Prosimy rodziców uczniów zainte-
resowanych nauką w klasach dwujęzycznych 
o złożenie deklaracji przystąpienia do spraw-
dzianu predyspozycji językowych. Prosimy 
o składanie deklaracji w dniach 22-26 marca 
drogą mailową zswluboniu@gmail.com albo 
osobiście w  sekretariacie szkoły tylko rodzi-
ców uczniów spoza naszej szkoły. Rodzice 
uczniów z  naszej szkoły składają deklarację 
poprzez Librusa, pisząc do dyrektora szkoły.

„tu się dba o DoBroStan ”

ZS w Luboniu wraz z 180 szkołami z całej Pol-
ski został zakwalifikowany do prestiżowego 
programu „Tu się dba o DOBROSTAN”, który 
pomoże nam łagodzić skutki psychiczne 
pandemii zarówno wśród uczniów, jak i pra-
cowników szkoły, popracować nad różno-
rodnymi działaniami w tym zakresie.

 Czekamy na dzieci

Piłkarzyki i nowe meble na korytarzu w bu-
dynku A  tworzą strefę wypoczynku, tylko 
dzieci jeszcze brak... Mamy nadzieję, że to się 
wkrótce zmieni. Dziękujemy Radzie Rodzi-
ców za sfinansowanie kolejnych zmian!

 Wyłącznie dobre wiadomości

Z  przyjemnością informujemy, że uczenni-
ca klasy 6d Zuzia Legenza zdobyła I  miejsce 
w  konkursie plastycznym zorganizowanym 
przez Młodzieżową Radę Miasta Luboń – „Jak 
zapamiętałeś/zapamiętałaś 2020 rok”. W gro-
nie finalistek Wojewódzkiego Konkursu Języ-
ka Angielskiego znalazły się: Nadia Czyżew-
ska, Maja Kawka i Nyah Wigman z kl. 8a oraz 

Oliwia Janowska z  klasy 8b. Ostatni etap już 
w marcu. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

W teatrze internetowym

Adonis jest rozkapryszoną domową papu-
gą, która ma wszystko. Jego życie odmie-
nia Węgiel – uliczna wrona. Spotkanie tych 
dwojga odmieni ich życie, obudzi marzenia 
o wolności, nawiąże nić przyjaźni… W kolej-
nej odsłonie Teatru Internetowego TVP dla 
szkół, która miała miejsce w bibliotece szkol-
nej, klasa II b zobaczyła przedstawienie pt. 
„Adonis ma gościa” transmitowane na żywo 
z Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Mamy na-
dzieję, że kolejny spektakl już wkrótce.

Walentynki w czasie pandemii

Od 9 do 15 lutego działała w ZS poczta wa-
lentynkowa – z  wiadomych względów in-
ternetowa. Cieszyła się sporym zaintereso-
waniem – każda forma wyrażania ciepłych 
uczuć zawsze mile widziana.

n(m)oc Lubońskich Belfrów

23 lutego lubońscy i  zainteresowani nauczy-
ciele z  innych miast spotkali się online, aby 
wymieniać się doświadczeniami związanymi 
z pracą w czasie nauki zdalnej. Inicjatorem kon-
ferencji była nasza szkoła, a włączyły się w jej 
prowadzenie pozostałe placówki. Wystąpili:

• Ewa Frąckowiak (SP 5) Praca z  uczniem 
uzdolnionym matematycznie. Przedstawio-
ne zostały sposoby i metody pracy z uczniem 
zdolnym oraz wykorzystanie formularzy Go-
ogle oraz thinglink podczas zajęć.

• Małgorzata Kostecka (SP 2) A  może pro-
ste daltońskie sposoby i  narzędzia dla klas 
4-8? cz. 1. Zostały pokazane podstawowe 
filary Planu Daltońskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem planowania pracy samo-
dzielnej ucznia oraz refleksji (klasy 1-3).

• Ewa Malinowska (SP 1) Czy nauczanie 
w  sieci skazuje na porażkę? W  czasie spo-
tkania prelegentka skupiła się na potrzebie 
wykorzystania umiejętności miękkich w re-
alizacji podstawy programowej, wskazała 
zalety nauczania online oraz konieczność 
uczenia się dla samych siebie.

• Cecylia Marciniak (SP 4) Zdalnie z  lekturą 
– proste rozwiązanie na efektywną pracę. 
Prelegentka przedstawiła sposoby angażo-
wania do samodzielnej pracy z  lekturą, ko-
rzystając z dostępnej platformy edukacyjnej 
– Classroom i cyfrowej tablicy, monitorowa-
nie bieżącej pracy każdego ucznia, udziela 
mu wspierającej informacji zwrotnej, buduje 
pozytywną relację, poprzez indywidualne 
podejście do ucznia, a  także wykorzystuje 
jego talenty i mocne strony, np. projektowa-
nie własnej książki – aplikacja StoryJumper.

• Dorota Michalak (SP 2) A może proste dal-
tońskie sposoby i narzędzia dla klas 4-8? cz. 
2. Przekazane treści pozwolą nauczycielowi 
na stworzenie warunków do indywidualiza-
cji pracy uczniów i pokażą, jak uczeń może 
zarządzać własnym procesem uczenia się.

• Anita Plumińska-Mieloch (ZS) Ewaluacja za-
jęć w szkole i na lekcji zdalnej – skąd wiem, 
czy i dlaczego uczeń się uczy? Przedstawio-
ne zostały narzędzia do ewaluacji zajęć na 
trzech poziomach: treści, metod i atmosfery. 
Informacje pozwolą nauczycielowi lepiej 
oceniać i  planować swoją pracę, a  także 
przygotować się do awansu zawodowego.

• Zofia Piotrowska (SP 4) Dzień sportu online. 
Prezentacja pozwoli uwierzyć nauczycielom 
wychowania fizycznego, że wszystko moż-
na zrealizować w  nauczaniu zdalnym. Mo-
żemy uczyć się, ćwiczyć a przy tym i dobrze 
się bawić. Nie odbierajmy uczniom moż-
liwości rywalizacji, odnoszenia zwycięstw 
i  nabywania umiejętności ponoszenia po-
rażki! Każdy przedmiot jest ważny, jednak 
to wychowanie fizyczne wpływa na naszą 
kondycję zdrowotną. Niestety bez dobre-
go zdrowia nic nie zdziałamy! Nauczycielu, 
ćwicz z uczniami online!

• Ewa Rubisz (SP 1) Jak zachęcić uczniów do 
aktywności podczas lekcji online? W  czasie 
prelekcji zostały przedstawione zagadnienia 
związane z zaangażowaniem ucznia w czasie 
lekcji, związane z samodzielnym wykonywa-
niem doświadczeń z kartą pracy/instrukcją, 
uzyskiwaniem odpowiedzi od uczniów na 
zadane pytania, przedstawianiem wyników 
swojej pracy, efektywnej pracy w grupach.

• Piotr Świdziński (ZS) Nauczanie zdalne 
i  (nie)bezpieczne social media. Czy warto – 
a jeśli tak, to w jaki sposób korzystać z me-
diów społecznościowych w  edukacji? Co 
zrobić, aby social media były narzędziem 
w  naszych rękach, a  nie stratą czasu i  uza-
leżniającym przyzwyczajeniem? Jak kontro-
lować czas i  czy nie ma innego wyjścia jak 
korzystanie z  mediów społecznościowych 
w  edukacji? Jak przekazać tę wiedzę swo-
im uczniom i  czy naprawdę warto to robić 
w ten sposób?

• Weronika Idzikowska (SP 5) „Jestem wyjąt-
kowy” – lekcja wychowawcza online. Lekcja 
oparta na założeniach rekomendowanego 
programu profilaktyki uniwersalnej: Pro-
gram profilaktyczno-wychowawczy dla klas 
4-6 szkół podstawowych. Spójrz Inaczej. 
W  czasie prelekcji zostały przedstawione 
następujące narzędzia: aplikacja Classroom 
– standardowe załączniki do edycji oraz inte-
raktywna prezentacja Genially. (ZS)

OŚWIATA  
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Szkoła podstawowa nr 2
Fizyka podczas nauki zdalnej

Kto powiedział, że podczas lekcji zdalnej 
nie da się eksperymentować? Niestety, nie 
możemy przychodzić do pracowni fizycz-
nej, więc pracownia „przychodzi do nas”. 
Dzięki szkolnemu wizualizerowi uczniowie 
mogą na żywo obserwować wykonywane 
przez nauczyciela podczas lekcji online do-
świadczenia, zadawać pytania, formułować 
wnioski. Udało nam się również wspólnie 
eksperymentować, bo w  domach znaleź-
liśmy potrzebne rzeczy, by móc zbadać, 
kiedy ciała pływają, a kiedy toną lub zrobić 
wahadło i zbadać ruch drgający. 

 Magdalena Przybylska

Wyniki ogólnopolskiego Konkursu 
eduedi Pingwin

Udział w konkursie to zawsze dodatkowy 
wysiłek, nauka, a przede wszystkim chęć 
zdobycia nowych umiejętności. Gratulu-
jemy wszystkim uczestnikom konkursu, 
otrzymujecie Dyplomy Uznania. Doce-
niamy Wasz wkład pracy i  cieszymy się, 
że wciąż chcecie wiedzieć więcej! Ogła-
szamy, że w  Ogólnopolskim Konkursie 
Pingwin najlepsze miejsca zajęli: Patryk 
Kuśnierz z  kl. IV a, zdobył Dyplom Lau-
reata i  nagrodę książkową, uplasował 
się na V miejscu, Blanka Brzozowska z kl. 
IV c i  Natasza Chadyniak z  kl. VI c otrzy-
mały Dyplomy Wyróżnienia i  IX miejsce. 
W  ogólnopolskim rankingu wyróżnili 
się też: Gaja Pukacka z  kl. IV d, Krzysztof 
Wlekły z  kl. IV a, Marta Górska z  kl. IV c, 
Filip Piętka z kl. IV b, Zosia Kowalska z kl. 
IV a, Stanisław Ciesielczak z kl. VI f, Kacper 
Kuśnierz z kl. VI d, Paulina Szymczak kl.VII 
g, Kinga Siejak kl.VII f, Iga Chudy kl.VII c, 
Natalia Kowalewska kl.VII a. Do zobacze-
nia na wiosennej edycji konkursu EduEdi 
– Panda, już w kwietniu.

 Nauczyciele biologii i przyrody

Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka.

Zapraszamy do biblioteki po remoncie, 
który mieliśmy w grudniu. Udało nam się 
wszystko uporządkować i zaraz po feriach 
młodsi uczniowie mogli się przekonać na-
ocznie, jak wyglądają znane pomieszcze-
nia po odświeżeniu i  zmianie ustawienia 
mebli. Starsi na razie muszą poprzestać na 
obejrzeniu zdjęć, ale czekamy na powrót 
wszystkich czytelników. Wypożyczanie 
i oddawanie książek przez uczniów odby-
wa się, jak przedtem: zamawiamy książki 
telefonicznie lub mailowo i  odbieramy je 
w bibliotece lub w szkolnej dyżurce. Dzie-
ci z  klas 1-3 mogą przyjść do biblioteki 
osobiście. 

międzynarodowy miesiąc Bibliotek 
Szkolnych

W czasie remontu naszej biblioteki przysła-
no nam dyplomy, nagrody i  podziękowa-
nia oraz certyfikat kompleksowego udziału 
w  największym wojewódzkim interdyscy-
plinarnym projekcie czytelniczym, skiero-

wanym do uczniów wielkopolskich szkół 
- SłowoDziej, którym uczciliśmy obchody 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych. Bardzo się cieszymy, że mimo 
trudnych warunków i nadzwyczajnych oko-
liczności tak licznie reprezentowaliście naszą 
szkołę w konkursach i akcjach projektowych 
i  daliście się namówić do prezentacji Wa-
szych talentów. Czekamy tylko na możliwość 
wręczenia dyplomów i nagród osobiście.

 Panie z biblioteki

Walentynki od Szpikofanek

10 lutego nasze Szpikofanki ze Szkolnej 
Drużyny Szpiku pracowały jak mróweczki. 
Stworzyły piękne serca, które w Walentynki 

pojechały na poznański dziecięcy oddział 
onkologiczny, zanosząc tam radość, uśmiech 
i  pozytywne myśli. Przed nami wiele pięk-
nych akcji, wszystkie będą tak samo „nałado-
wane” pozytywną energią!

 Drużyna Szpiku

nasza szkoła coraz piękniejsza!

Tym razem pani Anna Słonka-Moskwa, na 
którą zawsze możemy liczyć, wymalowała 
piękne motyle. Przypominają one, że warto 
być wolontariuszem, a w Cieszkowiance nie 
brakuje okazji, by działać i nieść pomoc in-
nym. Warto przypomnieć, że działają u nas: 
Szkolna Drużyna Szpiku (motyl czerwony), 
Szkolne Koło Wolontariatu (motyl turku-
sowy) i  Strefa Dobrych Uczynków (motyl 
błękitny). Uczniowie i nauczyciele zrzeszeni 
w  tych kołach pracują zawsze. Nie straszne 
im zimowe mrozy, pandemia i inne przeciw-
ności. Pomoc innym w potrzebie jest zawsze 
na pierwszym miejscu! 

Klasy młodsze znowu w szkole!

Uczniowie klas 1-3 wrócili do nauki stacjo-
narnej. Wszyscy tak samo stęsknieni, spra-
gnieni nauki i  przygody! Każda lekcja to 
wyzwanie i  podróż w  nieznane. Piszemy, 
malujemy, rysujemy, gramy i robimy tyle cie-
kawych rzeczy, że nawet trudno je wyliczyć. 

Każdy kolejny dzień jest ciekawszy od po-
przedniego. Bardzo lubimy się uczyć i z nie-
cierpliwością czekamy na naszych starszych 
kolegów i koleżanki! 

 Uczniowie klas 1-3

Plan daltoński? Brzmi nieźle!

Nasza klasa 3b jest niesamowita i nietypowa. 
Bawimy się i uczymy programem autorskim 
naszej wychowawczyni, a  do tego pracuje-
my koncepcją Helen Parkhurst. Tę koncepcję 
nazwano „planem daltońskim”. W szkole jest 
jeszcze jedna trzecia klasa, która zna ten spo-
sób pracy – to 3c. Jesteście ciekawi naszych 
odkryć i prac? Zapraszamy na oficjalny profil 
szkoły na FB, bo tam regularnie dzielimy się 
naszymi pomysłami! 

 Dorota Michalak

OŚWIATA  
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Szkoła podstawowa nr 5

Życie w ośrodku Kultury

Dzień Bezpiecznego internetu

Tradycyjnie 9 lutego jest obchodzony Dzień 
Bezpiecznego Internetu. Ze względu na 
pandemię musiał on w  tym roku szkolnym 
przebiegać inaczej niż dotychczas. Na za-
proszenie nauczycieli informatyki w  naszej 
szkole panowie Arkadiusz Wieczorek i Kuba 
Orlik z podcastu „Internet. Czas działać” prze-
prowadzili popołudniami dla uczniów trzy 
lekcje w formie zdalnej. Tematyka ich doty-
czyła m.in. uzależnień od różnych techno-
logii, przede wszystkim mediów społeczno-
ściowych, bezpieczeństwa cyfrowego oraz 
przechowywania haseł do różnych serwisów 
internetowych. Spotkania te wzbudziły duże 
zainteresowanie uczniów, bowiem Internet 
jest dziś nieodłącznym elementem życia 
i pracy, warto więc znać zasady bezpieczne-
go poruszania się w nim.

Karnawał

Karnawał właśnie się zakończył, ale dzieci 
uczęszczające do świetlicy zdążyły pobawić 
się na zabawie karnawałowej, która odbyła 
się 4 lutego.  Dzień wcześniej udekorowa-
no klasy. Następnego dnia dzieci przyniosły 

swoje piękne i pomysłowe stroje i rozpoczę-
ła się taneczna, zabawa. Fotorelacja z impre-
zy zamieszczona została na blogu świetlicy, 
a zdjęcia pozostaną wspaniałą pamiątką po 
udanym balu.

Sukcesy Karoliny Pawlickiej z kl. 7b

Karolina zajęła II miejsce w konkursie „Mate-
matyczny Kalendarz Adwentowy – juniorzy” 
pod patronatem profesora Krzysztofa Dycz-
kowskiego – Dziekana Wydziału Matematyki 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
oraz profesora Mieczysława Cichonia – Pre-
zesa Oddziału Poznańskiego Towarzystwa 
Matematycznego. Współorganizatorami 
byli: Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, ODN w  Poznaniu, mFun-
dacja mBanku, UAM w  Poznaniu. Konkurs 
skierowany był do uczniów wielkopolskich 
szkół podstawowych, a odbywał się interne-
towo. Z około 4000 uczestników wyłoniono 
20 laureatów, tym bardziej więc cieszymy się 
z sukcesu Karoliny oraz życzymy jej dalszych 
wspaniałych osiągnięć. Te przyszły szybko, 
bo została ona również finalistką Wojewódz-
kiego Konkursu Wychowania Fizycznego. 

Sportowy Konkurs Gwiazdowy

Blisko 5 tygodni trwała sportowa rywalizacja 
uczniów „piątki”. Konkurs polegał na wyko-
nywaniu w domu ćwiczeń podczas ogląda-
nia filmów treningowych przygotowanych 
przez Trenerów Fundacji Pho3nix. Za każdy 
wykonany trening były przyznawane punk-
ty. Zabawa cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Do 20 najaktywniejszych uczniów 
naszej szkoły trafiły nagrody – inteligentne 
opaski sportowe Huawei Band 4. (SP5)

Grali po raz 29.

„Laryngologia, otolaryngologia diagnostyka głowy. Finał z  głową” – 
pod takim hasłem, w niedzielę, 31 stycznia odbył się 29. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Luboński sztab orkiestry mieścił się 
w Ośrodku Kultury. W tym roku w Luboniu prawie 40 lubońskich wo-
lontariuszy uzbierało kwotę 41 103,36 zł (w roku ubiegłym – 39 690,28 zł).  
Najwięcej uzbierali: Michał Strykowski – 2 662,77 zł, Klaudia Wajman 
– 2 613,44 zł, Łucja Wiatr – 2 444 zł i Mateusz Niećkowiak 2 369,56 zł.  
OK dziękuje wszystkim wspaniałym wolontariuszom.

Portrety babci i dziadka

OK dziękuje uczestnikom konkursu „Portret Babci, portret Dziadka” 
za nadesłane prace. Wszystkie portrety są wspaniałe. Wybór najlep-
szych był bardzo trudny, dlatego w konkursie przyznano dwa pierw-
sze miejsca. Zdobyły je: Zuzanna Legenza oraz Maja Kordek. Ponadto 
Urszuli Dondajewskiej i Łucji Klimas przyznano wyróżnienia.

Pasje naszych Seniorów.

Podczas gdy w OK ze względu na panującą pandemię zajęcia czaso-
wo zostały zawieszone, jego podopieczni ćwiczą w domu. Pan Teo-
dor Szawczyk (saksofonista z zespołu TON), który niebawem skończy 
88 lat, codziennie oddaje się swojej pasji. A gorąca Samba w jego wy-
konaniu podbiła serca mieszkańców. OK zaprasza na swój Facebook. 
Wielkie brawa dla Pana Teodora. (PAW)Zmęczeni po zakończonej akcji, ale choć tego pod maseczkami nie widać – uśmiechnięci 

wolontariusze   fot. Zb. OK

Praca Zuzanny Legenzy   fot. Zb. OK Praca Mai Kordek   fot. Zb. OK
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Miejsce na Twoją reklamę.
Zadzwoń i zamów!

513 064 503

Setki tytułów za darmo w twoim domu!

Przed nami długie zimowe wieczory, któ-
re najmilej upłyną w  towarzystwie książki. 
Jednak co zrobić, gdy nie wiemy co czytać, 
biblioteka jest nieczynna lub nie chcemy 
czekać na zarezerwowane tytuły? Mamy dla 
Ciebie bezpłatny dostęp do platformy Legi-
mi, na której znajdziesz setki książek całko-
wicie za darmo o każdej porze dnia i nocy!

Bezpłatne kody aktywacyjne czekają na 
Was w  Czytelni, dostęp jest ważny przez 
miesiąc, a po utracie ważności można po-
brać kolejny kod na nowy okres. 

Dołącz do nas na youtube

Pandemia koronawirusa zmusiła nas na 
do wstrzymania działalności kulturalnej. 
Ogromnie brakuje nam wspólnych se-
ansów, wykładów, warsztatów i  spotkań 
z  najmłodszą widownią. Dlatego z  dużą 
dozą optymizmu zapraszamy Państwa 
na nasz kanał w  serwisie YouTube, gdzie 
zaczynamy dzielić się naszymi bibliotecz-
nymi spotkaniami i  warsztatami. Gorąco 
zachęcamy do subskrypcji i obserwowania 
nas w social mediach, gdzie na bieżąco in-
formujemy o nadchodzących nowościach. 
Informacje o  filmach znajdują się również 
na naszej stronie internetowej w zakładce 
„aktualności”. Do zobaczenia!

Praktyczny poradnik Czytelnika

Drodzy Czytelnicy, bardzo cieszymy się z po-
nownej możliwości spotykania się z  Wami 
w  Bibliotece! Jednak, aby wizyty u  nas na-
dal sprawiały wszystkim przyjemność pod-
powiadamy kilka prostych zasad, które nie 
tylko usprawnią naszą pracę, ale przede 
wszystkim skrócą czas oczekiwania Państwa 
i  pozostałych Czytelników. Zgodnie z  no-
wymi wytycznymi, w  budynku może prze-
bywać tylko dwóch czytelników, pozostali 
muszą czekać na zewnątrz, dlatego uspraw-
nienie Państwa wizyt jest dla nas tak ważne.

1. Przygotuj listę książek, które chcesz wy-
pożyczyć, spis przygotuj w oparciu o nasz 
katalog, gdzie zaznaczona jest również 
dostępność danej pozycji. Tytuły obecnie 
wypożyczone możesz zarezerwować, a my 
wiadomością SMS poinformujemy Cię 
o konieczności odbioru. 

2. Na stronie www.biblub.com w zakładce 
„aktualności” znajdą Państwo film instruk-
tażowy pokazujący obsługę katalogu oraz 
konta online. Zyskujecie Państwo podgląd 
na stan swojego konta, możliwość rezer-
wacji tytułów i prolongaty terminu zwrotu 
wypożyczonych pozycji.

3. Nie sprawdzamy historii wypożyczeń, 
zwłaszcza na kilku kontach! To jest główna 

przyczyna wydłużania się kolejki. Prosimy 
o  unikanie pytania „Czy może Pani spraw-
dzić czy już to czytałem?” Jeżeli nie jesteś 
pewien czy daną książkę czytałeś zrezygnuj 
z  niej, będzie jeszcze mnóstwo okazji, by 
do niej powrócić. Podgląd do pełnej histo-
rii mają Państwo po zalogowaniu na swoje 
konto na www.biblub.com. 

GoDziny otWarCia

Biblioteka Główna ul. Żabikowska 42, 
tel. (061) 813-09-72

Poniedziałek, wtorek, środa: 12 – 18
(przerwa tech. 15 – 15.20)
Czwartek i piątek                         9 – 15  
(przerwa tech. 12 – 12.20)

Filia nr 3 ul. romana maya 1 (Luvena), 
tel. 785 874 382

Poniedziałek    12 – 18
Środa        9 – 15

Filia nr 4 ul. Sobieskiego 80, 
tel. 607 874 382

Poniedziałek i wtorek     9 – 15
Środa i czwartek   12 – 18
(w pozostałe dni tygodnia nieczynne)

(BM)

z życia Biblioteki miejskiej
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od 18 stycznia do 19 lutego lubońska oSP odnotowała 25 zdarzeń:  
14 pożarów, 10 miejscowych zagrożeń i 1 fałszywy alarm. interwenio-
wano w Luboniu, Poznaniu, łęczycy, Wirach i Wysogotowie.

18 stycznia – Luboń, pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego w 
otwarciu mieszkania przy ul. Żabikowskiej.
18 stycznia – Łęczyca, zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego przy ul. Polnej.
18 stycznia – Wiry, pożar sadzy w kominie przy ul. Łęczyckiej.
20 stycznia – Poznań, interwencja związana z COVID-19 przy ul. Stefanii 
Wojtulanis-Karpińskiej.
22 stycznia – Komorniki, pożar przy ul. Poznańskiej.
23 stycznia – Luboń, ulatniający się tlenek węgla przy ul. Rydla.
24 stycznia – Luboń, pożar sadzy w kominie przy ul. Polnej.
25 stycznia – Wiry, awaria pieca przy ul. Laskowskiej.
25 stycznia – Luboń, pomoc mieszkańcowi przy ul. Żabikowskiej.
28 stycznia – Luboń, wypadek drogowy przy ul. Armii Poznań.
28 stycznia – Luboń, płonący dach przy ul. Chudzickiego.
30 stycznia – Luboń, pożar sadzy w kominie przy ul. Cieszkowskiego.

2 lutego – Luboń, pożar dachu przy ul. Chudzickiego.
6 lutego – Luboń, pożar przy ul. Jachtowej.
7 lutego – Wiry, pożar garażu przy ul. Łęczyckiej.
7 lutego – Poznań, pożar sadzy w kominie przy ul. Opolskiej.
8 lutego – Autostrada A2, zderzenie czterech ciężarówek.
9 lutego – Wysogotowo, pożar warsztatu przy ul. Skórzewskiej.
10 lutego – Poznań, pożar śmieci przy ul. Kotowo.
12 lutego – Luboń, ulatniający się gaz przy ul. Podgórnej.
14 lutego – Luboń, pożar sadzy w kominie przy ul. Lipowej.
16 lutego – Wiry, pożar kontenera na odzież przy ul. Laskowskiej.
17 lutego – Poznań, odbiór i rozwiezienie środków dezynfekujących (ul. 
3 Pułku Lotniczego).
19 lutego – Luboń, fałszywy alarm – al. Jana Pawła II.
19 lutego – Luboń, wypadek drogowy przy ul. Wojska Polskiego.
 Na podstawie danych OSP Luboń (PAW)

Kronika ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98

od 15 stycznia do 15 lutego w Luboniu popełniono jedno samobój-
stwo, skradziono pięć samochodów, zatrzymano trzech nietrzeźwych 
kierowców. Policja zatrzymała na gorącym uczynku lub w bezpośred-
nim pościgu 11 sprawców oraz wylegitymowała 472 osoby. Ujawnio-
no również 13 oszustw internetowych (tzw. przestępstwa w sieci).

16 stycznia – przed Komisariatem Policji przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
nietrzeźwy (1,3 promila) mieszkaniec Dopiewa rzucił butelką w zaparkowany 
tam radiowóz, uszkadzając drzwi bagażnika. Uszkodził również samochód 
należący do jednego z policjantów. Sprawca został ujęty na gorącym uczyn-
ku.

18 stycznia – przy ul. 3 Maja nieznany sprawca zniszczył nowo urządzony 
trawnik przed zmodernizowanym placem zabaw. Wandal najprawdopodob-
niej jeździł po skwerze quadem (straty: 2 000 zł).

18 stycznia – w jednym z mieszkań bloku przy ul. Żabikowskiej znaleziono 
nieprzytomnego mężczyznę z  obrażeniami kłutymi od noża, 61-letniego 
mężczyznę w  stanie ciężkim przewieziono do szpitala w  Poznaniu. Była to 
prawdopodobnie próba samobójcza. Okazało się, że był zakażony koronawi-
rusem. Dzięki udzielonej pomocy medycznej przeżył.

18 stycznia – w  jednym z  domów jednorodzinnych przy ul. Armii Poznań 
ujawniono zwłoki 50-letniego mężczyzny. Przybyły na miejsce koroner po 
przeprowadzeniu stosownych czynności wykluczył udział osób trzecich 
w zdarzeniu. Mężczyzna popełnił samobójstwo.

18 stycznia – przy ul. Limbowej do zmieniającego w pojeździe koło kuriera 
podeszło dwóch mężczyzn i, używając gazu pieprzowego, zaatakowali go, 

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 61 841 49 00

od 16 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. Straż miejska (Sm) pod-
jęła 664 różnego rodzaju działania i interwencje na terenie miasta, 
w tym związane z reżimem sanitarnym – 16.

Działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – 19
• Kontrola placów zabaw – 172
• Patrole piesze i pieszo-rowerowe – 42
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 63
• Kontrola przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi (UWTPA) – 6
• Patrol szkolny – 39
• Patrole łączone z pracownikami MOPS i Urzędu Miasta – 6

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 15
• Interwencje drogowe – 136
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 70
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem 

ładu i porządku publicznego – 12

Warto wspomnieć, że obecnie, za przyczyną SM prowadzonych jest 38 spraw 
o wykroczenie, 25 osób ukarano mandatami, natomiast 31 pouczono.
 Na podstawie SM (PAW)

Kronika Straży miejskiej 61 813 19 86

m.in. kopiąc w plecy. Napastnicy wybili także szybę samochodu kuriera 
(straty: 500 zł).

19 stycznia – włamano się do kotłowni domu jednorodzinnego przy ul. 
Buczka i skradziono laptop oraz gotówkę. Na miejscu technik kryminali-
styki zabezpieczył stosowne ślady (straty: 1 000 zł).

19/20 stycznia – przy ul. Źródlanej skradziono zaparkowanego tam 
volkswagena. W pojeździe znajdowały się: portfel z gotówką w kwocie 
4 000 zł, dokumentami i kartami bankowymi oraz dwa dziecięce foteliki 
(straty: 130 000 zł).

20 stycznia – w  sklepie Rossmann w  CH Pajo przy ul. Żabikowskiej, 
skradziono perfumy (straty: 580 zł).

20/21 stycznia – z parkingu niestrzeżonego przy ul. Żabikowskiej skra-
dziono fiata (straty: 20 000 zł).

22 stycznia – przy ul. Armii Poznań zatrzymano nietrzeźwego (0,8 pro-
mila) kierowcę.

22/23 stycznia – skradziono pojazd marki BMW zaparkowany przy ul. 
Bursztynowej (straty: 97 000 zł).

23 stycznia – przy ul. 3 Maja zatrzymano mężczyznę, który kierował 
pojazdem, pomimo cofniętych ku temu uprawnień.

26/27 stycznia – skradziono kapsle od kół toyoty zaparkowanej przy 
ul. Okrzei (straty: 600 zł).

27 stycznia – skradziono fiata zaparkowanego przy ul. Platanowej 
(straty: 30 000 zł).

KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH
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30/31 stycznia – skradziono citroena zaparkowanego przy ul. Wschodniej 
(straty: 30 000 zł).

31 stycznia – przy ul. Cmentarnej zatrzymano mieszkającego w Luboniu 
obywatela Rosji, nietrzeźwego (1,4 promila) kierowcę.

2 lutego – przy ul. Szkolnej zatrzymano małżeństwo znęcające się nad 
swoim psem, który miał nieocieploną budę bez wyściółki. Nie miał też do-
stępu do wody i jedzenia, ponieważ były zamarznięte.

4 lutego – zatrzymano sprawcę kradzieży urządzeń drogeryjnych (tryme-
ry) i szczoteczek do zębów w sklepie Rossmann, w CH Pajo przy ul. Żabi-
kowskiej (straty 735 zł). 

4 lutego – oczekującej na przystanku przy ul. Żabikowskiej na przyjazd au-
tobusu kobiecie skradziono portfel z dokumentami, kartami płatniczymi 
i gotówką w kwocie 490 zł.

5 lutego – przy ul. Żabikowskiej nieznany sprawca przywłaszczył sobie 
zgubiony tam telefon komórkowy (straty: 700 zł).

5 lutego – przy ul. Armii Poznań zatrzymano kierowcę z Rogalina, którego 
samochód miał cofnięty licznik drogomierza.

5 lutego – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano nietrzeźwego (1,7 promila) 
kierowcę.

9 lutego – przechodzącej ul. Dworcową kobiecie skradziono telefon ko-
mórkowy (straty: 1 400 zł).

10 lutego – przy ul. Żabikowskiej nieznany sprawca przywłaszczył sobie 
należący do lubonianina portfel z dokumentami, kartą płatniczą i gotówką 
(straty: 2 000 zł).

 Na podstawie danych policji (PAW)

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111,

www.116111.pl.

nie bądźmy obojętni
W związku ze spadkami temperatur, jak co roku, lubońscy policjanci zwra-
cają się do wszystkich z  apelem, aby nie byli obojętni i  zwrócili uwagę 
na osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur. Nie bądźmy 
obojętni na widok wałęsających się nietrzeźwych, samotnych lub bez-
domnych. Szczególnej uwagi wymagają osoby starsze oraz ubrane niesto-
sownie do pory roku. Okres jesienno-zimowy jest wyjątkowo trudny dla 
bezdomnych. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratowni-
cze, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

telefon zaufania
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dla mieszkańców Wielko-
polski funkcjonuje bezpłatny „Policyjny telefon zaufania i 10 minut”: 800 
130 334. Infolinia jest czynna przez całą dobę, natomiast dyżurujący poli-
cjanci przyjmują od zgłaszających sprawy dotyczące szczególnie: braku re-
akcji lub przewlekłego oczekiwania na policję w sprawie zgłoszenia prze-
stępstwa lub wykroczenia, na informacje o ich sprawcach, gdy zgłaszający 
nie chce osobiście zawiadomić o przestępstwie i zachować anonimowość, 
ukrywających się osób podejrzanych, a także działań lub powiązań prze-
stępczych policjantów.

Uwaga!
Policjanci zwracają się do lubonian z prośbą o obserwowanie i informowa-
nie policji, nawet anonimowo, o podejrzanie zachowujących się osobach 
bądź samochodach z obcymi numerami rejestracyjnymi. Jeżeli zauważysz 
coś niepokojącego, jeśli widzisz podejrzanie kręcące się osoby, kogoś, kto 
robi zdjęcia na tle domu czy też nieznany samochód, reaguj i powiadom 
policję dzwoniąc na numer 112.

 KP Luboń

LW
00

2 tel. 692 515 643

HDS
TRANSPORT 

Jak informuje PKP ruch pociągów na linii kolejowej E59: Poznań Główny 
- Leszno jakiś czas po wypadku odbywał się po jednym torze z ogranicze-
niem prędkości w miejscu zdarzenia. Pasażerowie pociągu, który brał udział 
w zdarzeniu, zostali zabrani innym pociągiem i w ten sposób mogli konty-
nuować swoją podróż. „Apelujemy, by korzystać z wyznaczonych przejść, 
nie skracać drogi. Tylko one zapewniają bezpieczeństwo” – podaje Rado-
sław Śledziński z  zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Do-
kładne okoliczności wypadku wyjaśni prokurator i komisja kolejowa. (red)

Śmiertelny wypadek

Stacja kolejowa w Luboniu fot. Zb. redakcji

26 lutego w godzinach porannych doszło do tragicznego wypad-
ku w rejonie stacji Luboń. Pociąg intercity relacji Gdynia-Wrocław 
potrącił osobę, która weszła na tory w miejscu niedozwolonym.
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Święto Żołnierzy Wyklętych

jednym z  nich był ojciec mieszkanki na-
szego miasta, jego rodzina mieszka w Lu-
boniu do dziś.

Już po raz jedenasty, 1 marca obchodzimy 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, niezłomnych bohaterów podziemia 
niepodległościowego i antykomunistyczne-
go, stawiających opór do ostatnich swoich 
dni. Niech polska ziemia utuli ich do snu.

Pani Maria Tomczak urodziła się i wychowała 
w  Poznaniu, natomiast w  Luboniu mieszka 
od trzynastu lat. Jest córką Żołnierza Wyklę-
tego – Mariana Kaczmarka o  pseudonimie 
„Paweł”, maszynisty kolejowego, który był 
kurierem emigracyjnego ośrodka wywia-
dowczego w  Barkhausen w  zachodnich 
Niemczech. Urodził się 7 października 1904 
r. w  Kornowie, w  powiecie leszczyńskim. 
Z  wykształcenia był ślusarzem. Do 1939 r. 
pracował jako monter w  Polskich Kolejach 
Państwowych (PKP) w  Poznaniu. W  czasie 
okupacji w  dalszym ciągu był pracowni-
kiem kolei. W tym czasie pomógł w uciecz-
ce dwóm sowieckim jeńcom, skierowanym 
do pracy przy parowozach. Po zakończeniu 
wojny uczestniczył w odbudowie polskiego 
kolejnictwa w  stolicy Wielkopolski. Obsłu-
giwał pociągi osobowe jako pilot-maszyni-
sta na trasie Poznań - Frankfurt nad Odrą. 
Od wiosny 1949 r. do kwietnia 1952 r. był 
związany z ośrodkiem wywiadowczym Bar-
khausen, podlegającym polskim władzom 
emigracyjnym w  Londynie. Jako kurier 
przewoził przez granicę pomiędzy Polską, 
a NRD osoby kierowane do niego przez eks-
pozyturę ośrodka w Berlinie. Transportował 
również i  dostarczał pod wskazane adresy 
pocztę wywiadowczą. Jego kontaktem była 
Maria Ginter – kolejne ogniwo komunika-
cyjne pomiędzy ośrodkiem w  Barkhausen, 
a Marianem Kaczmarkiem. Ojciec pani Marii 
został aresztowany 6 kwietnia 1952 r. przez 
pracowników funkcjonującego wówczas 
Urzędu Bezpieczeństwa (UB), w  swoim po-
znańskim mieszkaniu. Mieszkaliśmy – wspo-
mina pani Maria – z  mamą – Jadwigą z  d. 
Krüger, starszymi braćmi – Zenonem i  Zbi-
gniewem oraz starszą siostrą – Aleksandrą 
na Wildzie przy ul. Gwardii Ludowej (obecnie 
Wierzbięcice) nr 14/55. W tym dniu wracali 
do domu z  uroczystości rodzinnej u  mamy 
brata z rodzicami i starszą siostrą. W miesz-

kaniu czekali na nich starsi bracia oraz ciocia. 
Po wejściu chłopcy oznajmili ojcu, że czekają 
na niego jacyś panowie (później okazało się, 
że byli to ubrani po cywilnemu ubecy). Oj-
ciec w ich towarzystwie udał się do sypialni, 
skąd po krótkiej rozmowie wyszli, a tajemni-
czy mężczyźni oświadczyli, że Marian Kacz-
marek musi z nimi pojechać do pracy, ponie-
waż jest przodownikiem i  niektóre sprawy 
trzeba niezwłocznie wyjaśnić. Młodszy syn 
– Zbyszek – chciał pojechać również i  wy-
biegł za nimi na ulicę, gdzie zaparkowany 
był samochód osobowy. Ojca wsadzono do 
samochodu drzwiami od strony chodnika, 
natomiast Zbyszkowi kazano wsiąść od stro-
ny jezdni. Zanim zdążył obejść samochód, 
pojazd ruszył i  ślad po ojcu zaginął. Przez 
dwa następne tygodnie w rodzinnym miesz-
kaniu non stop przebywało dwóch zmienia-
jących się ubowców, którzy urządzili w nim 
tzw. „kocioł”. Ktokolwiek zapukał do drzwi, 
był natychmiast wpuszczany i zatrzymywa-
ny. Przez ten czas zatrzymano w  pułapce 
ok. 30 osób – jak wspomina pani Aleksandra 
– na podłodze leżało pokotem grono bli-
skich rodzinie osób. Byli wśród nich sąsiedzi 
i znajomi, nawet dzieci – koleżanki i koledzy 
z  podwórka, był zatrzymany brat areszto-
wanego, który przeżył obóz w  Oświęcimiu 
i w następstwie nabytych tam chorób dostał 
bolesnego ataku. Wezwano karetkę pogoto-
wia i przewieziono go do szpitala. Przez 14 
długich dni i nocy nikt poza nim nie opuścił 
mieszkania. Nawet zaopatrzeniem w  żyw-
ność zajmowali się pracownicy UB. Kiedy 
uwięzieni tracili nadzieję i  byli coraz bar-
dziej zdesperowani, bezwzględni ubowcy, 
w końcu, pod osłoną nocy, kolejno ich wy-
puścili, grożąc przedtem konsekwencjami, 
jakie mogą spotkać każdego, kto wyda, co 
się w mieszkaniu wydarzyło. Po opuszczeniu 
mieszkania przez ubowców rodzina natych-
miast zaczęła poszukiwania aresztowanego 
w  efekcie wcześniejszych zatrzymań przez 
tajne służby sowieckie osób pracujących 
dla Barkhausen ojca. Szukali go w całym Po-
znaniu, m.in. w szpitalach, niestety, bezsku-
tecznie. Jeszcze długo wychodząc z  domu, 
odnosili wrażenie, że są obserwowani i ktoś 
ich śledzi. Po wspólnej naradzie rodzinnej 
Zenon i  Zbigniew pojechali szukać ojca 
w Warszawie. Dowiedzieli się, że przebywa 
w  mokotowskim więzieniu przy ul. Rako-

wieckiej. Wkrótce wybrali się tam z  mamą, 
mając nadzieję, że będą mogli chociaż na 
chwilę zobaczyć się z uwięzionym tatą i po-
rozmawiać z nim. Niestety pracownicy wię-
zienni zachowywali się w stosunku do nich 
nieludzko, opryskliwie i  bezczelnie, wręcz 
potwornie, uniemożliwiając im jakikolwiek 
kontakt z  najbliższą ich sercu osobą. Żonie 
przebywającego w celi bohaterskiego i nie-
złomnego kuriera przekazano jedyną tylko 
i ocenzurowaną kartkę od męża o treści: Ko-
chana Jadziu, czy masz Serce węgiel na zimę 
i jak moje kochane dzieci? Całuję Was mocno 
Marian. Proces Żołnierza Wyklętego, nie-
złomnego został utajniony i odbywał się bez 
udziału obrońcy. Wyrokiem Wojskowego 
Sądu Rejonowego (WSR) w Warszawie pod 
przewodnictwem por. Jerzego Godlewskie-
go, 7 listopada 1952 r. Marian Kaczmarek zo-
stał skazany na karę śmierci. Rada Państwa 
decyzją z  30 marca 1953 r. nie skorzystała 
z prawa łaski. W związku z tym wyrok wyko-
nano 7 kwietnia w więzieniu mokotowskim. 
Po 37 latach Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa 
postanowieniem z 9 listopada 1990 r. uznała 
za nieważny wyrok wydany w  sprawie Ma-
riana Kaczmarka przez WSR w  Warszawie 
w  listopadzie 1952 r. i  go zrehabilitowała, 

narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto państwowe, obchodzone 1 marca – ma na celu upamięt-
nienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji. Stanowili oni ruch niepodległościowy walczący o suwerenność Polski, 
uniezależnienie jej od wpływów zSrr. Liczbę członków organizacji i wszystkich grup konspiracyjnych szacuje 
się na 120-180 tysięcy osób. Dzień 1 marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania członków iV 
zarządu zrzeszenia Wolność i niezawisłość. egzekucja miała miejsce w 1951 roku w Warszawie, przy ulicy ra-
kowieckiej. Święto obchodzimy od 2011 roku. jeszcze do niedawna, bo przed 1989 r., nie wolno było oficjalnie 
mówić o żołnierzach aK i  innych formacji zbrojnych ruchu oporu przeciwko komunistom inaczej niż bandyci 
i zbrodniarze – stąd Wyklęci byli zabijani jako zdrajcy ojczyzny, skazywani z tych samych paragrafów, co hitle-
rowscy zbrodniarze wojenni.

Marian Kaczmarek w mundurze kolejarskim 
  fot. Zb. Marii Tomczak
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… – Ta kula weszła we mnie niepokojąco łatwo. 
Ciepło we wnętrznościach, ręka zalana krwią, 
krwią zalana alba i książka. Dlaczego wszystko 
takie lepkie, czerwone? … Dlaczego w kościele 
tyle dziecięcego wrzasku, nie rozumiałem. Kim 
jest człowiek z dymiącym pistoletem? Nie znam 
go… (fragment wiersza o ks. Stanisławie Stre-
ichu, napisanego przez ks. kan. Karola Biniasia 
– byłego proboszcza parafii św. Jana Bosko)

Mimo upływu lat zagadnienie „zbrodni luboń-
skiej” dokonanej na ks. Stanisławie Streichu 
wciąż intryguje, przede wszystkim z  uwagi 
na wieloaspektowość sprawy pod względem 
zaistnienia tego faktu na tle politycznym, 
światopoglądowym i  społecznym. Wszystkie 
trzy płaszczyzny biorą swój początek z  mo-
tywów zbrodni i  są ze sobą ściśle związane. 
Aspekt polityczny jest szczególnie widoczny 
w interpretacji tego zajścia przez prasę, która 
w  większości winą za nie obarczyła komuni-
stów. Podłoże światopoglądowe zabójstwa 
pokazuje zwrócenie się jednostki przeciw 
pewnym wartościom lub też ich braku, sym-
bolizowanym przez katolickiego kapłana. 
Wymiar społeczny objawia z  jednej strony 
protest Wawrzyńca Nowaka – zabójcy, prze-
ciw warunkom życia panującym w ówczesnej 
Polsce, z drugiej zaś ilustruje reakcję publiczną 

na to zdarzenie. Nie zmienia to jednak faktu, 
że te wszystkie aspekty są istotne, co do jed-
nego – dokonano zbrodni na wzorowym ka-
płanie i obywatelu, lubońskim proboszczu, ks. 
Stanisławie Streichu. Pamięć o Nim nadal żyje 
w  sercach nie tylko wielu parafian, czyniąc 
z  Niego, poprzez Jego męczeństwo, wyjąt-
kowego Świadka Wiary. W sobotę, 27 lutego 
minęły 83 lata, jak podczas Mszy św. dla dzie-
ci, komunista Wawrzyniec Nowak zastrzelił 
pierwszego proboszcza, budowniczego pa-

rafii pw. św. Jana Bosko – ks. Stanisława Stre-
icha. Uroczyste nabożeństwo w intencji Sługi 
Bożego, koncelebrowane przez proboszcza 
ks. Wojciecha Muellera – powołanego przez 
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do funk-
cji postulatora procesu beatyfikacji ks. Stani-
sława Streicha i  wikariusza – Tomasza Rogo-
zińskiego, odbyło się w tym dniu o godz. 18. 
Poprzedziło je nabożeństwo różańcowe. Po 
zakończeniu okolicznościowego nabożeń-
stwa jego uczestnicy udali się przed kościół 
i otoczyli grób pierwszego proboszcza parafii, 
przy którym modlili się w jego intencji, złożyli 
kwiaty i zapalili znicze. (PAW)

stwierdzając, że działał na rzecz niepodległo-
ści Polski. 

Prócz słynnej sanitariuszki Danuty Siedzi-
kówny ps. Inka, Instytut Pamięci Narodowej 
ustalił przed sześciu laty tożsamość czterech 
innych polskich patriotów skazanych bez-
prawnie na śmierć w  okresie stalinowskim. 
Wśród nich był także ojciec mieszkanki na-
szego miasta Marii Tomczak. Jak poinfor-
mowali wówczas pracownicy IPN, szczątki 
jej ojca odnaleziono i  ekshumowano pod 

alejką asfaltową w kwaterze „Ł” – tzw. Kwate-
rze na Łączce. Łączka to miejsce przy murze 
cmentarnym Cmentarza Wojskowego na 
Powązkach w Warszawie, gdzie pochowano 
bezimiennie pomordowanych przez organy 
bezpieczeństwa publicznego w latach 1945-
1956, m.in. w więzieniu mokotowskim.

Pogrzeb z honorami

W  niedzielę, 27 września 2015 r., w  Dniu 
Polskiego Państwa Podziemnego i  Armii 

Krajowej na Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach w Warszawie odbył się uroczysty 
pogrzeb 35 Żołnierzy Wyklętych-Niezłom-
nych, których szczątki odnaleziono i ziden-
tyfikowano podczas prac archeologiczno
-ekshumacyjnych na Łączce, wśród nich 
Mariana Kaczmarka pseudonim „Paweł”. 
Ojciec pani Marii został pochowany w Pan-
teonie-Mauzoleum, który miał formę 36 
kamiennych, jasnych bloków tworzących 
czworokąt o wymiarach 18x18 m. (PAW)

HISTORIA 

Śp. ks. Stanisław Streich   fot. Zb. Pawła Wolniewicza

Grób Sługi Bożego przy kościele św. Jana Bosko   
fot. Paweł Wolniewicz

Pani Maria z rodzicami i rodzeństwem w dniu I Komunii Świętej siostry – Aleksandry (1950 r.), od lewej: Maria, Jadwiga, Zenon, Aleksandra, Zbigniew i Marian 
Kaczmarkowie   fot. Zb. Marii Tomczak

83. rocznica mordu – pamiętamy
Parafia pw. św. jana Bosko w Luboniu uczciła ks. Stanisława Streicha – pierwszego proboszcza zastrzelonego w 1938 r.
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z parafii św. jana Pawła ii – styczeń 2021 

Nasz nowy duszpasterz urodził się w 1968 r. 
Pochodzi z parafii pw. św. Mikołaja w Krobi. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1993 r. w 
Poznaniu. Od tego czasu duszpastersko pra-
cował w parafiach pw.: św. Jana Chrzciciela 
w Owińskach, Matki Boskiej Zwycięskiej, 
Nawrócenia św. Pawła i Bożego Ciała w Po-
znaniu oraz św. Faustyny w Plewiskach. W 
latach 2006-2008 pełnił posługę kapelana 
na Oddziale Zakaźnym Poznań ZOZ Stare 
Miasto. W 1992 r. ks. Roman uzyskał stopień 
magistra teologii na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym w Poznaniu, a w 1995 r. obronił li-
cencjat z teologii w zakresie historii Kościoła 
na tym wydziale. Od 2002 r. jest dyrektorem 
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. 
Studia magisterskie w zakresie historii ze 
specjalnością archiwistyczną na Wydziale 
Historycznym UAM w Poznaniu ks. R. Dwo-
racki ukończył w 2003 r. Obecnie prowadzi 
zajęcia z zakresu historii Kościoła na Wydzia-
le Teologicznym UAM i od 2012 r. jest człon-
kiem Zespołu doradczego ds. zapewnienia 
jakości kształcenia w Instytucie Historii tegoż 
Uniwersytetu. W latach 2004-2008 był człon-
kiem Komisji ds. Nauki i Kultury w ramach 
prac Synodu Archidiecezji Poznańskiej. Lata 
2008-2016 to pełnienie funkcji wiceprezesa 

Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. 
W grudniu 2011 r. został mianowany kano-
nikiem honorowym Prześwietnej Kapituły 
Metropolitalnej Poznańskiej, a w 2015 r. 
Kanonikiem Generalnym tejże Kapituły. Za-
inicjował też w 2014 r. spotkania w ramach 
Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Ar-
chiwów Diecezjalnych. W latach 2012-2016 
był członkiem Archidiecezjalnego Komitetu 
Organizacyjnego ds. Obchodów 1050. Rocz-
nicy Chrztu Polski. Od 2013 r. jest członkiem 
Komisji Historycznej w ramach procesu be-
atyfikacyjnego ks. Kazimierza Rolewskiego, 
a od 2014 r. jest Asystentem Kościelnym 
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Poznańskiej, od 2016 r. pełni 
funkcję Penitencjarza Katedralnego Katedry 
Poznańskiej. Ks. Roman od 2017 r. zasiada 
w Kapitule Nagrody im. prof. Stanisława Na-
wrockiego, którą otrzymują archiwiści woje-
wództwa wielkopolskiego. Rok 2018 to pra-
ca współorganizatora z ramienia Archiwum 
Archidiecezji Poznańskiej przy międzynaro-
dowym spotkaniu archiwistów w ramach III 
Konferencji Archiwistów Kościelnych Europy 
pod hasłem „Archiwa kościelne i archiwa 
państwowe: miejsce dialogu kulturowego”. 
W tym też roku ks. R. Dworacki otrzymał Na-

grodę Honorową Prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej „Świadek Historii”.

Jak widać, nasz nowy duszpasterz jest bar-
dzo aktywnym kapłanem, tym bardziej cie-
szymy się, że znajduje czas na to, aby poma-
gać duszpastersko w naszej parafii i robi to 
z wielkim zaangażowaniem. Księże Romanie, 
życzymy Ci wielu łask Boga Ojca i Maryi oraz 
naszego patrona Jana Pawła II. Nie wiemy, 
jak długo z nami zostaniesz, ale niech to bę-
dzie czas, który przyniesie wiele wspaniałych 
przeżyć duchowych dla nas, a w Twojej pa-
mięci pozostanie na zawsze.

 Halina Gościewska

nowy, 2021 rok w naszej parafii rozpoczął się zmianami duszpasterskimi. 18 stycznia podczas mszy św. o godz. 
12 żegnaliśmy ks. Przemysława Góreckiego, który był z nami od września 2020 r., a który dekretem ks. abp Sta-
nisława Gądeckiego skierowany został do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. najświętszego zbawiciela w 
Poznaniu. z kolei 24 stycznia witaliśmy ks. romana Dworackiego, który od 20 stycznia postanowieniem ks. abp 
St. Gądeckiego pełni posługę duszpasterską w naszej parafii.

Ksiądz Roman Dworacki pełniący posługę duszpasterską 
w parafii św. Jana Pawła II   fot. Zb. ks. Romana

We wtorek, 16 lutego w wieku 29 lat i czwartym 
roku kapłaństwa odszedł nagle do Domu Ojca 
były wikariusz Parafii pw. św. Jana Bosko w  Lu-
boniu – ks. Krzysztof Twardowski. Urodził się 23 
lipca 1992 r. w  Gostyniu. Jego rodzicami są Bo-
nifacy i Maria z d. Szlachetka. Miał starszą siostrę 
Katarzynę. Po ukończeniu szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Pudliszkach kontynuował eduka-
cję w  liceum ogólnokształcącym w  Krobi, gdzie 
zdał maturę z przedmiotów podstawowych oraz 
historii. W  2011 r. wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Poznaniu. Tu zdobył tytuł magistra 
teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 
2017 r. w Katedrze Poznańskiej, z rąk arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego, a od 1 lipca tego samego 
roku – w parafii św. Jana Bosko – rozpoczął pierw-
szą po święceniach posługę duszpasterską. Uczył 
również religii w Gimnazjum nr 1 i był przykładem 
zatroskania o Liturgię Kościoła. Przed dwoma laty 
został przeniesiony do parafii pw. św. Antoniego 

w Lesznie, gdzie był wikariuszem do śmierci. Uro-
czystości pogrzebowe rozpoczęły się modlitwą 
różańcową w leszczyńskiej parafii, w czwartek, 18 
lutego o godz. 18.30. Po niej, o godz. 19 w intencji 
zmarłego kapłana odprawiono Mszę św. W piątek, 
19 lutego uroczystości kontynuowano w  Parafii 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pudliszkach, 
gdzie najpierw, o godz. 10.30 odmówiono modli-
twę różańcową, po niej o  godz. 11 odprawiono 
Mszę św. pogrzebową (przewodniczył jej Arcybi-
skup Metropolita Poznański – Stanisław Gądecki), 
po której ks. Krzysztofa pochowano na miejsco-
wym cmentarzu. W ostatniej drodze ziemskiego 
życia towarzyszyli mu najbliższa rodzina, przyja-
ciele, kapłani i wierni.

Msza św. w intencji śp. ks. Krzysztofa Twardow-
skiego zostanie odprawiona w  Wielki Czwar-
tek, w  kościele  św. Jana Bosko w  Luboniu, 
o godz. 19. (PAW)

zmarł śp. Ks. Krzysztof twardowski
„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego jezusa Chry-
stusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.” (Ga 6,14) (tekst z obrazka prymi-
cyjnego ks. Krzysztofa)

Śp. Ks. Krzysztof Twardowski w parafii św. 
Jana Bosko (lipiec 2017 r.)  
fot. Paweł Wolniewicz
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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

NASZA OFERTA:
• sprzątanie biur i biurowców
• magazynów, hal magazynowych 

i produkcyjnych
• czyszczenie tapicerek, dywanów 

i wykładzin
• sprzątanie po remontach
• sprzątanie mieszkań, domów,
• maszynowe czyszczenie podłóg

tel. 603 203 079
www.mikomag.pl

MikoMag
PROFESJONALNA FIRMA SPRZĄTAJĄCA 

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

TOMASZ BAUM
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów 

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

tel. +48 604 692 465
e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki LK
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62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

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

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis
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Gorzkie Żale

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zna cały 
chrześcijański świat, gdyż stanowi ona waż-
ny element bardzo starej, sięgającej średnio-
wiecza tradycji pasyjnej czyli kultu męki 
i śmierci Jezusa. Natomiast Gorzkie Żale to 
jedynie polska specjalność. Warto przypo-
mnieć genezę i specyfikę tego obrzędu.

Autorem słów jest ks. Wawrzyniec Benik ze 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy świętego 
Wincentego á Paulo. Po raz pierwszy od-
prawiono je 13 marca 1707 roku w kościele 
Świętego Krzyża w Warszawie. Początkowo 
modlili się słowami ks. Benika tylko człon-
kowie Bractwa Świętego Rocha, ale bardzo 
szybko nabożeństwo zyskało popularność 
w całej I Rzeczpospolitej. I tak trwa do dziś 
– w każdą niedzielę Wielkiego Postu w pol-
skich świątyniach katolickich rozbrzmiewa 
piękna muzyka i  słowa Pobudki oraz sto-
sownej na dany tydzień części nabożeń-
stwa, które jest rozpamiętywaniem śmierci 
Jezusa, jest lamentacją, jest opłakiwaniem 
Jego cierpienia. Ma to więc wymiar na 
wskroś religijny i wpisuje się w wielowieko-
wą tradycję pasyjną Kościoła. 

Ale kiedy wsłuchamy się w barokowy tekst 
Gorzkich Żali, pełen wyrazistych metafor 
i  ekspresywnych obrazów, tekst brzmią-
cy dziś archaicznie, ale może dzięki tej 

dawności wyrażający to, co w  człowieku, 
niezależnie od czasu i  epoki, tkwi zawsze 
i  niezmiennie, to usłyszymy, pod teolo-
gicznie-religijną warstwą znaczeń, także 
bardzo egzystencjalny lament człowieka. 
Usłyszymy ludzki płacz nad własnym lo-
sem, własną niedolą i  cierpieniem. Może 
dlatego to nabożeństwo tak mocno wpi-
sało się w polski pejzaż. Może dlatego Po-
lacy niezmiennie od początku XVIII wieku 
opłakują Mękę Pańską słowami Gorzkich 
Żali, gdyż nie oszczędzała nas Pani Historia 
i  wiele niedoli doświadczyliśmy. A  może 
wynika to z  naszej słowiańskiej, skłonnej 
do zadumy i mela ncholii duszy, którą Sta-
nisław Wyspiański w Weselu opisał, że jest: 
taktem w pulsach nierówna, krwawiąca jak 
rana świeża: — melodyjny dźwięk z polskiej 
gleby bólem i rozkoszą wykołysany.

 Aleksandra Radziszewska

ul. St. Żeromskiego 1A
62-030 Luboń

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

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

znajdź nas!
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DZIEJE SIĘ W PARAFIACH

ZATRUDNIMY

w Kwiaciarni
do pracy 

z doświadczeniem 
osobę 

GALERIA FAMILIJNA KROSNOmiejsce pracy: tel. 513 485 613 biuro@artis-�ower.pl

Producent Mebli LENA ŁUBOWO 
przyjmie do pracy na stanowisko 

DORADCA KLIENTA 
w pełnym wymiarze.

PRACA OD ZARAZ 
w Centrum Meblowym 

TOP MEBLE w Komornikach 
oraz w Centrum Meblowym 
POLSKIE MEBLE w Poznaniu.

KONTAKT: TEL. 534 - 329 - 895
LUB  E - MAIL:  as.lena@icloud.com

Środa Popielcowa rozpoczyna okres roku liturgicznego zwany Wielkim Postem. to 40 dni oczekiwania 
na święto zmatwychwstania jezusa czyli Wielkanoc. W okresie Wielkiego Postu chrześcijanie uczestni-
czą w charakterystycznych dla tego czasu nabożeństwach, jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. 
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Szymon Dorna: Przygotowania do rundy 
rewanżowej rozpoczęły się z dość sporym 
opóźnieniem, ze względu na obostrzenia 
wprowadzone przez Rząd RP. Do dnia 21 
lutego udało nam się rozegrać trzy mecze 
sparingowe (przegrana z Wartą Śrem 0:2, 
wygrana z Spartą Szamotuły 4:1 oraz remis 
z  Liderem Swarzędz 1:1). Mamy nadzieję, 
że wysoka frekwencja na treningach i do-
bra atmosfera w  szatni, przełoży się na 
dobrą grę wiosną, gdzie będziemy musieli 
mocno powalczyć o utrzymanie się w V li-
dze, co jest naszym głównym celem.

Co do Jakuba Solarka, to rzeczywiście obie 
strony uznały, że jest to dobry moment 
na zakończenie współpracy, Kuba przez 
cały okres swojego pobytu w  Stelli dawał 
z  siebie 120% zaangażowania i  po prostu 

przyszedł czas dla niego na nowe wyzwa-
nia. Wiosną Jakub Solarek reprezentować 
będzie IV ligową Kotwicę Kórnik (rywal 
Stelli w meczu Pucharu Polski). Co do pozo-
stałych dwóch zawodników, to mogę tylko 
powiedzieć, że pewne rozmowy z klubem 
z Tarnowa Podgórnego w sprawie transfe-
ru rzeczywiście były, natomiast nie ma jesz-
cze konkretnych ustaleń na jakich warun-
kach zawodnicy mogliby trafić do Tarnovii.

Czy lista transferowa jest dłuższa? Tak, 
zdecydowanie, z  tym że dotyczy ona za-
wodników, którzy trafią do klubu. Ja głę-
boko wierzę, że Stella wiosną będzie sil-
niejsza niż jesienią.

 Władysław Szczepaniak

zmiany w Stelli? 
W związku z rozpoczynającymi się piłkarskimi rozgrywkami Wiosna 2021 r., gdzie Stella Luboń rozpocznie 
swoje spotkania Pucharowe i mistrzowskie, jako pierwsza wśród lubońskich zespołów (koniec lutego, a po-
czątek marca Puchar Polski), a 6 marca już wyjazdowe mistrzowskie spotkanie z aP reissa Poznań, zapyta-
liśmy Prezesa Stelli Szymona Dornę o przygotowania zespołu, jak również o transfery zawodników. jak się 
nieoficjalnie dowiedzieliśmy, nie zobaczymy już jakuba Solarka. Kamil Frankowski i Dawid ostrowski rów-
nież ubiegają się o przejście do tarnovii tarnowo Podgórne. a może lista transferowa jest dłuższa ?

Prezes Stelli – Szymon Dorna ze zdobytym Pucharem Polski 
Strefy Poznańskiej, wręczonym mu przez przedstawiciela 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej   fot. Zb. Stelli

Nowy sprzęt piłkarzy LKS   fot. Zb. LKS Nowy sprzęt piłkarzy LKS   fot. Zb. LKS

Od nowej rundy zawodnicy Lubońskiego KS-u przy-
stąpią do rozgrywek zaopatrzeni w  nowy sprzęt 
sportowy marki ZINA (torby sportowe, dresy i orta-
liony). Jak nam powiedział kapitan zespołu Tomasz 
Domagała, klub podpisał nową umowę w  odnie-
sieniu do partnera technicznego – firmą JUST 4  
FOOTBALL.PL, który zajmuje się marką ZINA. Part-
ner techniczny również zaopatrzył klub w  sprzęt 
pomocny w  treningach w  postaci muru piłkar-
skiego, drabinek koordynacyjnych i  pachołków 
treningowych. Dodatkowo należy podkreślić, że 
z własnych środków finansowych klub zakupił dwie 
pełnowymiarowe bramki. Teraz tylko należy życzyć 
działaczom i zawodnikom udanej rundy wiosennej.

 Władysław Szczepaniak

Luboński KS z nowym sprzętem

Jeżeli aura w  marcu nie sprawi jakiegoś 
figla, czy nie wejdą w  życie nowe przepi-
sy związane z  Covid-19, to liga wiosenna 
planowana jest i rozpocznie się 6-7 marca. 
W  pierwszym spotkaniu nasz przedstawi-
ciel w V lidze – Stella – spotka się na wyjeź-
dzie z  AP Reissa Poznań, następnie 13-14 
marca Stellowcy będą podejmować u  sie-
bie Grom Plewiska. 20-21 marca udadzą się 
do Wiary Lecha Poznań. Swoje rozgrywki 

rozpoczną też nasze dwa zespoły występu-
jące w A klasie (20-21 marca). Luboński KS 
spotka się na wyjeździe z  rezerwami Tar-
novii Tarnowo Podgórne, następnie u  sie-
bie 27-28 marca będzie podejmować GKS 
Golęczewo. Z  kolei Pogrom Luboń 20-21 
marca będzie musiał udać się do Piasta Łu-
bowo, natomiast 27-28 będzie podejmował 
u siebie drużynę KS Fałkowo. 

Nie wykluczamy, że mogą nastąpić jakieś 

zmiany, dlatego prosimy kibiców i  fanów 
poszczególnych drużyn o  sprawdzanie na 
bieżąco na stronach internetowych dni i go-
dzin, w których będą rozgrywane mecze.

 Władysław Szczepaniak

rusza Liga wiosna 2021 r.

DZIEJE SIĘ W SPORCIE
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Kędziora Zbigniew

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

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

24h

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, Danuta Sawicka, Władysław Szczepaniak, Rafał Wojtyniak, 
Paweł Wolniewicz

BiUro oGłoSzeń: Redakcja „Gazety Lubońskiej”
aKWizytorzy: Paulina Korytowska (tel. 513 064 503), Władysław Szczepaniak (tel. 691 469 029), 
Paweł Wolniewicz (tel. 606 620 668)

Ogłoszenia, listy do redakcji prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać do skrzynki pocz-
towej przy ul. Wawrzyniaka 9. Materiały prosimy dostarczać do 20 dnia każdego miesiąca.
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Korepetytor z wieloletnim 
doświadczeniem udzieli 

korepetycji 
z matematyki

na wszystkich
poziomach zaawansowania
(z przygotowaniem do matury włącznie)

tel. 724-215-530

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.
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ELEKTRYK
- montaż instalacji
- roboty ziemne
- awarie elektryczne
- drobne prace budowlane

722 136 029
511 177 391

NAPRAWA LODÓWEK

ZAMRAŻAREK 

tel. 602 672 815
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Bezpłatny i dostępny na terenie całej Ue tel. 112

telefon alarmowy miasta Luboń tel. 601 986 986

Komisariat policji tel. 61 281 74 10 lub 61 841 49 00

Pogotowie ratunkowe tel. 112 lub 999

Straż pożarna tel. 61 813 09 98

Straż miejska (pn.-pt. 6-22, sob. 6-14) tel. 61 813 19 86

Pogotowie gazowe tel. 992

Pogotowie wod.-kan. tel. 994

Posterunek energetyczny tel. 61 813 03 02

Pogotowie oświetlenia drogowego tel. 61 884 57 77

telefony alarmowe
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CZĘŚCI ZAMIENNE

PLISY

NA RYNKU OD 1998 ROKU

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

• 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

TEL. 602 220 560

mgr inż. Krzysztof Jachna

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
BIEGŁY SĄDOWY

OPINIE, EKSPERTYZY BUDOWLANE
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• budowa i wykańczanie 
domów/mieszkań pod klucz

• ocieplanie budynków

„AGAT” Tomasz
Piotrowski

tel. 513 130 522 LK
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Gabinet czynny od
poniedziałku do piątku.
Wizyty po uzgodnieniu
godziny telefonicznie.

Więcej informacji
pod numerem telefonu:

507 624 828

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

ZŁOTA RĄCZKA

503 712 456

hydrauliczne

elektryczne

malarskie

ślusarskie

stolarskie

USŁUGI NAPRAWCZE (TANIO!)
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www.drewno-lubon.ns48.pl

LW
00

4
LW

00
5

LP
00

4

LK
02

0
LK

03
0

LK
05

4

PRZEWÓZ OSÓB

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

(L
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Budowa domów
jednorodzinnych

tel. 723 606 826

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.

Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.

 
Wystawiamy faktury VAT.

Z nami materiały budowlane 
nawet 20 % taniej.
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GOTUJEMY Z PASJĄ,
ZAPRASZAMY NA ZESTAWY DNIA

  OBIADY DOMOWE,
BURGERY, RYBY, MAKARONY

organizujemy kameralne
przyjęcia okolicznościowe

ul. Sobieskiego 78
Czynne codziennie od godziny 12.00

LK
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                      Bistro inne niż wszystkie

tel. 602 262 091

SERWIS OKIEN
• Naprawa i regulacja
• Wymiana szyb i uszczelek
• Montaż nawiewników
• Roletki, plisy i moskitiery

Sobecki Zbigniew
tel. 664 779 961
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ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

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

SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

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

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

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

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

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

LP
00

1

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

Zapraszamy do korzystania z oferty 
wypożyczalni kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy spływy kajakowe 
w okolicach Mosiny rzeką Wartą 

i Kanałem Mosińskim
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Duży wybór firanek i zasłon
Rolety rzymskie

Ręczniki (hafty na ręcznikach)
Poszewki, obrusy i serwety na wymiar

Pomiary, montaż, zamówienie pod klienta

tel. 888 703 992

ul. Wschodnia 5
(VIS A VIS UL. KOPERNIKA)

www.dekormania-firanki.pl

DekorMania

WYPRZEDAŻ KOŃCÓWEK 
FIRANEK I ZASŁON
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Salon optyczny ul. Poznańska 29
Łęczyca (obok sklepu Lidl)

20 % RABATU
NA OKULARY

DRUGA PARA
GRATIS 

Tel. 662 36 20 20 - umów się na wizytę

badanie wzroku gratis

+
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AL. JANA PAWŁA II 5, 62-030 LUBOŃ
TEL. 780 084 129

Z OKAZJI DNIA KOBIET -10% 
NA DOWOLNY ZABIEG 

(PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO KOŃCA 
MARCA PO OKAZANIU REKLAMY)

ZŁOTA MASKA
ZABIEGI NA TWARZ
ZABIEGI NA CIAŁO

WIĘCEJ NA WWW.LUBON.YASUMI.PL i
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tel. 503 328 650

Sól i Pieprz
ul. Podleśna 1b

62-040 Puszczykowo

solipieprz.ak@gmail.com

   ORGANIZUJEMY:
          przyjęcia okolicznościowe,
      komunie, chrzciny, wesela,
przyjęcia rodzinne, catering

(L
K0

71
)

restauracja.puszczykowo
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Salon Optyczno-Okulistyczny
Joanna Ereńska

tel. 61 899 41 32Centrum Handlowe Pajo

KOMPLEKSOWE BADANIE OKULISTYCZNE
USŁUGI OPTYCZNE

HONORUJEMY KARTĘ SENIORA I DUŻEJ RODZINY
DARMOWE BADANIE WZROKU

PRZY ZAKUPIE KOMPLETNEJ PARY OKULARÓW LK
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FOTOWOLTAIKA
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570 041 730
Gabinet masażu w Poznaniu

serdecznie zaprasza na konsultacje.

Twoje ciało jest sercem 
Twojej duszy.
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e-mail: sklep@agkmeble.pl

SERWIS NARCIARSKI

ROWERY
SKLEP SERWIS

P.H.U. RELAX
Luboń 62-030
ul. Strumykowa 16
tel. 61 813 18 18

Luboń 62-030
ul. Jana III Sobieskiego 100D
tel. 61 810 52 25
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www.rafik.fun

LIGA PIŁKARSKA 
PÓŁKOLONIE I OBOZY 
EDUKACJA 
INTEGRACJA 
TRENINGI INDYWIDUALNE 
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REKRUTACJA 2021
Serdecznie zapraszamy dzieci
w wieku od 6 miesiąca do 3 lat

W naszym kameralnym żłobku 
maluszkom zapewniamy:
• Troskliwą opiekę i bezpieczeństwo,
• Ciepłą, rodzinną i domową atmosferę,
• Wykwalifikowany personel,
• Ciekawe zabawy i zajęcia,
• Zabawy na świeżym powietrzu,
• Małe czesne z wyżywieniem,

Kontakt telefoniczny:
+48 61-899-31-40
+48 607-656-982

Liczba miejsc
ograniczona

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

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

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

Jesteśmy z Państwem już 36 lat

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne
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W ramach NFZ
(za darmo)

W domu chorego

tel. 512 046 048

Chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
przyjmowani są od razu!

Na Fizjoterapię Domową kwali�kują się m.in.:

Pacjenci po udarach (do 12 miesięcy od incydentu)
Chorzy na Stwardnienie rozsiane, Parkinsona, 
Reumatoidalne Zapalenie Stawów, Miopatie, 
Zapalenie wielomięśniowe, Rdzeniowy zanik mięśni,
Pacjenci z Guzami mózgu, Procesami 
demielnizacyjnymi, kolagenozami (np. Toczeń 
układowy, Twardzina), Przewlekłymi zespołami 
pozapiramidowymi, chorobą zwyrodnieniową stawów 
biodrowych i/lub kolanowych

Do 4 miesięcy �zjoterapii za darmo - 
Potrzebujesz jedynie skierowania
np. od lekarza rodzinnego.

Czekamy na Twój telefon!!!

FIZJOTERAPIA
REHABILITACJA
MASAŻ
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