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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy ciepłe, wiosenne życzenia: 

dużo zdrowia, spokoju, 
spełniania marzeń i miłości.

Niech nadchodzące
Święta Wielkanocne

przyniosą Państwu wiele radości, 
energię budzącej się do życia wiosny.

Życzy Luvena
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kwietniowe akordy

Pomimo dystansu czasowego, jaki dzieli nas 
od Zbrodni Katyńskiej, wciąż żywa jest pamięć 
o niej w polskim społeczeństwie. Zachęcamy do 
zapoznania się z artykułem Przemysława Maćko-
wiaka. Pamiętajmy również o  kolejnej rocznicy 
tragedii smoleńskiej – katastrofie polskiego sa-
molotu wojskowego, do której doszło w Smoleń-
sku, w sobotę, 10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41. 

Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżonką – Marią oraz ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie – Ryszard Kaczo-
rowski. Zachęcamy również do zapoznania się 
z fotorelacją, przedstawiającą przedwiośnie, bę-
dące preludium najpiękniejszej pory roku – wio-
sny. Trzecia fala koronawirusa wciąż się wznosi. 
Bądźmy ostrożni, dbajmy o  siebie i  zarażajmy 
wyłącznie pozytywną energią. (red)

wielkanoc
Nie ma Świąt Wielkanocy bez święconych 
jaj, baby drożdżowej, zajączka i baranka. No i 
jeszcze muszą być na wielkanocnym stole ba-
zie z Niedzieli Palmowej. W takim potocznym, 
konwencjonalnym wyobrażeniu tradycji wiel-
kanocnej odnajdujemy niezwykłą mieszaninę 
symboli przeróżnej proweniencji. Jajko to ar-
chaiczny, głęboko przedchrześcijański symbol 
doskonałości stworzonego świata, symbol 
wiecznie odradzających się w naturze sił wital-
nych czy też, jak u Słowian, symbol słońca. Na 
stole katolika oznacza nowe życie, przezwycię-
żenie śmierci przez zmartwychwstanie Jezusa. 
Drożdżowa babka to najstarsze ciasto wypie-
kane na Litwie i Białorusi, które od XVII wieku 
zaczęło swą karierę na ziemiach całej dawnej 
Rzeczpospolitej. Podobnie zajączek – zdecy-
dowanie świecki element kojarzony zazwyczaj 
po prostu z wiosną, stąd dołączył do wiosen-
nego pakietu wielkanocnych symboli obok 
kurczaczka i innych piskląt. Natomiast bara-
nek – prastare zwierzę ofiarne różnych religii 
– to symbol Chrystusa i jego śmierci na krzyżu. 
Swojskie bazie wierzbowe to nasz rodzimy od-
powiednik gałęzi palmowych, którymi witano 
Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, o czym 
wspominają wszyscy czterej Ewangeliści. Tzw. 
palmy wyplatane w różnych regionach Polski 
to prawdziwe dzieła sztuki ludowej. 

Cóż za niezwykła różnorodność wielkanoc-
nych atrybutów, choć to oczywiście nie 
wszystkie. Wydaje się jednak, że swą atrakcyj-
nością – są kolorowe i radosne – przysłaniają 
najważniejszy symbol Wielkanocy, symbol, 
który stał się znakiem całego chrześcijańskie-
go świata – a mianowicie krzyż. 

W krzyżu cierpienie,

w krzyżu zbawienie,

w krzyżu miłości nauka.

Słowa tej dziewiętnastowiecznej pieśni ks. 
Karola Antoniewicza oddają bogactwo sym-
boliki krzyża, znaku znanego już archaicznym 
kulturom, ale chrześcijaństwo nadało mu 
sens mistyczny – oznacza śmierć Chrystusa, 
która jednocześnie poprzez zmartwychwsta-
nie była przezwyciężeniem śmierci. W krzyżu 
zawiera się tajemnica miłości Boga do ludzi, 
Chrystusowej męki i zbawienia ludzkości od 
grzechu pierworodnego, otwarcia drogi do 
zbawienia. Nie ma znaku o bogatszej treści 
teologicznej. 

Krzyż stał się także wszechobecnym znakiem 
w chrześcijańskiej liturgii, obyczajowości, za-
korzenił się głęboko w języku, także polskim. 
Mówimy nieść swój krzyż, kiedy cierpimy, 
doświadczamy życiowych problemów. Krzy-

że przydrożne od stuleci wyznaczają trakty 
polskich dróg. Poprzez krucyfiks wieszany w 
miejscach publicznych podkreśla się  religijną 
tożsamość. 

Zasiadając do wielkanocnego stołu, jak i w 
każdej innej sytuacji, warto pamiętać, że Chry-
stus umarł i zmartwychwstał za wszystkich 
ludzi, że Bóg nigdy nikogo nie wykluczał ze 
swego zbawczego planu, że nade wszystko w 
krzyżu miłości nauka.

 Aleksandra Radziszewska

Grób Pański   fot. Paweł Wolniewicz

drodzy czytelnicy!
Aby radość wielkanocy napełniła wasze serca nadzieją 

i obfitością łask od Zmartwychwstałego chrystusa
„Święto Zmartwychwstania Pańskiego
Święto sensu naszego ludzkiego
życia, cierpienia i śmierci.
Źródło radości i siły.

(ks. Jan Twardowski)

Oczekujemy na wiadomości i sygnały od Was. Podzielcie się z nami swoimi uwagami i refleksjami, 
również tymi o charakterze krytycznym. Wystarczy napisać do nas list ręcznie i wrzucić go do naszej 
specjalnej skrzynki (prosimy jednak pamiętać o podaniu w liście swoich danych takich jak imię, na-
zwisko, telefon, które pozostaną jedynie do wglądu redakcji). Skrzynki na listy już wkrótce zostaną 
powieszone w różnych lokalizacjach na terenie miasta Luboń. Pierwsza z nich pojawiła się na ścianie 
przy wejściu do sklepu Społem przy ul. Kościuszki. Skrzynki będziemy opróżniać systematycznie, za-
wsze z początkiem każdego miesiąca, starając się szybko odpowiadać na Wasze zgłoszenia. Zachęca-
my więc do kontaktu!  (red.)

Zakupione z myślą o naszych czytelnikach
dążymy do tego, aby sposób kontaktu z nami, dla wszystkich naszych czytelników był 
zarazem szybki i prosty. Zakupiliśmy więc kilka skrzynek na listy od naszych czytelni-
ków. oznaczone one zostały specjalną odblaskową naklejką z naszym logo, numerem 
kontaktowym i adresem www. 

Pierwsza skrzynka na listy od Czytelników 
zamontowana w sklepie Społem   
fot. Paulina Korytowska
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Nadeszła wiosna, której preludium stanowiło przedwiośnie od pew-
nego czasu ją zwiastujące. Na rozmarzniętych łęgach zakwitły zawilce, 
w buczynach przylaszczki, w borach sosnowych – sasanki.

Gdy ktoś nas zapyta o  pory roku, bez zastanowienia wymieniamy: 
wiosna, lato, jesień, zima. Fenolodzy zajmujący się badaniem zja-
wisk zachodzących w życiu roślin i zwierząt, w zależności od pór roku 
i zmieniających się warunków atmosferycznych, wyróżniają ich więcej. 
Wiosnę dzielą na przedwiośnie, pierwiośnie i pełnię wiosny. Prezen-
towana galeria zdjęć przedstawia przedwiośnie w okolicach Kątnika 
i rezerwatu „Zalewy Nadwarciańskie”. (PAW)

witaj wiosno – fotorelacja

 fot. Paweł Wolniewicz

 fot. Paweł Wolniewicz

 fot. Paweł Wolniewicz

fot. Paweł Wolniewicz

 fot. Paweł Wolniewicz

 fot. Paweł Wolniewicz
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Życzymy Państwu
wspaniałych i pełnych radości

Świąt Wielkanocnych
spędzonych

w rodzinnym gronie

Życzymy Państwu
wspaniałych i pełnych radości

Świąt Wielkanocnych
spędzonych

w rodzinnym gronie
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tel. 600 400 510

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA

• PROJEKT • MONTAŻ • SERWIS

www.energiasloneczna.info.pl

LK
10

0

SZAFY, KUCHNIE,
MEBLE ŁAZIENKOWE

WIRY, UL. PODLEŚNA 14

Atrakcyjne

ceny i terminy!

e-mail: biuro@wimax-meble.pl
www.wimax-meble.pl

Tel. 61 81 06 001,
kom. 502 241 065,

502 670 270

LK
04

1

LK
06

1DREWNO
OPAŁOWE

KOMINKOWE

WĘGIEL

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna

gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

możliwość transportu

zamównienia/kontakt

605 981 958

PELLET
CERTYFIKOWANY

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

• 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

f a c h o w o   r z e t e l n i e  z a w s z e  n a  c z a s
Katarzyna Malinowska 

emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

Księgowa obsługa 
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Pierwsza audycja – a jak dzień kobiet, to pierwszym gościem 
musiała być kobieta

Małgorzata Machalska jest jedyną kobietą na stanowisku burmi-
strza w  powiecie poznańskim. 30-tysięcznym miastem zarządza 
już drugą kadencję. – Raczej nie spotkałam się w  pracy samo-
rządowej z dyskryminacją, z racji tego że jestem kobietą – mówi 
w audycji Małgorzata Machalska. – Drobiazgi się jednak zdarzały. 
Uwagi typu „kobieta zajmuje się firanką w oknie, a nie zauważa, że 
rama jest krzywa”. To nie były merytoryczne uwagi, co pokazuje 

moja praca – dodaje burmistrz. Małgorzatę Machalską zapytali-
śmy m.in. o strajk kobiet. – Najbardziej mnie uderza samotność 
kobiet podczas podejmowania przez nie najważniejszych decyzji. 
Wołanie czy krzyk wynika z  tego, że czujemy się samotne pod-
czas tak ważnych wydarzeń – mówi burmistrz. – Jeśli jednak strajk 
kobiet głosi hasło „aborcja na życzenie”, nie widzę możliwości, by 
pójść w takim marszu – tłumaczy Machalska. W tym dniu w „Wy-
wiadówce” nie zabrakło także tematów samorządowych. Co z dro-
gami w Luboniu i rozwojem budownictwa w mieście? Czy most 
łączący Luboń z Czapurami to dobry pomysł? 

kolejny gość – i temat budzący kontrowersje

Wśród mieszkańców Lubonia wiele emocji wzbudziła budowa no-
wego sklepu wielkopowierzchniowego na terenie, gdzie jeszcze 
niedawno rosły drzewa. O tym, skąd decyzja władz miasta doty-
cząca umożliwienia budowy marketu Lidl, porozmawialiśmy z za-
stępcą burmistrza Lubonia – Michałem Popławskim. A już wkrótce 
temat ten poruszymy również w rozmowie z radnym Markiem Sa-
mulczykiem. Czy jego punkt widzenia okaże się podobny?

jak pozbyć się smogu? „żaden miejski program sobie nie 
poradzi” 

Członkini miejskiej komisji ochrony środowiska, ma na swoim 
koncie kilkadziesiąt publikacji na temat m.in. przestrzeni miejskiej 
czy wpływu urbanizacji na nasze otoczenie. Jest autorką analiz 
i  opracowań dotyczących ochrony środowiska dla miast, takich 
jak Kwidzyń, Pruszcz Gdański czy Kutno oraz wykładowczynią na 
poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym. O  kim mowa? O  dr 
Annie Bernaciak, radnej Rady Miasta w Luboniu, która na antenie 
podjęła temat smogu. Badacze od lat wyszczególniają dwa głów-
ne typy smogu: londyński oraz typu Los Angeles. Jak wskazuje 
jednak Anna Bernaciak, polskie zanieczyszczenie także doczekało 
się już swojej nazwy. – Mamy smog polski, czyli smog pyłowy. On 
jest nieco inny od londyńskiego, powoduje go raczej spalanie wę-
gla, a nie drewna – tłumaczy gość naszej rozmowy. Co mogłoby 
pomóc w walce z zanieczyszczeniem? Jednym ze sposobów jest 
wymiana pieców. Ale czy programy, mające pomóc mieszkańcom 
w zmianie źródła ciepła, są skuteczne? – Żaden miejski program 
nie jest w stanie sobie z tym problemem poradzić – diagnozuje 
dr Bernaciak – Władze na szczeblu gminnym nie będą w  stanie 
udźwignąć kosztów, jakie się z tym wiążą [wymianą pieców – red.]. 
Ten problem wymaga rozwiązań systemowych – mówi radna.

 Paulina Korytowska, Wojciech Pierzchalski

8 marca, w szczególny dzień, bo w dzień kobiet, rozpoczę-
liśmy cykl audycji odbywających się pod hasłem „wywia-
dówka”. osobą prowadzącą audycje na antenie radia MPL 
jest Piotr izydorski, a za konsoletą jest nasz redakcyjny ko-
lega wojciech Pierzchalski. kolejne wywiady będą dostęp-
ne dla słuchaczy na naszym portalu www.gazeta-lubon.pl 
w każdą środę po godz. 18. Możemy jedynie zdradzić, że 
naszymi gośćmi w nadchodzących tygodniach będą osoby 
znane i mniej znane, zapanuje różnorodność, dzięki czemu 
poruszać będziemy tematy istotne, ciekawe, niebagatelne. 
już teraz zachęcamy wszystkich do zapoznania się z prze-
prowadzonymi w naszej redakcji w ubiegłym miesiącu roz-
mowami, zachęcając jednocześnie do śledzenia kolejnych 
– już na bieżąco.

Audycje

fot. Jan Bylczyński

fot. Jan Bylczyński

fot. Jan Bylczyński
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Od piątku, 5 marca, przed głównym wej-
ściem na peron 1. lubońskiego dworca PKP 
funkcjonuje biletomat kolejowy, umoż-
liwiający zakup biletów jednorazowych 
i okresowych na pociągi regionalne. Jest 
czynny przez całą dobę, natomiast na-
leżność za bilety można regulować kartą 
płatniczą. Należy również wspomnieć, że 
w sąsiedztwie biletomatu ponownie działa 
tablica świetlna, informująca o godzinach 
odjazdów autobusów z przystanków przy 
dworcu. (PAW)

Nie trzeba kupować u konduktora

Biletomat kolejowy przy tablicy świetlnej, w sąsiedztwie wiaty przystankowej   fot. Paweł Wolniewicz

Poniżej publikujemy dwie zwycięskie odpowiedzi:

„Czego pragną kobiety? Witamin: T jak torebki, B jak buty, K jak 
kosmetyki, U jak ubrania” (odpowiedź nadesłana pocztą tradycyj-
ną przez Panią Paulinę).

„Czego pragną kobiety? Kobiety pragną być zauważone, doce-
nione i kochane. Pragną być piękne i atrakcyjne. A dzięki Wam 
jest to możliwe!” (odpowiedź nadesłana przez Panią Ilonę po-
przez FB).

Nagrodę można odebrać bezpośrednio w Instytucie Kosmetolo-
gii Estetycznej Zelen, który mieści się przy ul. Sikorskiego 9.  Gra-
tulujemy i życzymy magicznej metamorfozy.  (red.)

Luboński system Roweru Miejskiego jest w  pełni zsynchronizo-
wany z systemem poznańskim oraz komornickim. Z początkiem 
marca uległa zmianie taryfa opłat i  jest taka sama jak w  stolicy 
Wielkopolski. Posiadacze biletu okresowego ZTM mogą przez 30 
minut bezpłatnie korzystać z Roweru Miejskiego, natomiast bez 
posiadania tego biletu, opłata za wypożyczenie roweru na 30 mi-
nut wynosi symboliczną złotówkę. Należy pamiętać, że na terenie 
Lubonia możemy zwracać tylko rowery trzeciej generacji (rowery 
stacyjne). Rowery czwartej generacji (bezstacyjne, które może-
my zostawić w  każdym, dowolnie wybranym przez nas miejscu 
w mieście) można zwracać tylko na terenie Poznania.

Szczegółowa taryfa opłat oraz informacje, jak korzystać z roweru 
miejskiego, są dostępne na stronie internetowej:  
www.rowerlubon.pl

Aktualnie Luboński Rower Miejski (LRM) liczy 10 stacji: Rondo 
Żabikowskie, osiedle Lubonianka, Dworzec PKP, al. Jana Pawła II, 
Park Siewcy, pl. Edmunda Bojanowskiego, Zespół Szkół, LOSiR, 
Ośrodek Kultury i ul. Targowa. (PAW)

W międzyczasie do Lubonia zajechał cyrk, ale nie ten. Może 
w  przyszłości doczekamy się pływalni z  prawdziwego zda-
rzenia w naszym mieście, sklepu Tesco również nie będzie. 
Wszystkim Czytelnikom dziękujemy za wyrozumiałość i  ży-
czymy dobrego humoru.

 Władysław Szczepaniak

rozstrzygnięcie konkursu! Luboński rower Miejski

Primaaprilisowe żarty

w numerze marcowym z okazji dnia kobiet zorganizowali-
śmy konkurs, w którym nagrodą główną jest dowolny, wy-
brany przez czytelniczkę zabieg w instytucie kosmetologii 
estetycznej Zelen w Luboniu. wystarczyło w sposób cieka-
wy, zaskakujący czy zabawny odpowiedzieć (w trzech zda-
niach) na pytanie: „czego pragną kobiety?”.  

Z początkiem marca rozpoczął się trzeci sezon Lubońskie-
go roweru Miejskiego. Zbiegło się to z uruchomieniem 
trzech nowych stacji, które zlokalizowano na ul. targowej 
– w sąsiedztwie „koziego rynku”, przy ośrodku kultury na 
ul. sobieskiego oraz przy Lubońskim ośrodku sportu i re-
kreacji na ul. kołłątaja.

Artykuły „tesco w Luboniu”, „cyrk” i „będzie pływalnia” 
opublikowane na stronach 8 i 14 w ubiegłym miesiącu 
(w wydaniu marcowym) były blefem primaaprilisowym.

Stacja RM przy Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji   fot. Paweł Wolniewicz
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Teren przy Strumieniu Junikowskim, bo o nim mowa, znajdujący się 
w bliskim sąsiedztwie dawnego folwarku Augusta hr. Cieszkowskie-
go, ze względu na brak bezpośredniego do niego dostępu, z pełną 
świadomością, pozostawiony został jako enklawa nieurządzonej zie-
leni, w której następują naturalne procesy – w zasadzie bez udziału 
człowieka. Czasy hrabiego pamiętają znajdujący się tu staw i  stare 
drzewa (niektóre z nich obumarły i padły ze starości). Z zachowanej 
dzikości flory korzystają bytujące tu bobry, lisy, ptaki i inni przedsta-
wiciele fauny. Plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia 
ustanowienie na tym terenie użytku ekologicznego. Jednak należy 
mieć świadomość, że wiąże się to z ingerencją w dziką przyrodę. Na 
podstawie docierających do nas sygnałów można stwierdzić, że zda-
nia lubonian są podzielone. Czy zachować status quo, czy ingerować 
w istnienie jednej z oaz zieleni w naszym mieście? Myślę, że nad tym 
tematem należy się zastanowić w szerszym gronie. Powinna to być 
dyskusja z udziałem wszystkich lubońskich środowisk. (PAW)

enklawa
bytują tu m.in. bobry, swoje nory mają lisy. obecnie ten 
teren miejski pozostaje enklawą dzikiej przyrody, bez 
bezpośredniej dostępności dla ludzi.

W poniedziałek, 22 marca burmistrz Małgo-
rzata Machalska podpisała umowę z firmą 
P.P.H.U. „MAREX” Zakład Ogólnobudowlany 
Marek Glinka na przebudowę i rozbudowę 
„Domu Włodarza”. Umowa opiewa na kwotę 
2 300 000 zł, z czego 1 600 000 zł pochodzi 
z środków unijnych. W ramach inwestycji 
zostanie odbudowany i rozbudowany „Dom 
Włodarza” wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
– małą architekturą, stanowiskami postojo-
wymi dla samochodów osobowych, miejsca-
mi na rowery, miejscami odpoczynku i rekre-
acji oraz drogami wewnętrznymi.

 (na podstawie informacji UM PAW)

umowa podpisana
Przed sześcioma miesiącami (czytaj: „gL” 09-2020, s. 6) informowaliśmy, że Zarząd województwa wielkopolskie-
go podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania na złożony przez luboński magistrat projekt pt.: „Zachowa-
nie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie 
domu włodarza na cele instytucji kultury”. Zakończenie odbudowy historycznego budynku na terenie byłego 
folwarku Augusta hr. cieszkowskiego jest planowane na drugą dekadę lipca 2022 r.

Obumarłe, przewrócone przez wiatr stare drzewa dają schronienie bytującym tu zwierzę-
tom   fot. Paweł Wolniewicz 

Można tu zauważyć lisie nory   fot. Paweł Wolniewicz

Zarośnięty staw pamiętający czasy Augusta hr. Cieszkowskiego. Mają tu swoją ostoję 
m.in. bobry i lisy   fot. Paweł Wolniewicz

Odbudowa Domu Włodarza, projekt koncepcyjny Mateusza Pietkiewicza i Mateusza Winnika   fot. Paweł Wolniewicz
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Liczba osób zakażonych coVid-19 cały czas rośnie. tylko 25 marca odnotowano ponad 34 000 przypadków 
nowych zachorowań, a dzień później padł rekord, najwyższa ilość zachorowań od początku trwającej pande-
mii – 35 143. brytyjska odmiana wirusa stanowi już ponad 50% wszystkich zachorowań. Niestety, odnotowuje 
się coraz większą liczbę osób zmarłych. ten stan rzeczy spowodował wprowadzenie nowych obostrzeń, które 
zaczęły obowiązywać od 20 marca.

trochę statystyki

Obecnie mamy do czynienia z rozwojem dynamiki pandemii, naj-
gorszą sytuacją od jej początku, która w wielu regionach Polski jest 
krytyczna. Wykonuje się ponad 100 000 testów na dobę, z czego 
ponad 30% jest pozytywnych. Łączna liczba zakażeń w  Polsce to 
już ponad 2 000 000, a zgonów 51 305. W kwarantannie jest prawie 
500 000 osób.

Na naszym podwórku

W  naszym mieście funkcjonują dwa punkty szczepień przeciw 
Covid-19: w  Przychodni Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo, 
mieszczącej się przy ul. Poniatowskiego 20 (tel. 61 810 48 31) oraz 
niedawno uruchomiony w Centrum Medycznym Med-Lux przy ul. 
Żeromskiego 1 (tel. 61 813 92 23). W pierwszym dotychczas (stan 
na 31 marca) zaszczepiono 610 osób, w tym 210 dwiema dawkami.

W  drugim, do 25 marca zaszczepiono pierwszą dawką 62 osoby. 
Dla osób w wieku 70+ chcących się zaszczepić (szczepionka Pfizer), 
punkt dysponuje jeszcze wolnymi terminami na kwiecień.

Ze względu na kłopoty z linią telefoniczną na ulicy Fabrycznej, le-
piej rejestrować się osobiście lub mailowo: lubon@med-lux.pl, po-
dając PESEL i numer telefonu komórkowego. 

Realizacja harmonogramu szczepień trwa. 23 marca ruszyła reje-
stracja na szczepienia dla roczników 1957-1961.

Przed zaszczepieniem trzeba się zarejestrować. Można to zrobić 
na kilka sposobów: zadzwonić na całodobową i bezpłatną infoli-
nię – 989, zarejestrować się elektronicznie poprzez e-rejestrację 
na pacjent.gov.pl, skontaktować się z wybranym punktem szcze-
pień, wysłać SMS o treści SzczepimySie na numery 664 908 556 
lub 880 333 333.

Należy pamiętać, że szczepionki jedynie po części wpłyną na roz-
wiązanie problemu pandemii, ale same jej nie zakończą. Dlatego 
też zachowajmy stosowny dystans fizyczny, unikajmy tłumów, 
wietrzmy pomieszczenia. Po prostu bądźmy ostrożni i  dbajmy 
o siebie, aby zmniejszyć ryzyko. (PAW)

trzecia fala koronawirusa wciąż się wznosi

W poniedziałek, 22 marca na parterze budyn-
ku dworca PKP przy ul. Dworcowej 1 rozpo-
częła działalność poradnia psychologiczno
-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży. „Oferta 
ośrodka skierowana jest do dzieci i młodzieży, 
które borykają się z problemami zachowania. 
Mają trudności w  relacjach z  rówieśnikami 
oraz w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji. 
Spotykają się również z  licznymi sytuacjami 
kryzysowymi, problemami komunikacyjny-
mi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami 
oraz doświadczają zaburzeń lękowych, de-
presyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psy-
chosomatycznych. Oferta placówki skierowa-
na jest również dla tych, którzy padli ofiarą 

przemocy. Udzielane jest również wsparcie 
dla ich rodziców” – powiedziała Dyrektor ds. 
organizacyjnych Gabinetów Lekarskich ME-
DICOR – Anna Rudawska. Opieka i  wsparcie 
wyspecjalizowanego zespołu terapeutów 
środowiskowych, psychologów i psychotera-
peutów są bezpłatne, w ramach umowy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) oraz nie 
wymagają skierowania. NFZ podpisał kon-
trakt z poradnią do 30 września 2023 r.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8-20. Przed wizytą w poradni nale-
ży się najpierw zarejestrować, dzwoniąc pod 
nr tel.: 61 855 28 33. (PAW)

Nowa poradnia na dworcu
w ramach nowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, gabinety Lekarskie Medicor 
uruchomiły ośrodek Środowiskowej opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i Młodzie-
ży (w ramach i poziomu referencyjnego), mieszczący się przy ul. dworcowej.

od czwartku, 1 kwietnia główny urząd statystyczny przeprowadza 
Narodowy spis Powszechny (NsP) Ludności i Mieszkań 2021. jest to 
proces planowania, zbierania, łączenia, oceny, rozpowszechniania 
i  analizy danych demograficznych, społecznych, ekonomicznych 
oraz o  zasobach mieszkaniowych. spis będzie przeprowadzany na 
terenie całej Polski do 30 czerwca, według stanu na ostatni dzień 
marca tego roku. Po wejściu w  życie drugiej nowelizacji ustawy 
o  NsP 2021 spis przeprowadzany będzie do 30 września 2021 r. 
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Celem przeprowadzenia NSP jest zebranie informacji o liczbie ludności, 
jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej 
i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospo-
darstw domowych i  rodzin oraz o  ich zasobach i  warunkach mieszka-
niowych. Ponadto spis ma na celu dokonanie analizy zmian, jakie zaszły 
w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych ludności, sta-
nu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin – w po-
wiązaniu z  warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021 
(czytaj szerzej na naszym portalu: www.gazeta-lubon.pl). (PAW)

Narodowy spis Powszechny

Nowa poradnia mieści się na parterze budynku dworca PKP 
przy ul. Dworcowej 1 (wejście z peronu I)   
fot. Paweł Wolniewicz
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Kolor

Złoty krzyż Zasługi dla hm. eugeniusza kubackiego
Wielu ludzi – jeden ruch/ Wiele zachowań – jedne wartości/

Wiele krajów – jeden świat/ Wiele słów – jedno przyrzeczenie.

we wtorek, 6 października ubiegłego roku, harcmistrz eugeniusz kubacki został wyróżniony przez Prezydenta 
rP Andrzeja dudę Złotym krzyżem Zasługi. wniosek o nadanie odznaczenia złożył minister edukacji narodowej, 
a przyznano je za wieloletnie zasługi harcmistrza w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej 
postawy polskiej młodzieży. uroczystość wręczenia odbyła się 25 lutego w wielkopolskim urzędzie wojewódzkim 
w Poznaniu. druh eugeniusz otrzymał swój order z rąk wojewody wielkopolskiego – Michała Zielińskiego. w uro-
czystości uczestniczyli również komendant ośrodka ZhP Luboń – Aleksandra Lorenc oraz komendant chorągwi 
wielkopolskiej – tomasz kujaczyński. „czułem się wyróżniony i zaskoczony, że zauważono moją pracę oraz dzia-
łalność i zaakcentowano je kolejnym odznaczeniem” – powiedział eugeniusz kubacki.

Przygoda z harcerstwem

Eugeniusz Kubacki urodził się 12 lipca 1928 r. w Gąsawie. Od 1931 
r. zamieszkał z  rodzicami (ojciec Szczepan, matka Zofia z  d. Mą-
kowska) w Luboniu. We wrześniu 1935 r. rozpoczął naukę w Szko-
le Powszechnej (obecnie SP3) w Luboniu, której kierownikiem był 
wówczas Edmund Trojanowski. Dwa lata później został przyjęty do 
lubońskiej gromady zuchowej przy 7 Drużynie Harcerzy im. Jana 
Karola Chodkiewicza, za poręczeniem dwóch harcerzy – Ludwika 
i  Edwarda Zawielaków. Wówczas zrodziła się w  druhu Kubackim 
wielka fascynacja harcerstwem, która trwa do dziś. W styczniu 1938 
r. złożył Obietnicę Zucha. Trzy miesiące później został przekazany 
do drużyny zastępu „Jelenie”. W czerwcu tego samego roku, uczest-
nicząc w V Zlocie Hufca Harcerzy powiatu poznańskiego, w  oko-
licach Puszczykowa, złożył Przyrzeczenie Harcerskie, uroczyście 
odebrane przez Komendanta Hufca Poznań Powiat – hm. Kazimie-
rza Grendę. W sierpniu 1939 r., w ramach Harcerskiego Pogotowia 
Wojennego, został członkiem zastępu zwiadowczo-łącznikowego 7 
D.H., która pełniła służbę na terenie Lubońskiej Fabryki Drożdży do 
9 września 1939 r. W maju 1945 r. uczestniczył z drużyną w ceremo-
nii pogrzebowej spalonych więźniów hitlerowskiego Obozu Karno-
Śledczego w  Żabikowie. W  1947 r., kiedy Lubońska Drużyna Har-
cerzy otrzymała sztandar, Eugeniusz Kubacki był jego pierwszym 
chorążym. W  latach 1947 i 1948 pełnił w drużynie funkcję druży-
nowego i przybocznego oraz był członkiem rady drużyny. W paź-
dzierniku 1950 roku został powołany do czynnej służby wojskowej, 
przez co był zmuszony przerwać swoją działalność harcerską do 
grudnia 1956. Pierwszą funkcję instruktorską – drużynowego pełnił 
w 7 Lubońskiej Drużynie Harcerskiej im. Jana Karola Chodkiewicza 
od stycznia 1957 do kwietnia 1958 roku. Odtąd pełnił różne funkcje 
instruktorskie na terenie naszego miasta oraz we władzach Hufca 
ZHP. Jest założycielem Harcerskiego Kręgu Seniorów 7 LDH, w któ-
rym pełni funkcję przewodniczącego. 

Publikacje

Pan Eugeniusz Kubacki jest współautorem i  autorem kilku publikacji 
obrazujących działania ZHP w Luboniu od czasów przedwojennych po 
współczesne oraz współautorem biuletynów i opracowań dokumentu-
jących działania harcerstwa na terenie całego powiatu poznańskiego. 
Na przestrzeni lat dzielił się swoją wiedzą również za pośrednictwem 
wielu opracowań. Jest współautorem opracowania „Zarys Historyczny 
Hufca ZHP Poznań Rejon im. Szarych Szeregów w latach 1933-1998”, 
autorem Biuletynu Komisji Historycznej Hufca ZHP Poznań Rejon – Ze-
szyt nr 3 „Hufiec Harcerzy Poznań Powiat 1933-1939” – dla potrzeb Ko-
misji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej oraz autorem opracowania 
„O harcerstwie lubońskim (ZHP) – rys historyczny 1932-1975”.

w harcerskim kręgu

Harcmistrz Kubacki swoim postępowaniem i  zaangażowaniem spo-
łecznym, przez wiele dziesięcioleci dowodzi wierności ideałom gło-
szonym przez ZHP. Pełnił wiele ważnych i  odpowiedzialnych funkcji, 
począwszy od drużynowego, szczepowego, pierwszego komendanta 
Ośrodka Harcerskiego w Luboniu, do przewodniczącego Harcerskiego 
Kręgu Seniorów 7 LDH, którego jest założycielem i w którym aktywnie 
działa do dziś. Przez kilkadziesiąt lat swojej aktywności społecznej dzia-
ła na rzecz dzieci i młodzieży naszego miasta.

Krzewi zasady i  wartości najistotniejsze w  życiu człowieka, uczy pa-
triotyzmu, organizował życie harcerskie wielu pokoleń lubonian. Nie 
sposób wymienić wszystkich odznaczeń, wyróżnień i dyplomów, jaki-
mi został uhonorowany hm. E. Kubacki. Należą do nich m.in.: Srebrny 
Krzyż Zasługi za działalność w ZHP, Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP, Od-
znaka Honorowa „Zasłużony Pracownik Państwowy”, a także Odznaka 
Honorowa Miasta Poznania. W styczniu 2019 r. Rada Miasta Luboń uho-
norowała lubonianina Medalem „Zasłużony dla Miasta Luboń”.

Zasłużonemu dla naszego miasta hm. Eugeniuszowi Kubackiemu gratu-
lujemy, życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i zadowolenia z dalszej 
działalności na niwie harcerstwa dla dobra naszej Małej Ojczyzny. (PAW)

Harcmistrz Eugeniusz Kubacki Złoty Krzyż Zasługi otrzymał z rąk Wojewody 
Wielkopolskiego – Michała Zielińskiego     fot. Aleksander Putz /WUW

Podczas spotkania opłatkowego Harcerskiego Kręgu Seniorów 7 LDH  
fot. Paweł Wolniewicz
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Niedzielne morsowanie

Nasza przygoda z morsowaniem zaczęła się w grudniu zeszłego 
roku, jesteśmy więc nowicjuszkami w tej dziedzinie. Od wielu mie-
sięcy obserwowałam znajomą, która co roku przez zimę umiesz-
czała na swoim profilu zdjęcia z morsowania na jeziorze Rusałka, 
byłam pełna podziwu, ale na samą myśl o wejściu do lodowatej 
wody robiło mi się zimno. W relacjach moją uwagę zwracali mor-
sujący ludzie, którzy czerpali niesamowitą zabawę z wchodzenia 
do lodowatej wody. Przebrania, muzyka i uśmiechnięci towarzy-
sze zimowych kąpieli przykuwały moją uwagę coraz bardziej. 
W końcu postanowiłam spróbować. Okres pandemii, zamknięte 
siłownie i baseny tylko utwierdziły mnie w tym, że to dobra de-
cyzja. Siedzenie w domu, brak ruchu, nie sprzyjały dbaniu o kon-
dycję i  odporność. Krótka rozmowa z  Katarzyną, która od razu 
powiedziała „Wchodzę w  to” i  tak pewnej grudniowej niedzieli 
miałyśmy swój debiut. Do naszego teamu dołączyła moja córka 
Julia, a nawet 11-letni Wiktor – syn Kasi. Mogę śmiało powiedzieć, 
że morsowanie, które w tym roku zyskało miano „sportu narodo-

wego” wciąga i  uzależnia. Atmosfera, która panuje podczas na-
szych cotygodniowych kąpieli jest tak gorąca, że nawet najwięk-
szy mróz nie jest w stanie nas odstraszyć. Morsujemy z poznańską 
grupą PnB MORSY – to cudowna pozytywnie zakręcona grupa 
ludzi, która poprzez morsowanie propaguje zdrowy styl życia, 
dbanie o zdrowie i kondycję. Morsując, wspieramy naszą odpor-
ność, ujędrniamy ciało, ale przede wszystkim aktywnie spędza-
my razem czas przy muzyce i wspólnej zabawie. Podczas kąpieli 
często wspieramy zbiórki charytatywne, braliśmy również udział 
w zbiórce na rzecz WOŚP. To, co w znaczący sposób wyróżnia na-
sze niedzielne morsowanie, to tematyka zimowych kąpieli, która 
jest inna w każdą niedzielę. Mieliśmy więc dzień hawajski, walen-
tynki, Dzień Kobiet czy polski rock. Jeżeli ktokolwiek zastanawia 
się czy spróbować, czy warto, czy da radę – odpowiedź brzmi TAK. 
Zapraszamy wszystkich chętnych w  każdą niedzielę nad Rusał-
kę, jestem przekonana, że gdy poczujecie tę atmosferę i energię, 
morsowanie uzależni również Was.

 Anna i Katarzyna

Przygoda z morsowaniem

Siarczysty mróz, a one się kąpią. Bywa, że w środku zimy, nad Rusałką jest gorąco jak na 
Hawajach. Z przodu lubońskie nauczycielki Anna i Katarzyna (z prawej)   fot. Zbiory Anny

Morsując, nauczycielki wspierają swoją odporność    fot. Zbiory Anny

Julia, Anna I Katarzyna     fot. Zbiory Anny Katarzyna i Anna (z prawej)     fot. Zbiory Anny

ostatnio morsowanie stało się niemalże naszym sportem narodowym i zatacza coraz szersze kręgi. dwie na-
uczycielki z Zespołu szkół w Luboniu dołączyły do propagującej i uprawiającej morsing, poznańskiej grupy Pnb 
Morsy i zimową porą plażują nad jeziorem rusałka. Niestraszne im śnieg i siarczysty mróz. Panie Anna i kata-
rzyna, w niedzielne przedpołudnia zanurzają się i kąpią w jeziorze rusałka na poznańskim golęcinie. Poniżej 
przedstawiamy ich refleksję o przygodzie. (PAw)
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Do dzielnicowych, którzy są policjantami 
pierwszego kontaktu, można się zgłaszać we 
wszelkich sprawach związanych z  bezpie-
czeństwem i  porządkiem, takich, jak m.in.: 
konflikty sąsiedzkie i  rodzinne, sprawy wy-
magające natychmiastowej reakcji. Innymi 
słowy, policjanci zajmują się głównie przy-
padkami łamania prawa powszechnego. 
Podział miasta na rejony obsługiwane przez 
policjantów dzielnicowych, niemalże pokry-
wa się z  przypisanym strażnikom miejskim. 
Do wszystkich dzielnicowych podajemy nu-

mery telefonów. Jeżeli któryś z nich nie jest 
na służbie lub ma wyłączony telefon – połą-
czenie przekierowywane jest do policjanta 
dyżurnego w  komisariacie. Podajemy rów-
nież ich adresy e-mail oraz nazwy ulic w re-
jonach im przypisanych. Informujemy rów-
nież o  priorytetach (zagrożenia i  działania) 
w  poszczególnych rejonach. Jednocześnie 
dla ułatwienia kontaktu z policją i dzielnico-
wymi zachęcamy do korzystania z  aplikacji 
mobilnej „Moja Komenda”, za pomocą której 
można wyszukać dzielnicowego dbającego 

o określony rejon. Wystarczy jedynie wpisać: 
Luboń, nazwę ulicy i numer domu.

Mapa rejonów

Luboń został podzielony na dwa obszary: 
obszar I – zachodni (rejony: 740, 741 i 742) 
i obszar II – wschodni (rejony: 743, 744, 745 
i 746). Umieszczone w legendzie numery re-
jonów są nadane zgodnie z ogólnopolskim 
rejestrem policyjnym, by ułatwić przeprowa-
dzanie interwencji w naszym mieście.

Nasi dzielnicowi stróże prawa
w listopadzie ubiegłego roku (czytaj: „gL” 11-2020, s. 22) opublikowaliśmy materiał o rejonach luboń-
skich strażników miejskich, teraz przedstawiamy mapkę z rejonami oraz informacje dotyczące policjan-
tów dzielnicowych.

Mapa Lubonia z podziałem na rejony dzielnicowych    fot. Archiwum „GL”

całodobowy 

telefon alarmowy:

112
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Nasi dzielnicowi i ich rejony

KOMISARIAT POLICJI W LUBONIU
ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 42
62-030 LUBOŃ
tel.: 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
e-mail: dyzurny.lubon@po.policja.gov.pl

kierownik referatu Prewencji
asp. daniel róg
e-mail: daniel.rog@po.policja.gov.pl
tel. 47 771 49 11, tel. kom. brak
(rejony 740 – 746)

rejon 740
sierż. sztab. Mateusz tuzimski
tel. 47 771 49 28, kom. 519 064 529
e-mail: dzielnicowy.lubon1@po.policja.gov.pl

Ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Cze-
reśniowa, Dębowa, Długa, Górna, Gruszkowa, 
Harcerska, Hugo Kołłątaja 1-21, 2-14 B, Jana 
Kasprowicza, Jaśminowa, Karola Buczka, Klono-
wa, Komornicka, Kujawska, Limbowa, Ludwika 
Solskiego, Małopolska, Marcina Kasprzaka, Mie-
czysława Karłowicza, Mikołaja Reja, Miodowa, 
Mokra, Morelowa, Nowiny, Orzechowa, Owoco-
wa, Podlaska, Pomorska, Poprzeczna, Poznań-
ska, Przyjazna, Romualda Traugutta 1-23, 2-22 D, 
Stanisława Staszica, Studzienna, Szkolna 44-68, 
27-67, Szreniawska, Śliwkowa, Świerkowa, Świę-
tokrzyska, Urocza, Wczasowa, Westerplatte, Wi-
rowska, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wrzosowa, 
Wysoka 22-42, 21-39, Zamknięta, Żabikowska 
2-36, 1-37.

Priorytety:

Zagrożenia – demoralizacja osób nieletnich; gru-
powanie się osób, spożywanie alkoholu w miej-
scu objętym zakazem; plac zabaw ul. Brzozowa.

Działania – patrolowanie rejonu pod kątem 
ujawniania i  represjonowania osób łamiących 
przepisy prawa; wyciąganie konsekwencji prze-
widzianych przepisami prawa; częste kontrole 
rejonu przy placu zabaw.

rejon 741
sierż. sztab. Michał owsiany
tel. 47 771 49 14, kom. 786 936 067
e-mail: dzielnicowy.lubon2@po.policja.gov.pl

Ulice: 11 Listopada, Adama Mickiewicza, Agresto-
wa, Boczna, Bolesława Leśmiana, Cmentarna, Cy-
priana Kamila Norwida, Czeremchowa, Galla Ano-
nima, Graniczna, Henryka Sienkiewicza, Hugona 
Kołłątaja 23-43, 16-42, Jana Kilińskiego, Janusza 
Korczaka, Jaworowa, Jesienna, Jodłowa, Józefa 
Poniatowskiego, Juliusza Słowackiego, Kanonie-
rów, Krucza, Leszczynowa, Lipowa, Michała Drzy-
mały, Nad Żabinką, Niezłomnych, Olszynowa, Plac 
Bojanowskiego, Pogodna, Północna, Przesmyk, 
Przy Autostradzie, Romualda Traugutta 25-31, 
24-32, Różana, Samotna, Skowronkowa, Sowia, 
Szafirowa, Szkolna 1-25, 2-42, Tadeusza Kościuszki 
81-123, 104-124, Tadeusza Rejtana, Tomiaka, Wio-
senna, Wisławy Szymborskiej, Zielona, Złota.

Priorytety:

Zagrożenia – spożywanie alkoholu; grupowanie 
się osób – Szachty ul. Niezłomnych.

Działania – patrolowanie rejonu; kierowanie do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (GKRPA) wniosków o  leczenie 
odwykowe dla osób uzależnionych od alkoholu; 
działalność profilaktyczna w ramach spotkań śro-
dowiskowych.

rejon 742
sierż. sztab. Przemysław jankowski
tel. 47 771 49 06, kom. 519 064 531
e-mail: dzielnicowy.lubon3@po.policja.gov.pl

Ulice: Osiedlowa, Świerczewska, Tadeusza Ko-
ściuszki 2-102, 1-79, Władysława Sikorskiego, 
Źródlana, Żabikowska 38-70, 39-7.

Priorytety:

Zagrożenia – spożywanie alkoholu oraz zakłóca-
nie porządku publicznego przy sklepie „Anika” na 
ul. Kościuszki 38.

Działania – patrolowanie rejonu pod kątem 
ujawniania i  represjonowania osób łamiących 
przepisy prawa; kierowanie do GKRPA wnio-
sków o  leczenie odwykowe dla osób uzależ-
nionych od alkoholu; działalność profilaktyczna 
w ramach spotkań środowiskowych.

rejon 743
mł. asp. Michał krajka
tel. 47 771 59 07, kom. 519 064 581
e-mail: dzielnicowy.lubon4@po.policja.gov.pl

Ulice: 3 Maja 1-29, 2-20, Aleksandra Puszkina, 
Armii Poznań 1-25 A, 2-42 A, Dębiecka, Dożyn-
kowa, Fryderyka Chopina, Ignacego Krasickiego, 
Ignacego Paderewskiego, Jana Lemańskiego, 
Krańcowa, Krótka, Ks. Nogali, Niepodległości, 
Południowa, Powstańców Wlkp., Przemysłowa, 
Rivolliego, Wacława Faustmana.

Priorytety:

Zagrożenia – spożywanie alkoholu w miejscu ob-
jętym zakazem – w rejonie sklepu Żabka przy ul. 
Dożynkowej 1.

Działania – patrolowanie rejonu sklepu pod ką-
tem ujawniania i  represjonowania osób łamią-
cych przepisy prawa; postoje i obserwacje rejonu.

rejon 744
sierż. sztab. Patryk gdowik
tel. 47 771 49 06, kom. 519 064 530
e-mail: dzielnicowy.lubon5@po.policja.gov.pl

Ulice: Augusta Cieszkowskiego, Bolesława Prusa, 
Dworcowa 1-51, Fabryczna, Jana Brzechwy, Jana 
Christiana Andersena, Jana III Sobieskiego 1-21, 
2-16, Jana Kochanowskiego, Jana Matejki, Jana 
Pawła II, Józefa Thomasa, Karola Kurpińskiego, Ka-
rola Szymanowskiego, Kazimierza Pułaskiego, Ko-
narzewskiego, Kornela Makuszyńskiego, Kościelna, 
Księdza Streicha, Marii Konopnickiej, Mikołaja Ko-
pernika, Piotra Skargi, Słoneczna, Stefana Batorego, 
Stefana Okrzei, Stefana Żeromskiego, Władysława 
Broniewskiego, Władysława Jagiełły, Wschodnia.

Priorytety:

Zagrożenia – grupowanie się osób; spożywa-
nie alkoholu w miejscu objętym zakazem, sklep 
„Żabka” ul. Wschodnia.

Działania – patrolowanie rejonu pod kątem 
ujawniania i  represjonowania osób łamiących 
przepisy prawa; kierowanie do GKRPA wnio-
sków o leczenie odwykowe dla osób uzależnio-
nych od alkoholu; działalność profilaktyczna 
w ramach spotkań środowiskowych.

rejon 745
st. sierż. Piotr grzegdala
tel. 47 771 49 08, kom. 516 903 447
e-mail: dzielnicowy.lubon6@po.policja.gov.pl

Ulice: 1 Maja, Akacjowa, Apolinarego Kurowskie-
go, Azaliowa, Bluszczowa, Chabrowa, Chudzickie-
go, Cyklamentowa, Czajcza, Dojazdowa, Dworco-
wa 2-52, Fiołkowa, Grodzka, Gryczana, Grzybowa, 
Jana III Sobieskiego 23-129, 18-142, Jęczmienna, 
Juranda, Kalinowa, Kasztanowa, Konwaliowa, 
Kręta, Kwiatowa, Lucjana Rydla, Łączna, Maciej-
kowa, Makowa, Malinowa, Malwowa, Modrako-
wa, Nagietkowa, Narcyzowa, Nowa, Ogrodowa, 
Oliwkowa, Owsiana, Parkowa, Platanowa Podgór-
na, 26-60, 17-25, Polna, Pszenna, Rumiankowa, 
Siostry Faustyny, Skośna, Słonecznikowa, Sporna, 
Stolarska, Targowa, Topolowa, Warzywna, Wąska, 
Wiejska, Wierzbowa, Władysława Reymonta, Wy-
soka 2-20, 1-17, Żytnia.

Priorytety:

Zagrożenia – wykroczenia i zakłócanie ładu i po-
rządku publicznego.

Działania – patrolowanie rejonu pod kątem 
ujawniania i  represjonowania osób łamiących 
przepisy prawa; postój i  obserwacja w  rejonie 
miejsca zagrożonego.

rejon 746
sierż. sztab. Maciej krysztofiak
tel. 47 771 49 09, kom. 516 903 419
e-mail: dzielnicowy.lubon7@po.policja.gov.pl

Ulice: 3 Maja 31-83, 22-78, Adama Asnyka, Armii 
Poznań 44-131, 27-130, Chemików, Cicha, Cyryla 
Ratajskiego, Dolna, Franciszka Ratajczaka, Gabrie-
la Narutowicza, Jachtowa, Jana Henryka Dąbrow-
skiego, Juliana Tuwima, Kolonia PZNF, Leśna, Łą-
kowa, Magazynowa, Nad Strumykiem, Nad Wartą, 
Piaskowa, Piotra Wawrzyniaka, Podgórna 1-15, 
2-24 A, Romana Maya, Rzeczna, Spadzista, Spo-
kojna, Starorzeczna, Stawna, Strumykowa, Wandy 
Rutkiewicz, Wodna, Ziemniaczana, Żeglarska.

Priorytety:

Zagrożenia – spożywanie alkoholu oraz zażywa-
nie środków odurzających rejon „Kocich Dołów” 
i „Kocich Dołków”.

Działania – stanowcze reagowanie na ujawniane 
wykroczenia i  inne zakłócenia ładu i  porządku 
publicznego; patrolowanie rejonu; postoje i ob-
serwacje w rejonie miejsca zagrożonego.

Dzielnicowi zachęcają mieszkańców do korzy-
stania z aplikacji „Moja Komenda”, która ułatwia 
kontakt z  dzielnicowym oraz z  Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której moż-
na wskazać miejsce zagrożone, zamieścić opis 
i zdjęcie.

 Opracował P. Wolniewicz



16 GAZETA LUBOŃSKA 04/2021KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

od 16 lutego do 15 marca lubońska osP odnotowała 21 zdarzeń: 9 
pożarów, 11 miejscowych zagrożeń i 1 fałszywy alarm. interwenio-
wano w Luboniu, Poznaniu i wirach.

16 lutego – Wiry, pożar kontenera na odzież przy ul. Laskowskiej.
17 lutego – Poznań, odbiór i rozwiezienie środków dezynfekcyjnych, ul. 3 
Pułku Lotniczego.
19 lutego – Luboń, fałszywy alarm (gaz), aleja Jana Pawła II.
19 lutego – Luboń, wypadek na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i 
Szkolnej.
23 lutego – Luboń, pożar samochodu przy ul. Polnej.
24 lutego – Luboń, zadymienie z komory silnika samochodu, ul. Ponia-
towskiego.
25 lutego – Luboń, zadymienie przy ul. Kopernika.
25 lutego – Luboń, pomoc udzielona Zespołowi Ratownictwa Medycz-
nego przy ul. Sowiej.
26 lutego – Luboń, pożar trocin po wycince drzew przy ul. Dębieckiej.

26 lutego – Luboń, usunięcie plamy oleju przy ul. Sobieskiego. 
28 lutego – Luboń, pożar mieszkania przy ul. Wschodniej.
28 lutego – Luboń, pomoc udzielona policjantom przy ul. Wschodniej.
1 marca – Luboń, ściągnięcie kota z drzewa przy ul. Niezłomnych.
2 marca – Poznań, wypadek przy ul. Głogowskiej.
4 marca – Luboń, pomoc udzielona Zespołowi Ratownictwa Medyczne-
go przy ul. Sikorskiego.
5 marca – Luboń, pożar sadzy w przewodzie kominowym przy ul. 3 Maja.
8 marca – Luboń, pożar sadzy w przewodzie kominowym przy ul. Konop-
nickiej.
8 marca – Luboń, usunięcie plamy oleju przy ul. Podgórnej.
12 marca – Wiry, kolizja pojazdów przy ul. Komornickiej.
13 marca – Luboń, pożar trawy przy ul. Armii Poznań.
13 marca – Luboń, nadłamany konar drzewa przy ul. Pułaskiego.

 Na podstawie danych OSP Luboń (PAW)

kronika ochotniczej straży Pożarnej 61 813 09 98

od 16 lutego 2021 do 15 marca 2021 straż Miejska podjęła 600 róż-
nego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta, w tym związa-
ne z reżimem sanitarnym – 18.

działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – 26
• Kontrola placów zabaw – 172
• Patrole piesze i pieszo-rowerowe – 49
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 39
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Prze-

ciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 19
• Patrol szkolny – 44
• Patrole łączone z pracownikami MOPS i Urzędu Miasta – 7

działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 17
• Interwencje drogowe – 81
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 57
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem 

ładu i porządku publicznego – 12

Warto wspomnieć, że obecnie, za przyczyną SM prowadzonych jest 36 spraw 
o wykroczenie, 7 osób ukarano mandatami, natomiast 24 pouczono.
 Na podstawie danych SM (PAW)

kronika straży Miejskiej 61 813 19 86

Pożar w NcL
dzięki szybkiej akcji, mieszkającej przy ul. wschodniej kobiecie, uratowano życie.

W niedzielę, 28 lutego o godzinie 13 lubońscy strażacy interweniowa-
li w jednym z bloków przy ul. Wschodniej, gdzie mieszkańcy zauwa-
żyli wydobywający się dym z jednego z mieszkań. Niezwłocznie na 
miejsce zadysponowano dwa zastępy OSP Luboń oraz dwa ze Szko-
ły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z Poznania. Interwencje 
utrudniały niewłaściwie zaparkowane samochody przy bloku nr 27 b.

Pożar wybuchł w jednym z mieszkań na parterze budynku. Po wejściu 
do jego wnętrza pogromcy ognia zauważyli nieprzytomną kobietę. 

Natychmiast wynieśli ją na zewnątrz mieszkania i podjęli akcję reani-
macyjną. Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego, kobiecie 
przywrócono czynności życiowe. W ciężkim stanie przetransportowa-
no ją do szpitala. Spaleniu uległ tapczan, a całe mieszkanie zostało 
okopcone. Nie wykluczone, że przyczyną pożaru był niedopałek bądź 
zwarcie instalacji elektrycznej, natomiast znaleziona tam kobieta 
może mówić o dużym szczęściu. (PAW)

Błyskawiczna akcja uratowała życie kobiecie   fot. OSP Luboń Po pożarze mieszkanie nadaje się do remontu   fot. OSP Luboń
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od 15 lutego do 15 marca w Luboniu popełniono jedno samobójstwo, 
skradziono cztery samochody, zatrzymano dwóch mężczyzn posiada-
jących narkotyki i trzech nietrzeźwych kierowców. Policja zatrzymała 
na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 24 sprawców oraz 
wylegitymowała 477 osoby. ujawniono również 8 oszustw interneto-
wych (tzw. przestępstwa w sieci).

15 lutego – z piwnicy jednego z bloków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 
skradziono rower (zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Rowerowym) i hu-
lajnogę (straty: 5 000 zł).

17 lutego – przy ul. Konarzewskiego zatrzymano mężczyznę kierującego po-
jazdem bez stosownych ku temu uprawnień.

18 lutego – uszkodzono jaguara zaparkowanego przy ul. Żabikowskiej 
(straty: 10 000 zł).

23 lutego – nieznany sprawca podpalił nissana zaparkowanego przy ul. 
Polnej (straty: 30 000 zł).

24 lutego – nieznany sprawca uszkodził panele słoneczne zamontowa-
ne przy jednym z grobów na cmentarzu żabikowskim przy ul. Traugutta 
(straty: 3 500 zł).

25 lutego – skradziono fiata zaparkowanego przy ul. Wschodniej (straty: 
18 000 zł).

25/26 lutego – z  zamkniętego terenu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 
Krańcowej skradziono porsche. W aucie znajdował się wbudowany telefon, 
który współpracował z kartą SIM. Na miejscu zabezpieczono stosowne ślady 
(straty: 302 000 zł).

25/26 lutego – uszkodzono gablotę informacyjną przy ul. Kolonia PZNF 
(straty: 1 432 zł).

26 lutego – na torach kolejowych, na wysokości ul. Rivoliego ujawniono 
zwłoki mężczyzny. W wyniku przeprowadzonych czynności przez prokurato-
ra i lekarza Zakładu Medycyny Sądowej, nie stwierdzono w zdarzeniu udziału 
osób trzecich.

27 lutego – z parkingu CH „Factory” skradziono samochód marki Honda 
(straty: 50 000 zł).

27 lutego – na autostradzie A2 zatrzymano mężczyznę kierującego pojaz-
dem pomimo braku ku temu uprawnień.

27/28 lutego – z piwnicy jednego z bloków mieszkalnych przy ul. Sikorskie-
go skradziono rower zarejestrowany w  programie Poznański rower – bez-
pieczny rower (straty: 900 zł).

27/28 lutego – z  pokoju hotelowego, przy ul. Wiejskiej skradziono portfel 
z dokumentami i gotówką w kwocie 300 zł.

28 lutego – nieznany sprawca włamał się do chevroleta zaparkowanego przy 
ul. Osiedlowej i skradł znajdujące się w nim: kamerę, narzędzia i żarówki. Na 
miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady (straty: 640 zł).

2/3 marca – włamano się do samochodu marki Peugeot i skradziono znajdu-
jące się w nim elektronarzędzia. Na miejscu technik kryminalistyki zabezpie-
czył stosowne ślady (straty: 3 000 zł).

3 marca – przy ul. Fabrycznej zatrzymano nietrzeźwego (0,8 promila) kierowcę.

3 marca – w jednym z mieszkań przy ul. Sobieskiego zatrzymano na gorą-
cym uczynku (nielegalny pobór energii elektrycznej) pięć mieszkających tam 
osób.

3 marca – w jednym z mieszkań przy ul. Wojska Polskiego zatrzymano męż-
czyznę (nielegalny pobór energii elektrycznej).

3 marca – w jednym z mieszkań przy ul. Zielonej zatrzymano trzy osoby (nie-
legalny pobór energii elektrycznej).

3 marca – w  jednym z  mieszkań przy ul. Lemańskiego zatrzymano cztery 
osoby (nielegalny pobór energii elektrycznej).

4 marca – w nocy, na przechodzącą ulicą Podgórną kobietę napadł mężczy-
zna, który najpierw ją przewrócił, po czym ukradł torebkę z dokumentami, 
pieniędzmi i telefonem komórkowym. Pokrzywdzona nie odniosła obrażeń, 
na miejscu zabezpieczono zapis monitoringowy, telefon odzyskano (straty: 
2 000 zł).

kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
8 marca – przy ul. Podgórnej zatrzymano nietrzeźwego (2 promile) kie-
rowcę (obywatel Białorusi).

9 marca – kobiecie przebywającej w sklepie z odzieżą używaną przy ul. 
Kościuszki skradziono portfel z dokumentami i gotówką (straty: 50 zł).

9 marca – przy ul. Armii Poznań zatrzymano kierowcę prowadzącego 
samochód pod wpływem narkotyków.

9/10 marca – skradziono samochód marki Renault, zaparkowany przy 
ul. Fabrycznej (straty: 19 000 zł).

10 marca – przy ul. 11 listopada zatrzymano mężczyznę kierującego 
pojazdem bez posiadania ku temu uprawnień.

11 marca – włamano się do samochodu marki Iveco i skradziono znaj-
dujące się tam narzędzia (straty: 7 000 zł).

12 marca – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano mężczyznę kierującego 
pojazdem pod wpływem narkotyków.

13 marca – włamano się do fiata zaparkowanego przy ul. Sikorskiego 
i skradziono znajdujące się w nim elektronarzędzia oraz akumulator 
(straty: 3 000 zł).

 Na podstawie danych policji (PAW)

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111,

www.116111.pl.

telefon zaufania
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dla mieszkańców Wiel-
kopolski funkcjonuje bezpłatny „Policyjny telefon zaufania i 10 minut”: 
800 130 334. Infolinia jest czynna przez całą dobę, natomiast dyżurują-
cy policjanci przyjmują od zgłaszających sprawy dotyczące szczegól-
nie: braku reakcji lub przewlekłego oczekiwania na policję w sprawie 
zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia, na informacje o  ich spraw-
cach, gdy zgłaszający nie chce osobiście zawiadomić o przestępstwie 
i zachować anonimowość, ukrywających się osób podejrzanych, a tak-
że działań lub powiązań przestępczych policjantów.

uwaga!
Policjanci zwracają się do lubonian z prośbą o obserwowanie i  infor-
mowanie policji, nawet anonimowo, o podejrzanie zachowujących się 
osobach bądź samochodach z obcymi numerami rejestracyjnymi. Je-
żeli 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
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Zb. Biura Poselskiego Bartłomieja Wróblewskiego 

biznes lokalny
Poniżej prezentujemy nowo otwarte w naszym mieście punkty branży handlowo-usługowej. Zachęcamy jednocześnie 
do kontaktu osoby, które w przeciągu ostatnich trzech miesięcy otworzyły swoją firmę na terenie Lubonia i chciałyby 
poinformować czytelników na łamach prasy lokalnej o zakresie świadczonych przez siebie usług. 

We wtorek, 9 marca w Nowym Centrum 
Lubonia (NCL) przy al. Jana Pawła II 10, 
otwarto pierwszy w Luboniu sklep sieci 
spożywczej carrefour. Sklep jest naj-
większy w NCL i czynny od poniedział-
ku do soboty w godz. 6-22, natomiast 
w niedziele 10-17. (PAW)

Funkcjonująca na rynku od wielu 
lat, lubońska firma Agk Meble – 
w ramach rozwoju – uruchomiła 
nową stolarnię w Pecnej przy ul. 
Topolowej 2. Firma oferuje meble 
własnej produkcji (kuchenne, ła-
zienkowe oraz szafy i garderoby) na 
wymiar. Telefon 665 545 545;
e-mail: sklep@agkmeble.pl 
(patrz również strony reklamowe).
(PAW)

Ku zadowoleniu odwiedzających groby swoich 
bliskich, przy cmentarzu komunalnym na ul. Armii 
Poznań uruchomiono pawilon, w którym można 
się zaopatrzyć m.in. w kwiaty i znicze. Przyjmuje się 
tu również zamówienia na wiązanki i bukiety (tel. 
666 933 498). Pawilon jest czynny we wszystkie dni 
tygodnia w godz. od 9 do 17. (PAW)

Rozpoczynasz przygodę z własną działalnością? 

Zadzwoń do nas lub napisz. 

To jest miejsce na pierwszą bezpłatnę reklamę 

Twojego biznesu! 

Pracownia fryzjersko-kosme-
tyczna color funkcjonująca w 
C.H. Łęczyca przy ul. Poznań-
skiej 29A, oferuje, jak sama 
nazwa wskazuje, pełen zakres 
usług fryzjersko-kosmetycz-
nych. Kontakt tel. 698 19 60 91. 
Godziny otwarcia pn.-pt. 9-20, 
sob. 9-16.   

Punkt kurierski działający na „Zielonym Ry-
neczku”, poszerzył swoją ofertę o usługi ksero A4, 
A3, bindowanie, laminowanie, oprawę książek 
na wymiar oraz podstawowe artykuły biurowe 
(rolki do kas, druki, teczki, segregatory, zeszyty, 
zszywacze, długopisy, markery, papier ksero itp.) 
i artykuły wysyłkowe (folia-stretch, taśmy, nożyki, 
koperty). Zapraszamy poniedziałek i wtorek 10-
17, środa 10-16.15, czwartek i piątek 9.30-16.30.   

Opracowali: Paulina Korytowska, Paweł Wolniewicz

W  czwartek, 4 marca w  biurze poselskim Bar-
tłomieja Wróblewskiego (PiS) przy ul. Mosto-
wej 27 w  Poznaniu, odbyła się konferencja 
prasowa w  sprawie drogi ekspresowej S11. 
W  konferencji uczestniczyli przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg 
Ekspresowych S6 i S11 – Poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Marcin Porzucek (PiS), wiceprzewod-
niczący – Bartłomiej Wróblewski oraz przed-
stawiciele mediów. Dzięki zabiegom Zespołu, 
w  tym dużemu osobistemu zaangażowaniu 
Bartłomieja Wróblewskiego, udało się pozy-
skać 40 milionów złotych na przeprowadzenie 
prac projektowych na całym wielkopolskim 
odcinku drogi S11. Pracami studialnymi objęte 
są następujące odcinki: Złotkowo – Oborniki – 
wraz z obwodnicą Obornik, Oborniki – Ujście, 
Ujście – Piła, Piła – Szczecinek, zaś na południu 
Kórnik – Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielko-
polski – Kępno. Jest to najbardziej oczekiwana 

szybciej na północ i południe
droga ekspresowa s11 jest najważniejszą, dużą inwestycją dla aglomeracji poznańskiej i całej wiel-
kopolski. skróci drogę na północ i południe oraz wzmocni rozwój całej aglomeracji. Po jej zakoń-
czeniu, z Poznania nad morze będziemy jechać dwie godziny. Znacznie krócej niż obecnie potrwa 
również podróż w góry.

i największa inwestycja infrastrukturalna w Wielkopolsce. Będzie kosztować – wobec obec-
nych szacunków – około 10,4 miliarda złotych. W związku z tym, że prace przygotowawcze 
toczą się sprawnie, jest nadzieja, że wszystkie te odcinki zostaną sfinansowane z środków 
w obecnej perspektywie unijnej 2021-2022. (PAW)
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Sergiusz Adam Myszograj jest związany z Luboniem od 18 lat. Ten po-
eta, fotograf, społecznik, z zawodu kulturoznawca, z założoną przez 
niego lubońską grupą – Teatr’a Impro Drama Semper Fidelis był trzy-
krotnie nominowany do nagrody Siewca Roku, w kategorii Kultura.

A to już koniec lata?

Rozpruł się koronkowy Motyl,
na dwa tchnienia rozpadł jak ćma,
bo go Słońce przestało ogrzewać,
zimnej rosy zdradziła go rdza.

Rozpruł się, na dwa tchnienia,
już nie zdążył do Nieba Bram…
Tyle zaklęć miał jeszcze w sobie -
kroplę kłamstw... prawdy gram.

Stradivariusa smutny pomruk
porozszczelniał mu nieba ściany
 – ptaki niebios ławice, suche, zwiędłe, pijane,
przelewają przez skrzela ten błękit,
oswojony i smutny jak lament.

Światło Słońca, ten lata pustelnik
zza ramienia się żegna i łka...
Chmur wieloryb po niebie już płynie,
samotności kurs obrał na wiatr.
Jeszcze nie wie, że dziś jeszcze zginie,
zanim w oczach dosięgnie go strach.

Czas zakończyć ten przemarsz udręki
 – kto się ujmie za nami?
I kto niebo otworzy,
kiedy lata słoneczny sternik
z horyzontu nas zdmuchnie i zmorzy!

 Sergiusz Myszograj

etiuda filmowa 

„Wiersze były nagrywane 12 lutego w  profesjonalnym studio na-
grań „Po prostu studio” w Kiekrzu. Paweł Pełczyński właściciel studia 
i jednocześnie inżynier dźwięku czuwał nad naszymi głosami. Każda 
z  zaproszonych osób miała do nagrania dwa moje wiersze. Wier-
sze deklamowały: Aleksandra Banasiak, Krystyna Fiedler, Emilia Emi 
Staszków, Paweł Sakowski i Piotr Ostafi” – powiedział Sergiusz Myszo-
graj. W niedzielę, 14 marca wiersz A to już koniec lata? został ujęty 
w krótką etiudę filmową. Planem filmowym było Muzeum Pracownia 
Arkadego Fiedlera w  Puszczykowie. Wystąpili w  niej zaprzyjaźnieni 
z autorem aktorzy w strojach epokowych. Do współpracy zaproszony 
został również Moniuszko String Quartet – grupa artystów-muzyków 
prezentująca utwory muzyki klasycznej według własnych kompozy-
cji. Nad wszystkim czuwał operator kamery i  montażysta w  jednej 
osobie – młody lubonianin Miłosz Latosi.

Sergiusz Myszograj dziękuje za współpracę i udział w filmowej aran-
żacji wierszy: Krystynie Fiedler, Krystynie Jasiczak, Annie Młynarskiej-
Gulczyńskiej, Ewelinie Iglewskiej-Nowik, Stefanii Abbasovej, Miło-
szowi Latosiemu, Markusowi Markowi, Ksaweremu Gulczyńskiemu 
i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji etiudy. (PAW)

Nasze łamy są otwarte dla tych, którzy swoją twórczość chcą poka-
zać innym. dziś, nie po raz pierwszy, prezentujemy próbkę poezji 
pana sergiusza Myszograja – wiersz będący kolejnym zwiastunem 
mającego się ukazać latem – we współpracy z lubońskim ośrodkiem 
kultury – tomiku poetyckiego ,,uniewinniony”.

A to już koniec lata?

Występująca w etiudzie Anna Młynarska-
Gulczyńska   
fot. Zb. Sergiusza Myszograja

Jedną z głównych ról odegrała Ewelina 
Iglewska-Nowik   
fot. Zb. Sergiusza Myszograja

Kolor

taki tytuł nosił spektakl, który odbył się 
13 marca w ośrodku kultury w Luboniu. 

Pierwszy raz w tym roku mogliśmy zaprosić 
Państwa na spektakl na żywo, nie on-line. Tym 
bardziej było nam miło widzieć Państwa na wi-
downi i poczuć atmosferę prawdziwego teatru. 
Aktorzy z Fundacji Fabryka Sztuki przygotowali 
ten spektakl specjalnie dla nas, a właściwie dla 
Was. W OK odbyła się jego premiera. Motywem 
przewodnim przedstawienia była pandemia 
oraz jej wpływ na związki damsko-męskie. 
Wszystko to okraszone dawką humoru i dobrej 
muzyki. Było pięknie. Dziękujemy!

 Magda Baranowska OK

setki tytułów za darmo w twoim domu!

Co zrobić, gdy nie wiemy co czytać, biblioteka jest nieczynna lub nie chcemy czekać na za-
rezerwowane tytuły? Mamy dla Ciebie bezpłatny dostęp do platformy Legimi, na której znaj-
dziesz setki książek całkowicie za darmo, o każdej porze dnia i nocy! Bezpłatne kody akty-
wacyjne czekają na Was w czytelni, dostęp jest ważny przez miesiąc, a po utracie ważności 
można pobrać kolejny kod na nowy okres.

bezpłatne lektury i audiobooki online

Pilnie potrzebujesz lektury, a w bibliotece nie ma już żadnego egzemplarza? Dostęp do bi-
blioteki szkolnej jest ograniczony? Na stronie www.wolnelektury.pl znajdziecie setki tytułów 
wpisanych w kanon lektur całkowicie za darmo! Od teraz dzięki współpracy Biblioteki Naro-
dowej oraz Biblioteki Cyfrowej POLONA ponad 100 tytułów zostało udostępnionych w formie 
audiobooków. Na naszej stronie w zakładce aktualności znajduje się bezpośredni odsyłacz 
do czytanych wersji takich utworów jak „Mały Książę”, „Lalka” czy „Nasza mama czarodziejka”, 
a wszystko to bez konieczności logowania. (BM)

„tylko spokojnie” Z życia biblioteki Miejskiej
drodzy czytelnicy, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, do 9 kwietnia biblioteka oraz 
filie są nieczynne. w tym trudnym czasie dbajmy o siebie nawzajem.
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działania straży Miejskiej 

Straż Miejska w  2020 r. zrealizowała 7903 działania (w  porównaniu 
w 2019 r. – 7503), które obejmowały takie formy jak: interwencje dro-
gowe (817), patrole szkolne (203) i wakacyjne, kontrole placów zabaw 
(1815), ochronę środowiska (22), kontrole jakości opału (253), pomoc 
zwierzętom (297) oraz akcje profilaktyki społecznej (392).  

sprawozdanie komendy Policji

Największą liczbę ujawnionych przez funkcjonariuszy Komendy Policji 
w Luboniu wykroczeń w 2020 r. stanowiły incydenty związane z na-
ruszeniem przepisów prawa o  ruchu drogowym (737), wykroczenia 
przeciwko mieniu (208, w tym kradzieże – 199 i uszkodzenia – 9) oraz 
wykroczenia z  Ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziała-
niu alkoholizmowi (156). Wpływ na stan bezpieczeństwa w  naszym 
mieście miała także pandemia. Jak zauważają autorzy raportu, w  II 
kwartale 2020 r. odnotowano spadek liczby niektórych zdarzeń kry-
minalnych, takich jak kradzieże, kradzieże pojazdów, włamania do 
domów i mieszkań, uszkodzenie mienia, na rzecz wzrostu liczby prze-
stępstw popełnianych za pośrednictwem sieci Internet, bezpośrednio 
po wprowadzeniu nakazów i zakazów związanych z poruszaniem się 
oraz działalnością gospodarczą. Zmniejszyła się także liczba wypad-
ków drogowych i  kolizji oraz interwencji w  miejscach publicznych. 
Niestety, czego można było się spodziewać, wzrosła ilość zachowań 
przemocowych w środowisku rodzinnym.

jak minął rok lubońskim strażakom

Z kolei lubońscy strażacy w 2020 roku odnotowali 368 zdarzeń (spa-
dek o  13% w  porównaniu z  2019 r.), z  czego 87 to pożary (spadek 
o  29%), 250 – zagrożenia miejscowe, takie jak: wypadki drogowe, 
pompowanie wody z zalanych piwnic,  usuwanie skutków niesprzy-
jającej pogody, pomoc pogotowiu ratunkowemu, policji, ratowanie 
zwierząt i ludzi na akwenach wodnych (spadek o 0,5%) oraz 31 fałszy-
wych wezwań (spadek o 28%).

Pomoc społeczna 

MOPS podsumowując 2020 r., wymienił najczęstsze powody przyzna-
nia pomocy rodzinom w naszym mieście, którymi było: ubóstwo – 234, 
długotrwała lub ciężka choroba – 156, bezrobocie – 98, niepełno-
sprawność – 56, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych 
i w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 54, potrzeba ochrony ma-
cierzyństwa – 14, bezdomność – 25, alkoholizm – 13, narkomania – 5.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Mimo nietypowej sytuacji związanej z epidemią, komisja starała się 
jak najpełniej realizować wsparcie dla dzieci i osób zmagających się 
z uzależnieniami. Od marca 2020 r. zamknięte były świetlice opiekuń-
czo-wychowawcze w lubońskich szkołach, a zamiast kolonii dzieciom 
zorganizowano warsztaty profilaktyczne. Odbywały się także zajęcia 
artystyczne. Najmłodszym udzielane było wsparcie w zakresie oswa-
jania lęków przed COVID-19 i izolacją.

głos mieszkańca

W  części przeznaczonej dla mieszkańców zadzwonił Pan Damian 
Skobiej, który zadał pytania dotyczące kontrowersyjnej inwestycji 
budowy Lidla, nawiązując do wywiadu Pana Burmistrza Popławskie-
go w  audycji „Wywiadówka”. Pan Skobiej chciał wiedzieć, dlaczego 
zmianę studium dokonano na podstawie wniosku zaledwie jednego 
inwestora, przeprowadzono ją w  ekspresowym tempie na nadzwy-
czajnej sesji Rady Miasta bez możliwości zabrania głosu przez miesz-
kańców i ile ta zmiana kosztowała. Ponadto zwrócił się do Burmistrza 
Popławskiego o sprostowanie zarzutu w stosunku do Radnego Marka 
Samulczyka, któremu wypomniano, że nie zgłaszał uwag do zmiany 
studium, mimo że kandydował do Rady Miasta z okręgu, który obej-
mował teren budowy. Jak zauważył Pan Skobiej, Pan Radny Samulczyk 
w głosowaniu był przeciwny zmianom. Pani Burmistrz zadeklarowała, 
że na wszystkie pytania odpowie pisemnie.

opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Radni przyjęli także „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń 
na rok 2021”. Jego celem jest zapewnienie właściwej opieki bezdom-
nym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym ko-
tom przebywającym w  granicach administracyjnych Miasta Luboń. 
Działania obejmować będą m.in. umieszczanie zwierząt domowych 
w schronisku dla zwierząt w Poznaniu (ul. Bukowska 266), odławianie, 
dokarmianie wolno żyjących kotów, sterylizację, opiekę weterynaryj-
ną, poszukiwanie osób chętnych do adopcji, znakowanie oraz działa-
nia edukacyjno-informacyjne.

Zbilansowany system gospodarowania odpadami

Podczas prezentowania zmian do budżetu Miasta, Radny Samulczyk 
zapytał o nadwyżkę dochodów z tytułu gospodarowania odpadami 
w wysokości ponad 750 000 zł. Jak zapewniał Pan Burmistrz Popław-
ski, jest to efekt uszczelnienia systemu poboru opłat (w bieżącym roku 
do systemu włączono już 130 osób), który mimo podwyżek stawki od 
operatorów, bilansuje się. Dochody zostaną przeznaczone na gospo-
darowanie odpadami w kolejnym roku. Niestety mieszkańcy nie mogą 
liczyć w związku z tym na obniżkę stawki za odbiór odpadów.

 kredyt na pokrycie deficytu

Rada Miasta zgodziła się zaciągnąć kredyt długoterminowy w  kwo-
cie 11 727 334,69 zł, który przeznaczony będzie na sfinansowanie 
planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych poży-
czek i kredytów. Kredyt spłacany będzie do 2036 r. Radny Samulczyk 
apelował o zwiększenie budżetu inwestycyjnego na drogi i jego efek-
tywniejsze wykorzystanie (ul. Kopernika, ul. Nowiny). Pan Burmistrz 
Popławski przypomniał, że w związku z pandemią musiano bardziej 
ostrożnie podejść do realizacji planowanych inwestycji. Bano się, że 
w przypadku wyłączenia pracowników spowodowanego chorobami, 
nie miałby kto przygotować dokumentacji.

 Jakub Jackowski

XXXi sesja rady Miasta –  raporty służb i nowy kredyt
Marcowa sesja rady Miasta Luboń, która odbyła się w trybie zdalnym, stała pod znakiem sprawozdań za rok 
2020 składanych przez poszczególne służby i jednostki miejskie. swoje raporty przedstawiła Policja, straż Miej-
ska, ochotnicza straż Pożarna, gminna komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz 
Miejski ośrodek Pomocy społecznej. 
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Ostatnio lubońskie Centrum Organizacji Poza-
rządowych (COP) opublikowało na swoim pro-
filu na Facebooku informację właśnie o  takich 
miejscach, gdzie można oddać rzeczy w  do-
brym stanie. Należą do nich m.in. internetowe 
grupy Rzeczodzielnia Luboń, Zero Waste Luboń 
lub Jedzenie Ci dam, bo mam – Luboń. Jak pod-
kreśla COP – „Każdą «wymiankę» można zorga-
nizować w sposób bezkontaktowy i całkowicie 
bezpieczny!”. Osobiście zachęcam Was również 
do zainteresowania się działalnością sklepów 
charytatywnych – jeden z  nich jest inicjatywą 
rodowitej lubonianki, prof. Barbary Borusiak – 
Magazyn Dobra działający w Poznaniu przy ul. 
św. Marcin 47 – czy Po:Dzielni z Głogowskiej 27. 
Zawsze można też wrzucić ogłoszenia na popu-
larny portal typu Olx lub Gumtree, w którym od-
damy niepotrzebne rzeczy za darmo lub w ra-
mach symbolicznej wymiany. Dlaczego o  tym 
wszystkim akurat teraz?

Po pierwsze, bo jest to doskonała okazja do 
zmniejszenia swojego śladu środowiskowego. 
Zarówno przekazanie rzeczy do dalszego uży-
wania, jak i  samodzielne korzystanie z  rzeczy 
używanych, znacząco ogranicza zużycie zaso-
bów (w  tym tych nieodnawialnych), minimali-
zuje koszty produkcji i transportu (w tym koszty 
środowiskowe – dla przykładu produkcja jednej 

bawełnianej koszulki wymaga ponad 1 500 li-
trów wody, to mniej więcej tyle, ile zużywamy 
podczas 10 kąpieli w wannie pełnej wody), po-
zwala ograniczać konsumpcję materialną. Za-
interesowani mogą samodzielnie sprawdzić, ile 
wynosi ich „ślad środowiskowy” – czyli ile było-
by potrzebnych planet takich jak Ziemia, gdyby 
wszyscy żyli tak, jak my. Na stronie https://www.
footprintcalculator.org, odpowiadając na kil-
kanaście pytań, można dokonać samodzielnie 
takich obliczeń i… przy okazji nieźle się zdziwić.

Po drugie – oferowanie rzeczy używanych oraz 
korzystanie z  takich, to przejaw naszej solidar-

ności z  innymi, ale także udział w  zmianie ich 
(a może i docelowo swoich) nawyków. Zarówno 
tych konsumpcyjnych, jak i  stylu życia, przy-
wiązania do pewnych, nie zawsze najlepszych, 
wzorców. 

Po trzecie wreszcie – czasy w sumie mamy nie-
pewne i warto się nad tym zastanowić, tak po 
prostu, po ludzku. Kiedy dres staje się naszym 
wierniejszym towarzyszem niż nowy płaszcz 
czy stylowe buty, warto pomyśleć nad ograni-
czeniem konsumpcji ilościowej na rzecz wzro-
stu aspiracji jakościowych. To idealny czas na 
pracę nad sobą, bardziej rozważne podejście 
do zakupów, kupowanie rzadziej, za to przed-
miotów lepszej jakości i  trwalszych, zwrócenie 
uwagi na komfort życia. W czasach COVID-owe-
go zniechęcenia, rezygnacji, niepewności jutra 
może warto zatroszczyć się o wyjście do galerii 
innej niż handlowa, spacer w innych okoliczno-
ściach niż między półkami sklepu osiedlowego, 
podróż rowerem zamiast samochodem, albo po 
prostu najzwyklejsze posiedzenie na balkonie, 
żeby złapać choć kilka promieni wiosennego 
słońca, a  wraz z  nimi trochę energii na nowy, 
wciąż niepewny, wiosenny czas. Oby ten czas 
był lepszy dla nas wszystkich i każdego z osob-
na, czego serdecznie życzę!

 Anna Bernaciak

wiosenne porządki
idzie wiosna, świat budzi się na nowo. wraz z tym, ogarnia nas nastrój na wielkie porządkowanie zakamar-
ków, regałów, szaf, a czasem i życia. coraz częściej nie jest to bezrefleksyjne porządkowanie. Zastanawiamy 
się kilkukrotnie, czy coś oby na pewno nam się nie przyda. gorączkowo przeszukujemy w głowie członków 
rodziny i przyjaciół, którym moglibyśmy podarować coś, co nam już nie posłuży, aż wreszcie – coraz odważ-
niej dzielimy się tym z zupełnie obcymi osobami. równocześnie, co chyba też powinno cieszyć, osoby, któ-
re poszukują konkretnych rzeczy, ogłaszają swoje zapotrzebowanie publicznie, aby w pierwszej kolejności 
móc skorzystać z rzeczy „z drugiej ręki”.

Autorka tekstu, Radna w RML - Anna Bernaciak 
fot. Zb. A.B

Luboński samorząd realizuje przedsięwzięcia z kasy miejskiej, której część 
stanowią płacone przez nas podatki. Chcąc wesprzeć budżet naszego mia-
sta, nie trzeba być tu zameldowanym, wystarczy wskazać Luboń jako miej-
sce zamieszkania. Aż 38,23% płaconego przez nas podatku dochodowego 
wraca do miejskiej kasy. Pozwala to na sfinansowanie miejskich inwestycji.

Szczegóły na stronie:  
http://lubon.pl/artykul/15/3372/mieszkamy-w-luboniu-tutaj-placmy-podatki

Istnieje także możliwość wsparcia lubońskich organizacji pożytku pu-
blicznego, przekazując im jeden procent płaconego podatku. Wystarczy 
jedynie, podczas wypełniania formularza PIT, wpisać w odpowiednią 
rubrykę nazwę i numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej 
organizacji. Ich listę można znaleźć na naszym portalu.

 Magda Wende

wsparcie dla miejskiej kasy
i lubońskich organizacji

w piątek, 30 kwietnia mija ostateczny termin złożenia rocznych deklaracji podatkowych za ubiegły rok.

w związku z panującą pandemią, w tym roku nie odbędzie się nabór 
wniosków i ich rozpatrywanie w ramach kolejnej edycji Lubońskiego 
budżetu obywatelskiego.

Szanowni Mieszkańcy, w związku z nadal trwającą sytuacją epidemiolo-
giczną, podjęłam decyzję o zawieszeniu kolejnej edycji Lubońskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. W  2021 roku nie odbędzie się nabór projektów 
oraz głosowanie nad nimi w celu realizacji zadań w 2022 roku. Aby umożli-
wić ujęcie przegłosowanych zadań w projekcie budżetu na 2022 r., decyzję 
o rozpoczęciu prac należało podjąć do końca lutego br. 

W sytuacji kolejnej fali epidemii i wynikającej z tego tytułu trudnej do oszaco-
wania wysokości przychodów budżetu Miasta w 2022 roku, a także w trosce 
o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, uznałam, że zasadne jest odro-
czenie w tym roku procedury Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 Małgorzata Machalska 
 Burmistrz Miasta Luboń

komunikat burmistrz Małgorzaty Machalskiej
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Zespół szkół im. kryptologów Poznańskich

ta sama, ale nie taka sama

szyfr „enigmy” na ścianie

wyłącznie dobre wiadomości

Miło nam poinformować, że Maja Kawka z klasy 
8a zakwalifikowała się do kolejnego etapu Ogól-
nopolskiej Olimpiady J. Angielskiego dla Junio-
rów, a Szymon Regulski z klasy 8a przeszedł do 
następnego etapu Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. Z  przyjemnością informuje-
my, że w Ogólnopolskim Konkursie Geograficz-

nym „GEO-PLANETA” bardzo dobry wynik w ka-
tegorii test uzyskał Szymon Nowakowski z klasy 
7d. W  tej samej kategorii wyróżnienie zdobyła 
Alicja Godlewska z  klasy 8a. W  bieżącym roku 
mieliśmy również reprezentantkę w kategorii al-
bum – Zuzanna Korczakowska z klasy 6d otrzy-
mała bardzo dobry wynik. Z radością zawiada-
miamy, że do II etapu Wojewódzkiego Konkursu 
Ekologicznego dla Młodzieży „Cztery pory roku 
z OZE” zakwalifikowały się Maja Knapik z kl. 7a 
i Małgorzata Gawęcka z 7b. Cieszy nas również 
fakt, że Zuzanna Legenza z  klasy 6d wygrała 
kolejny konkurs plastyczny, zachwyciła jurorów 
Lubońskiego Ośrodka Kultury portretem dziad-
ka. Gratulujemy Wam osiągnięć i życzymy licz-
nych sukcesów!

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika

„Kto czyta książki, żyje dwa razy” – z  pew-
nością niejeden z  pasowanych na czytelni-
ka pierwszoklasistów odkryje sens tej myśli 
Umberta Eco. Pani Ewelina Iglewska-Nowik 
zadbała, by ten ważny w życiu młodego czło-
wieka moment miał należytą oprawę, a  bi-
blioteka budziła wyłącznie dobre skojarzenia. 
Nam wypada tylko życzyć dobrej lektury.

w gościnnych progach naszej szkoły 

Za nami Drzwi Otwarte dla uczniów klas I i od-
działu przedszkolnego. Po południu 2 marca 
odbywało się zwiedzanie szkoły – oczywiście 
w  reżimie sanitarnym, z  podziałem na małe 
grupy, wymagało też wcześniejszej rejestracji. 
Mimo covidowych utrudnień nie brakowało 
chętnych, by obejrzeć pokaz chemicznych do-
świadczeń, wziąć udział w lekcji angielskiego, 
pobawić się przy muzyce czy skorzystać z in-
nych atrakcji. To na pewno nie była ostatnia 
wizyta w Zespole Szkół... (ZS)

„Zmiany wprowadzone w  sali 36 wynikały 
z potrzeb uczniów. stąd znalazły się w niej pa-
nele wyciszające, gdyż najmłodsi uczniowie, 
z uwagi na specyfikę wieku i zajęć, nie pracu-
ją w ciszy. hałas nie sprzyja koncentracji i jest 
bardzo uciążliwy dla uczniów z nadsłyszalno-
ścią. wprowadzenie kolorowych paneli wy-
ciszających rozweseliło przestrzeń” – powie-
działa dyrektor Zs – Anita Plumińska-Mieloch.

W Zespole Szkół po kapitalnym remoncie uro-
czyście otwarto salę nr 36. Na pierwszy rzut oka 
wydaje się ta sama, a jednak nie taka sama. Przy 
oknach zamontowano specjalne blaty, które 
pozwalają uczniom na samodzielną pracę poza 
ławką i  nie zmuszają do ciągłego siedzenia. 
Na ścianie znalazły się litery i cyfry, aby w razie 
potrzeby nauczyciel mógł pierwszoklasiście 
przypomnieć, jak dana litera wygląda. Istotny 

jest także kącik odpoczynku, który składa się 
z domu, dywanu, pufy i kilku małych puf. Uczeń 
nie tylko może się położyć, aby odpocząć, ale 
może także sięgnąć po książkę z  półki. Książki 
umieszczone są na półkach w kształcie drzewa. 
Na ścianie, gdzie zawieszono tablicę interaktyw-
ną oraz tablicę z  liniaturą i kratką, znajdują się 
motywujące ucznia hasła. Do sali zamówiono 
także stosowne meble – kolorowe, ergonomicz-
ne krzesła. Oparcia nie tylko pomagają praco-
wać w  zespołach (każda grupa ma swój kolor 
oparcia), ale są także wygodne dla kręgosłupa. 
Stoły nie przypominają zwykłych ławek. Każdy 
uczeń ma własny, trójkątny stolik. Można je ła-
two zestawić, tak aby powstało miejsce pracy 
dla czworga, czy większej ilości uczniów. W sali 
nie ma typowych gazetek (chodzi o uniknięcie 
dużej ilości bodźców). Prace dzieci zawieszane 
są na specjalnych sztalugach.

Dyrekcja ZS, w  imieniu nauczycieli i  uczniów 
dziękuje Paniom Ewelinie Klupczyńskiej i Dianie 
Wolińskiej oraz innym Rodzicom za zaangażo-
wanie, tworzenie koncepcji i  pracę przy zmia-
nach adaptacyjnych w klasie. (PAW)

Przed dwoma miesiącami informowaliśmy (czytaj: „GL” 02-
2021, s. 14), że w czasie ferii zimowych, ZS wzbogacił się 
o mural na klatce schodowej, który przedstawia postacie 
patronów szkoły – słynnych kryptologów: Mariana Re-
jewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego na 
tle „Enigmy”. Mural wykonał właściciel firmy Ścianografia, 
artysta-malarz – Michał Kakuszke. Ten sam artysta na po-
czątku marca namalował na ścianie szkolnego holu logo, 
zaprojektowane przez ucznia klasy VIII a – Henryka Przebit-
kowskiego, który wygrał szkolny konkurs. „Zależy nam, aby 
szkoła miała swój charakter, dzięki koncepcji wypełnienia 
jej malowidłami w tym samym stylu, nawiązującymi do pa-
tronów i ich epoki” – powiedziała dyrektor ZS – Anita Plu-
mińska-Mieloch. (PAW)

Zuzanna Legenza z klasy 6d wygrała kolejny konkurs pla-
styczny   fot. Zb. ZS

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika   fot. Zb. ZS

W sali zamontowano panele wyciszające   
fot. Paweł Wolniewicz

Michał Kakuszke podczas pracy   fot. Paweł Wolniewicz
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szkoła Podstawowa nr 2

szkoła Podstawowa nr 1

Nasi uczniowie prezentują progno-
zę pogody!

Konkurs na prezentera pogody, 
który odbył się 4 marca przeszedł 
nasze najśmielsze oczekiwania. 
Wszyscy uczestnicy klas czwartych 
byli bardzo dobrze przygotowani 
do prezentacji. Oryginalnie i  kre-
atywnie wcielili się w prezenterów 
pogody, często robiąc to w  hu-
morystyczny sposób. Publiczność 
wspierała występujących pozytyw-
nymi wpisami na czacie. Mapy, zna-
ki pogody, ciekawostki meteorolo-
giczne, przebrania i  odpowiednie 
rekwizyty zasługują na ogromne 
brawa. Wyniki konkursu: Miejsce 
I ex aequo – Zofia Katarzyna Kowal-
ska kl. 4a, Marta Joanna Górska kl. 
4c i Patryk Kuśnierz kl. 4d. Miejsce II 
ex aequo – Bartosz Hermann kl. 4a, 
Blanka Wiktoria Brzozowska kl. 4c 
i Rozalia Chrupek kl. 4d. Miejsce III 
ex aequo – Liwia Roksana Gajówka 
kl. 4a i Lena Aleksandra Miś kl. 4d. 
Na wyróżnienie zasłużyli: Wiktoria 
Magdalena Bartkowiak kl. 4b, Mi-
chał Kwiatkowski kl. 4c i Alicja Lud-
miła Pawłowska kl. 4d. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i  zapra-
szamy do następnego przyrodni-
czego konkursu EduEdi–Panda.
      Organizatorzy konkursu:   
      Katarzyna  Minge, Urszula Roszak

Mamy kolejnego mistrza

6 marca Łukasz Klorek z  klasy 7b 
zdobył I  miejsce w  Pucharze Polski 

w  Taekwondo Olimpijskim w  War-
szawie. Opiekunem Łukasza był 
nauczyciel wychowania fizycznego 
Pan Andrzej Bartosiewicz. Gratulu-
jemy i życzymy kolejnych sukcesów!

ins schwarze treffen

W ostatnim miesiącu klasy 7f, 8a, 8b 
i 8c pracowały nad projektem „Nie-
mieckie idiomy w obrazach”. Projekt 
ten miał na celu rozwijanie umie-
jętności językowych, ale również 
wskazanie podobieństw i różnic w j. 
niemieckim i w  j. polskim na płasz-
czyźnie leksyki, semantyki, fleksji 
i składni. W efekcie działań powstały 
piękne prezentacje i filmiki, a ucznio-
wie wykazali się dużą kreatywnością. 
Projekt uświadomił też uczniom, że 
idiomów nie można tłumaczyć do-
słownie, a  korelacja międzyprzed-
miotowa jest bardzo potrzebna we 
współczesnym świecie.
 Magdalena Tarent

oliwier i jego kosmiczna misja

Po inspirujących i  pełnych do-
świadczeń daltońskich lekcjach 
o Mikołaju Koperniku oraz Układzie 
Słonecznym, a także czwartkowym 
(18.02.2021) lądowaniu statku ko-
smicznego na Marsie, Oliwier Hell-
wig z  klasy 3b zaczął wyszukiwać 
na stronach internetowych cieka-
wostek, na ten temat. Dowiedział 
się, że lot na Marsa (tam i  z  po-
wrotem) kosztuje w  przystępnej 
cenie 500 tys. dolarów. Na swoim 
dziecięcym koncie Oliwier jeszcze 
nie ma takiej kwoty, więc nie wy-
kupił wycieczki. Jednak dzięki pro-
gramowi NASA posiada inny bilet 
– Narodowa Agencja Aeronautyki 
i Przestrzeni Kosmicznej wydaje je 
już od 2019 roku. 18.02.2021 r. łazik 
Perseverance bezpiecznie wylą-
dował na powierzchni Czerwonej 
Planety, wewnątrz krateru Wezero. 
Był to również bezpieczny lądow-
nik dla prawie 11 milionów nazwisk 
znajdujących się na jego pokładzie. 
Oliwier ma szansę, aby jego nazwi-
sko znalazło się na Marsie w  roku 
2026 – na ten rok zaplanowana 
jest kolejna kosmiczna misja. Jeśli 
chcecie iść w  ślady pomysłowego 
kolegi, wpiszcie w internetową wy-
szukiwarkę: „bilet na Marsa 2026”. 

Akcja „włóczka” zakończona

Dziękujemy za wsparcie dla miesz-
kańców Afganistanu poprzez 
dostarczenie włóczki, czapek, 

szalików, rękawiczek i  skarpet. 
Udało nam się uzbierać około 200 
motków włóczki. Wolontariusze 
z  fundacji Redemptoriss Missio 
w Poznaniu odebrali już od nas Wa-
sze dary, z  których Włóczkersi wy-
dziergają czapki. Wszystko zostanie 
wysłane z Pomocą Humanitarną do 
Afganistanu i trafi do najmłodszych 
dzieci. Zapał naszych uczniów i ro-
dziców włączających się we wszyst-
kie zbiórki jest godny podziwu. 

Zapraszamy do naszej szkoły!

1 marca w  Cieszkowiance był 
dniem wyjątkowym. Zaprosiliśmy 
w  nasze gościnne mury kandyda-
tów na uczniów klas pierwszych 
wraz z ich rodzicami. Mogli oni zo-
baczyć najciekawsze miejsca w bu-
dynku. Spacerując po odnowionych 
korytarzach, byli zapraszani przez 
uczniów starszych klas do kolej-
nych sal, w  których odbywały się 
zajęcia pokazowe i  wystawy zdjęć 
prezentujące działalność szkoły 
na różnych płaszczyznach. Swoimi 
działaniami pochwalili się także 
Samorząd Uczniowski, Koło Wolon-
tariatu czy klasy daltońskie. Jednak 
najważniejsze, co chcieliśmy poka-
zać, to atmosfera panująca w Ciesz-
kowiance. Mamy nadzieję, że zoba-
czymy się we wrześniu, by wspólnie 
rozpocząć fascynującą podróż, jaką 
jest nauka w SP2. (SP2)

Finalista wojewódzkiego kon-
kursu Matematycznego

Kuratoryjne konkursy przedmio-
towe, to jedne z  najważniejszych 
sprawdzianów wiedzy. Udział 
w nich wymaga zarówno od ucznia, 
jak i przygotowującego go nauczy-
ciela, ogromnego zaangażowania. 
Wieloletni wysiłek zaowocował 
sukcesem naszego ucznia w Woje-
wódzkim Konkursie Matematycz-
nym. Według oficjalnych wyników 
Jakub Szkoda – uczeń klasy VIII b 
zdobył tytuł finalisty tego konkursu.
 Magdalena Kozłowska

co ma wspólnego tolerancja 
z sałatką?

Klasa 4b na ostatnich zajęciach roz-
mawiała o  tolerancji. Poznawaliśmy 
różnice w  zwyczajach, jakie panują 
w  różnych krajach m.in. sposobów 
witania się, a także różnic żywienio-
wych. Postanowiliśmy pokazać ulu-
bione potrawy z  naszych domów, 

które potrafimy samodzielnie przy-
rządzić. Porozmawialiśmy o  tym, 
na co powinniśmy zwracać uwagę, 
by praca w kuchni była bezpieczna. 
Po zakończonej pracy zasiedliśmy 
wspólnie online do degustacji na-
szych potraw. Przekonaliśmy się, że 
mamy różne upodobania smakowe 
i nauczyliśmy się, jak należy grzecz-
nie odmówić zjedzenia czegoś, za 
czym nie przepadamy.
 Ewa Rubisz

Programowanie ze scottie go!

Uczniowie klasy 2b programują 
z  grą edukacyjną Scottie Go! Na-
uka programowania polega na 
układaniu komend ze specjalnych, 
kartonowych bloczków i  skano-
waniu ich w  aplikacji. Pomagając 
Scottiemu w  jego licznych przy-
godach, dzieci zdobywają wiedzę 
programistyczną oraz ważne kom-
petencje społeczne.
 M. Torkowska

uczniowie z klasy 4b młodymi na-
ukowcami

12 marca nasza klasa, kolejny raz 
postanowiła podejść naukowo do 
poznawania nowych zagadnień 
i  poprzeć je własnymi doświad-
czeniami. Zajmowaliśmy się zjawi-
skiem dyfuzji, czyli samorzutnym 
mieszaniem się cząsteczek różnych 
substancji. Badaliśmy, czy dyfuzja 
zachodzi w  gazach, w  cieczach 
i  ciałach stałych. Najbardziej wi-

dowiskowe i  smaczne okazało się 
doświadczenie pokazujące dyfuzję 
barwników z  cukierków Skittles 
i  cząsteczek wody. Zachęcamy do 
wykonania takiego doświadczenia. 
 Ewa Rubisz

„splątani w sieci” – gość w klasie 4b 

W piątek, 5 marca na naszej lekcji 
online spotkaliśmy się z kolejnym 
gościem. Po podróżniczce – pani 
farmaceutce, przyszedł czas na 
informatyka. Gościliśmy Pana 
Bartosza Chysia, który przepro-
wadził z nami bardzo ciekawe za-
jęcia, dotyczące bezpieczeństwa 
w  Sieci. Nauczyliśmy się tworzyć 
komiksy i memy. Dziękujemy i już 
nie możemy się doczekać kolejne-
go spotkania, na którym zagramy 
w escaperoom.
     klasa 4b wraz z  wychowawcą – 
Ewą Rubisz

Nasz mistrz Łukasz chętnie trenuje pod 
okiem p. Andrzeja Bartosiewicza   fot. Zb. SP2

Finalista konkursu – Jakub Szkoda   
fot. Zb. SP1
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szkoła Podstawowa nr 4

umowa podpisana

szkoła Podstawowa nr 5

drzwi otwarte

W czwartek, 4 marca odbyły się Drzwi Otwarte w naszej szkole. Po 
wcześniejszym umówieniu, zainteresowani rodzice i przyszli ucznio-
wie, zwiedzali naszą placówkę. Nauczyciele i Dyrekcja chętnie od-
powiadali na zadane im pytania. Na Facebooku szkoły pojawiały się 

filmiki zachęcające do wyboru naszej placówki. Dokumenty rekru-
tacyjne znajdziecie Państwo na stronie spnr4lubon.pl. Serdecznie 
zapraszamy! Bo która szkoła jest lepsza, niż nasza Czwóreczka!

 Paulina Kostrzewska

Przed trzema miesiącami (czytaj: 
„gL” 01-2021, s. 20) informowali-
śmy, że w ramach rządowego Fun-
duszu inwestycji Lokalnych Miasto 
Luboń pozyskało 2 500 000 zł na 
rozbudowę szkoły Podstawowej 
nr 4 w  Lasku. w  środę, 24 marca 
burmistrz Małgorzata Machalska 
podpisała umowę z firmą ekspertis 
budownictwo sp. z o.o. na rozbudo-
wę̨ tej placówki oświatowej. inwe-
stycja pochłonie 6 265 550 zł.

Projekt przedsięwzięcia powstał 
w oparciu o wcześniejsze uzgodnienia 
i konsultacje z dyrektor SP4 – Agniesz-

ką Antczak i  społecznością szkolną 
i  przewiduje budowę nowego, dwu-
piętrowego skrzydła szkoły, w  tym: 
6 sal lekcyjnych, 2 sale gimnastycz-
no-korekcyjne, szatnie, łazienki i  hol. 
Inwestycja ta pozwoli stworzyć godne 
warunki do nauki i utworzyć klasę dla 
uczniów z  niepełnosprawnością inte-
lektualną. Nie bez znaczenia jest także 
fakt, że przy rozbudowie szkoły wy-
korzystane zostaną technologie przy-
jazne środowisku m.in. wytwarzanie 
prądu elektrycznego z  promieniowa-
nia słonecznego przy wykorzystaniu 
paneli fotowoltaicznych. (PAW)

kolejna odsłona „Projektu krokus”

W szkolnym ogrodzie zakwitły żółte kwia-
ty, posadzone jesienią w ramach „Projektu 
Krokus” realizowanego we współpracy z Ży-
dowskim Muzeum Galicja w Krakowie. W ten 
sposób upamiętniamy już kolejny raz pół-
tora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące 
dzieci innych narodowości zamordowanych 
w czasie Holokaustu.

tydzień „dookoła świata” w zerówce

W ubiegłym tygodniu poznawaliśmy różne 
kontynenty. W Azji odwiedziliśmy Chiny, 
gdzie jedliśmy pałeczkami i poznaliśmy uro-
cze pandy – nauka ich rysowania była świet-
ną przygodą. Z Azji polecieliśmy samolotem 
naszej wyobraźni do gorącej Afryki. W Kenii 
poznaliśmy dzikie zwierzęta oraz słonia El-
mera, z którym uczyliśmy się tolerancji. Na-

szym kolejnym przystankiem była Australia, 
skakaliśmy jak kangury i tańczyliśmy w ryt-
mie aborygeńskich bębnów. Podróż koń-
czymy na Antarktydzie, gdzie z pingwinami 
świętowaliśmy Dzień Matematyki. 

12 marca 2021 Światowy dzień Matematyki

Z okazji Światowego Dnia Matematyki w na-
szej szkole odbył się konkurs „Matematyko 
– gdzie jesteś?” na fotografię, plakat, prezen-
tację lub film, w którym uczniowie pokazali 
wykorzystanie matematyki w życiu codzien-
nym lub zawodowym. Komisja konkursowa 
oceniała kreatywność, estetykę oraz po-
prawność merytoryczną otrzymanych prac. 
Wszystkie nadesłane prace zostały nagro-
dzone. Wyniki konkursu: klasy 4-5: I miejsce: 
Cyprian Wichtowski 5a, II miejsce: Tymon 
Olejniczak 4b, Basia Michalczyk 4a, Maja 

Lewczuk 5a; III miejsce: Laura Monkiewicz 
4a, Tosia Dymowska 4a, Maria Jankowska 5a, 
Daria Batsyna 5a. Klasy 6-8: I miejsce: Jakub 
Kobyliński 7a, Oliwia Nagórska 7b, Martyna 
Mańka 6c, Zuza Kowalewska 7a, Marcel Woź-
niak 7a; II miejsce: Amelia Nowicka 7a, Maja 
Olejnik 6b, Marcel Stengert 6c, Julia Ellmann 
7a; III miejsce: Jakub Galasiński 6c, Karol Gol-
czak 7a, Nadia Jordanow 8a, Adam Reckzie-
gel 6a, Mikołaj Biegalski 6b.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

konkurs recytatorski „Mój ulubiony 
wiersz”

W piątek, 26 lutego w klasie 1d odbył się 
konkurs recytatorski. Uczniowie recytowali 
dowolne utwory poetyckie, ale wybory dzie-
ci skupiały się w większości na poezji Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima. Celem konkursu 
było rozwijanie zainteresowań poetyckich, 
uwrażliwienie na piękno poezji oraz dosko-
nalenie umiejętności recytatorskich. Wy-
stępy oceniło jury w składzie: Pani dyrektor 
Jolanta Walczak, Pani Katarzyna Wilińska-
Jóźwiak, Pani Anna Fedejko. Wyniki konkur-
su: I miejsce: Urszula Kubiś, Jan Szulda, Emi-
lia Baranowska; II miejsce: Adam Gąsiorek, 
Nicola Siejek, Marta Kucharczyk; III miejsce: 
Mikołaj Śmietański, Kacper Adamczak, Maja 
Skrzypczyńska, Jan Knitter. Gratulujemy 
wspaniałych recytacji wszystkim uczestni-
kom konkursu. (SP5)

Szkolne krokusy   fot. Zb. SP5

Krótko po podpisaniu umowy: włodarze naszego miasta - Małgorzata 
Machalska, Dorota Franek i Michał Popławski, dyrektor SP4 – Agnieszka 
Antczak, dyrektor BMK – Henryka Grygier, prezes LOSiR-u – Michał Kosiń-
ski oraz przedstawiciele firmy Ekspertis Budownictwo, stojący przed głów-
nym wejściem do szkoły   fot. Zb. UML

W Chinach jedliśmy pałeczkami   fot. Zb. SP5
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tęsknią za domem
W schronisku dla zwierząt w Poznaniu, przy ul. 
Bukowskiej 266 (tel. 61 868 10 86, 61 868 10 
87) można zaadoptować przebywające tam 
psy. Czworonogi z nadzieją czekają na odszu-
kanie ich przez właścicieli lub adoptowanie 
przez nowego pana. Szczegółowe informacje 
i dane kontaktowe schroniska znajdują się na 
stronie internetowej pod adresem: 
http://schronisko.com/o-schronisku/kontakt/, 
natomiast informacje o zasadach adopcji: 
https://schronisko.com/komunikat-specjalny-2/

Adopcje zwierząt
poniedziałek – piątek: 10 – 17
sobota – niedziela: 10 – 15
święta: nieczynne

Zanim znalezione na terenie naszego mia-
sta zwierzę trafi do schroniska, 24 godziny 
przebywa w firmie kom-Lub (tel. 61 813 05 
51). Apelujemy do mieszkańców o zawiada-
mianie właścicieli czworonogów o  ich wa-
łęsających się psach lub poinformowanie 
kom-Lubu. (PAW)

Od pewnego czasu jesteśmy świadkami nasila-
jącej się medialnej nagonki na wilki. Niedawno 
Polski Związek Łowiecki postulował  wznowie-
nie na nie polowań, a niektóre środowiska sta-
nowczo domagają się odstrzału redukcyjnego 
tych drapieżników. Moim zdaniem, zgoda Ge-
neralnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na od-
strzał trzech wilków w rejonie Brzozowa stwo-
rzyła niebezpieczny precedens, który może 
zniweczyć ponad dwie dekady funkcjonowania 
ochrony gatunkowej wilka w Polsce. Nie żyje-
my w próżni i nauczmy się żyć obok przyrody, 
której dzicy przedstawiciele – nie tylko wilki – 
próbują się odnaleźć w dzisiejszej rzeczywisto-
ści i z coraz większym trudem szukają swojego 
miejsca, które systematycznie zawłaszczamy. 

Niestety, powoduje to coraz częstsze sytuacje 
konfliktowe z udziałem zwierząt. Dlatego na-
tychmiast, w sposób profesjonalny należy pod-
jąć działania na rzecz minimalizacji konfliktów 
z dużymi drapieżnikami. Powinien to uczynić 
zespół ekspertów złożony z badaczy, osób 
znających biologię drapieżników, a także wete-
rynarzy. Bez cienia wątpliwości, ułatwi to sku-
teczne przeciwdziałanie, często w bezkrwawy 
sposób, konfliktom na linii człowiek-zwierzę. 
Póki co, starajmy się zrozumieć naszych Braci 
Mniejszych, pozwólmy dzikim zwierzętom po-
zostać dzikimi, a w razie potrzeby, po prostu za-
troszczmy się o nie i pomóżmy przetrwać. Inny-
mi słowy, miejmy trochę pokory do otaczającej 
nas przyrody. (PAW)

Od pewnego czasu do naszej redakcji docierają 
sygnały zaniepokojonych lubonian o pojawiają-
cych się w mieście i jego najbliższej okolicy wil-
kach. Podobno widziano je na ul. Topolowej, a 
ostatnio również dwa na jednej z posesji przy ul. 
Rydla. Niedawno wilki pojawiły się we wsi Gar-
by pod Swarzędzem, Rogalinie, Szczepankowie, 
Poznaniu, Puszczykowie, Wirach, Komornikach i 
Plewiskach. Ciekawi byliśmy czy lubonianie fak-
tycznie czują zagrożenie ze strony wilków?

• Zdecydowana większość respondentów, 
ponad połowa – 58,8% – odpowiedziała prze-
cząco. Komentarze, które zanotowaliśmy to: 
„Żadne dzikie zwierzę nie jest zagrożeniem, o 
ile się go nie prowokuje”, „Wilki nie stwarzają za-
grożenia dla mieszkańców ponieważ ich tu nie 
ma, a nawet jeżeli by były, to i tak one uciekają 
od człowieka”, „Nie wydaje mi się, żeby to wilki 

były zagrożeniem dla człowieka, raczej jest na 
odwrót”, „Tutaj wilków nie widać, większym za-
grożeniem są dziki”, „Wilki nie są zagrożeniem 
dla ludzi. To my weszliśmy w ich środowisko, 
więc w naszym interesie powinno być pomaga-
nie im, a nie odstrzeliwanie”, „Jeżeli człowiek nie 
będzie im wchodził w drogę i prowokował, to 
nic złego się nie wydarzy”.

• Niemała grupa respondentów – 19,6% – od-
powiedziała twierdząco, argumentując swoje 
wypowiedzi m.in. tak: „Są zagrożeniem, ostat-
nio coraz częściej słyszy się o tym, że podcho-
dzą pod domy”, „Boję się o moje psy, słyszałam, 
że wilki zagryzają zwierzęta domowe i podcho-
dzą pod mieszkania”, „Są zagrożeniem nie tylko 
dla mieszkańców, ale też kierowców, ostatnio 
wyskoczył mi przed samochód”, „Mam małego 
pieska, o niego tak naprawdę się boję”.

• Nieco większa grupa niż „odczuwający zagro-
żenie” – 21,6% nie miała zdania. Niektórzy do-
dawali: „Nie mam zdania na ten temat. Liczę na 
to, że w razie czego odpowiednie służby się tym 
zajmą”, „Nie miałam styczności z wilkami, więc 
nie wiem”, „Żadnego wilka w okolicy nie widzia-
łam, jedynie czytałam o nich na portalach inter-
netowych, ale nie mam zdania na ten temat”.

       Sondaż przeprowadziła Magdalena Wende.
       Oprac. Paweł Wolniewicz

Pozwólmy im pozostać dzikimi, a w razie potrzeby, po pro-
stu zatroszczmy się o nie i pomóżmy przetrwać   
fot. Zb. Pawła Wolniewicza

Poszukujący domu Hubek to około dwuletni pies, który potrzebuje czasu na zaaklimatyzowanie się w nowych 
warunkach, przy nowych opiekunach. Kotłują się w  nim emocje – od obaw do człowieka, po ogromną chęć 
kontaktu z nim. Wobec nowo poznanych osób jest nieufny i ostrzegawczo szczeka. Gdy już kogoś bliżej pozna, 
nie opuszcza go na krok. Ogromną radość sprawia mu aportowanie piłki na wybiegu. Na spacerach chodzi bar-
dzo chaotycznie, ale w jego wieku, przy umiejętnym układaniu można to nadrobić. Pomóc w tym może nowy 
opiekun, wyczulony na potrzeby i oczekiwania Hubka. Pies jest wykastrowany, zaszczepiony oraz zaczipowany 
(616093900862130). W schronisku przebywa od listopada ubiegłego roku.   fot. Archiwum schroniska

o wilku mowa

czy wilki zagrażają mieszkańcom Lubonia?

słowa mają wielką wagę. słowa publikowane na łamach prasy, w  telewizji, radio, portalach internetowych 
i mediach społecznościowych mają wagę ogromną. Nie trzeba tłumaczyć, jak ważna jest rola mediów w po-
szerzaniu świadomości i wrażliwości przyrodniczej. to właśnie od ich rzetelności i poczucia odpowiedzialności 
za przekazywane odbiorcom treści zależy m.in. przyszłość wilków i innych gatunków chronionych w Polsce, 
których obraz pewne praktyki publicystyczne mogą wypaczać.

Nie
58,8%

21,6%

19,6%
tAk

nie mam 
zdania
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Po ataku armii niemieckiej 1 września 1939 roku na Polskę i wybuchu 
drugiej wojny światowej Armia Czerwona była zobowiązana do wkro-
czenia na tereny wschodnie Rzeczpospolitej. Wynikało to z  ustaleń 
paktu Ribbentrop-Mołotow podpisanego 23 sierpnia 1939 roku w Mo-
skwie. Stało się to jednak dopiero 17 września, ale od razu rozpoczęły 
się represje w  stosunku do Polaków. Pojmanych oficerów osadzono 
w obozach jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.

W ściśle tajnym piśmie z 5 marca 1940 roku, przygotowanym przez Lu-
dowy Komisariat Spraw Wewnętrznych kierowany przez Ławrientieja 
Berię dla Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii (bolszewików) oraz Towarzysza Stalina, informo-
wano: „W obozach dla jeńców wojennych NKWD ZSRR i w więzieniach 
zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej znajduje się 
duża liczba byłych oficerów armii polskiej, byłych pracowników policji 
polskiej i organów wywiadu, członków nacjonalistycznych, kontrrewo-
lucyjnych partii, członków ujawnionych kontrrewolucyjnych organizacji 
powstańczych, uciekinierów i innych. Wszyscy są zatwardziałymi wroga-
mi władzy radzieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju radzieckiego”.

Biuro Polityczne w swoim protokole z tego samego dnia poleciło NKWD 
„sprawy znajdujących się w  obozach dla jeńców wojennych”, „rozpa-
trzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego 
wymiaru kary rozstrzelania”. Do tego powinno się „sprawy rozpatrzyć 
bez wzywania aresztowanych i  bez przedstawienia zarzutów, posta-
nowienia o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia”. Wyroki wydawało 
trzyosobowe Kolegium Specjalne NKWD z  pogwałceniem wszelkich 
norm prawnych i moralnych.

Pierwsza grupa polskich jeńców wyruszyła koleją 3 kwietnia 1940 roku 
z obozu w Kozielsku do stacji Gniezdowo. Każdy z następnych trans-
portów liczył od kilkudziesięciu do około 250 osób. Dalej wożono ich 
karetkami więziennymi („czarnymi krukami”) w około trzydziestooso-
bowych grupach na miejsce egzekucji na letnisku NKWD w  Katyniu 
nad Dnieprem.

W rezultacie w ciągu dwóch miesięcy 1940 roku zamordowano 21 857 
jeńców wojennych wszystkich możliwych wyznań: katolików, prote-
stantów, prawosławnych, żydów i  muzułmanów. Byli to oficerowie 
zawodowi oraz rezerwy powołani do wojska na czas wojny, a  także 
funkcjonariusze służb mundurowych. Wśród nich znalazło się 18 ge-
nerałów, 350 pułkowników i  podpułkowników, tysiąc oficerów niż-
szych rang, 900 lekarzy i farmaceutów, ordynatorów i dyrektorów kli-

Archiwalne zdjęcie z kwietnia 1943 roku katyńskich mogił generałów Bronisława Bohete-
rewicza oraz Mieczysława Smorawińskiego. Za nimi stoi francusko-niemiecka delegacja 
pod przewodnictwem prawnika i dziennikarza Fernanda de Brinon z rządu Vichy. 
Zbiory Archiwum Federalnego (Bundesarchiv).

Katyński Marsz Cieni, odbywający się od 2008 roku w Warszawie, rozpoczyna się przed 
Muzeum Wojska Polskiego przy Alejach Jerozolimskich. Każdy z rekonstruktorów bierze 
w nim udział w intencji jednego z jeńców pomordowanych przez Sowietów. Podczas 
dziewiątej edycji przedsięwzięcia autor (z lewej) uczcił pamięć generała brygady Broni-
sława Boheterewicza, jednego z dwóch tak wysokich rangą oficerów zidentyfikowanych 
podczas ekshumacji przeprowadzonej przez Niemców w kwietniu 1943 roku. 
Zbiory Przemysława Maćkowiaka

Kartka pocztowa wysłana z obozu jenieckiego w Starobielsku przez porucznika Romana 
Skoraszewskiego. Został on zmobilizowany w sierpniu 1939 roku do 58. Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej stacjonującego w Poznaniu. Jestem w Sowietach i zdrów. Pisz Maryś jak 
najwięcej – chociaż ja będę rzadko pisał. Czy są wszyscy w domu i zdrowi? Czy Olka po-
zna Tatusia? A Tobie czy dopisuje zdrowie?. Takie pamiątki przypominają o osobistych 
tragediach rozgrywających się również w wielkopolskich domach. 
Archiwum rodzinne Macieja Skoraszewskiego

Rekonstruktorzy podczas IX Katyńskiego Marszu Cieni przed Bramą Nowomiejską (Alek-
sandrowską) Cytadeli Warszawskiej stanowiącej główne wejście do Muzeum Katyńskiego. 
Zbiory Przemysława Maćkowiaka

Zostaną po nas tylko guziki…
w tym roku obchodzimy 81. rocznicę zbrodni katyńskiej, choć w dość specyficzny sposób w cieniu 
pandemii. Przez wiele ostatnich lat w uroczystościach czynnie brali udział członkowie towarzy-
stwa Miłośników Miasta Lubonia.

HISTORIA
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nik, 1040 nauczycieli szkół średnich i powszechnych, 107 naukowców 
i wykładowców, 700 prawników, sędziów i prokuratorów, sześć tysięcy 
funkcjonariuszy policji oraz formacji mundurowych, kilkudziesięciu 
duchownych, 700 inżynierów. Byli też wynalazcy, przemysłowcy, han-
dlowcy, urzędnicy, artyści, sportowcy oraz dziennikarze.

W dniu 9 kwietnia 1940 roku zamordowano w Katyniu generała bryga-
dy Bronisława Boheterewicza (1870-1940) oraz pochodzącego z Wiel-
kopolski generała brygady Mieczysława Smorawińskiego (1893-1940). 
Byli oni jedynymi zidentyfikowanymi generałami Wojska Polskiego 
w trakcie ekshumacji przeprowadzonych przez Niemców w 1943 roku 
z masowych mogił.

Wśród ofiar są również mieszkańcy obecnego Lubonia. W Katyniu zgi-
nął więziony w Kozielsku kapitan rezerwy Antoni Marcinowski (1893-
1940) będący powstańcem wielkopolskim oraz dyrektorem zakładów 
ziemniaczanych. Podobnie spoczął na „kozich górach” podporucznik 
rezerwy Edmund Moenke (1883-1940), w  cywilu lekarz z  Żabikowa. 
Więzieni w obozie jenieckim w Starobielsku i zamordowani w Charko-
wie byli: podporucznik rezerwy Adam Siebert (1902-1940) oraz zawo-
dowy kapitan Wojska Polskiego Roman Rymsza (1892-1940) służący 
w 58. Pułku Piechoty Wielkopolskiej Króla Bolesława Chrobrego. Ofiarą 
zamordowaną w Miednoje i wcześniej więzioną w Ostaszkowie był star-
szy posterunkowy Policji Państwowej Adam Malinowski (1904-1940).

Tytułowe guziki to nawiązanie do filmu Andrzeja Wajdy „Katyń” z 2007 
roku, a także wiersza Zbigniewa Herberta „Guziki”. Obu artystów rów-
nież straciło swoich bliskich w Katyniu.

Od początku zbrodni Rosjanie nie przyznawali się do zbrodni próbując 
obciążyć odpowiedzialnością Niemców. Dopiero 14 października 1992 
roku pierwsze archiwalne dokumenty pochodzące ze słynnej „teczki 
specjalnej nr 1” zostały przekazane przez przedstawicieli prezydenta 
Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna prezydentowi RP Lechowi Wałęsie.

Jedną z najważniejszych imprez rekonstrukcyjnych jest Katyński Marsz 
Cieni organizowany w Warszawie od 2008 roku przez Instytut Pamię-
ci Narodowej oraz Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Radosław”. Ideą 
dorocznej uroczystości jest oddanie symbolicznego hołdu zamordowa-
nym przez Sowietów Polakom w  Katyniu i  w  wielu innych miejscach 
na Wschodzie. Rozpoczynają się one przy Muzeum Wojska Polskiego, 
a poprzedzają je msze polowe. W kolumnie maszeruje kilkuset rekon-
struktorów w mundurach Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogra-
nicza i Policji Państwowej, eskortowanych przez NKWD. Trasa wiedzie 
przez Krakowskie Przedmieście, Starówkę pod pomnik Poległym i Po-
mordowanym na Wschodzie. Przy kościele Świętego Krzyża recytowa-
ne są fragmenty korespondencji obozowej, a na placu zamkowym od-
czytywana jest lista zamordowanych oficerów.

Zwykle msza polowa jest koncelebrowana na placu apelowym przed 
Muzeum Katyńskim. Otwarta w  2015 roku po przeniesieniu z  fortu 
czerniakowskiego nowoczesna placówka mieści się w kaponierze połu-
dniowej Cytadeli Warszawskiej (Aleksandrowskiej) zbudowanej w latach 

Przemarsz około trzystu rekonstruktorów w trakcie IX Katyńskiego Marszu Cieni przez war-
szawską starówkę. W tle Barbakan z 1548 roku związany z Bramą Nowomiejską murów 
obronnych Starego Miasta i odbudowany po drugiej wojnie światowej.   fot. Bartosz Skotnicki

Jeńcy z obozu w Kozielsku byli transportowani koleją do stacji Gniezdowo w pobliżu 
Smoleńska. Dalej przewożono ich do miejsca egzekucji w lesie katyńskim specjalnymi 
karetkami więziennymi. Czarne autobusy z zamalowanymi szybami i wydzielonymi 
jednoosobowymi niewielkimi celami nazywano „czarnymi krukami” (чёрный ворон). 
Replikę właśnie takiego pojazdu NKWD wykonano dla potrzeb filmu „Katyń” z 2007 roku 
w reżyserii Andrzeja Wajdy. Obecnie znajduje się ona na ekspozycji Muzeum Powstania 
Warszawskiego, ale jest również wykorzystywana w Katyńskich Marszach Cieni. 
fot. Kamil Andrzej Misiak

Najmłodsza uczestniczka VIII Katyńskiego Marszu Cieni w 2015 roku, Konstancja Mać-
kowiak, trzymająca podziękowania dla Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia za 
kolejny udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.     Zbiory Przemysława Maćkowiaka

...dalszy ciąg tekstu na następnej stronie...

HISTORIA 
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1832-1865 według projektu znanego carskiego inżyniera wojskowego 
i  fortyfikatora Iwana Dehna. Warto też wspomnieć, że 3 kwietnia 1835 
roku wizytował on nie tylko budowaną poznańską twierdzę poligonalną, 
ale również uruchomioną rok wcześniej cegielnię w Żabikowie (obecnym 
Luboniu). Nowinką techniczną była konna „kolej żelazna” umożliwiająca 
transport cegły nad brzeg Warty.

W  wielkopolskim Wolsztynie od 2015 roku organizowany jest Marsz 
Katyński będący młodszym i  nieco mniejszym przedsięwzięciem niż 
warszawski pierwowzór. Zwykle odbywa się dzień wcześniej przed 
Katyńskim Marszem Cieni przy wsparciu środowisk rekonstrukcyjnych 
związanych z inicjatywą o starszej metryce. Inicjatorem przedsięwzię-
cia jest Instytutu Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Miłośników 
Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym.

Niestety w  ubiegłym roku pandemia spowodowała ograniczenie for-
muły obu imprez. Przez to też nastąpiła zmiana ich terminów z kwietnia 
na wrzesień.

W 2015 roku znaleźliśmy się na planie filmu „Smoleńsk” w reżyserii An-
toniego Krauze (1940-2018). Wzbudzający duże emocje kontrowersyj-
ny film stanowił autorską wizję wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku zwią-
zanych z katastrofą prezydenckiego Tu-154M w Smoleńsku. W  jednej 
z  ostatnich symbolicznych scen ofiary wypadku lotniczego witane są 
przez ofiary zbrodni katyńskiej.

Na planie odtwarzaliśmy między innymi postać generała brygady Mie-
czysława Smorawińskiego oraz jedynej kobiety zamordowanej w Katy-
niu – podporucznik Janiny Lewandowskiej (1908-1940). Była to osoba 
niezwykła, Wielkopolanka, córka głównodowodzącego powstania wiel-
kopolskiego generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego (1867-1937). 
W 2005 roku czaszka Janiny Lewadowskiej (1908-1940) została pocho-
wana z honorami na cmentarzu w podpoznańskim Lusowie. Warto też 
wspomnieć, że wnuczka generała Smorawińskiego – Ewa Bąkowska 
zginęła w trakcie katastrofy samolotu pasażerskiego w Smoleńsku.

W  2017 roku zamierzaliśmy oddać hołd ofiarom mordu w  Katyniu 
podczas wyprawy członków Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia 
oraz Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej na Festiwal Militar-
ny „Pole Bitwy” w podmoskiewskim Nelidovie. Niestety ze względu na 
sytuację polityczną i problemy na granicy nie udało nam się dojechać 
do Katynia…

 Przemysław Maćkowiak
 Prezes TMML

W trakcie VI Marszu Katyńskiego w Wolsztynie msza święta w intencji pomordowanych 
jeńców była koncelebrowana przez biskupa Zdzisława Fortuniaka w poewangelickim 
kościele Wniebowstąpienia Pańskiego z lat 1830-1832.    fot. Rafał Wojtyniak.

W ubiegłym roku VI Marsz Katyński ze względu na pandemię miał ograniczoną for-
mułę. Na zdjęciu członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia oraz zaprzy-
jaźnionej Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej na wolsztyńskim cmentarzu 
przy pomniku „Dla Ciebie Polsko i Twojej chwały”. Upamiętnia on 80 ofiar niemieckie-
go terroru podczas drugiej wojny światowej w powiecie wolsztyńskim. W 1989 roku 
złożono przy nim urnę z ziemią z Katynia.     fot. Rafał Wojtyniak

Kadr w filmu „Smoleńsk” z 2016 roku w reżyserii Antoniego Krauze. Na zdjęciu para prezy-
dencka Lech i Maria Kaczyńscy (Lech Łotocki i Ewa Dałkowska) jest witana przez dwóch 
generałów zidentyfikowanych w  1943 roku w  dołach śmierci w  Katyniu. Autor zagrał 
w niej pochodzącego z Wielkopolski generała brygady Mieczysława Smorawińskiego. 
fot. Przemysław Maćkowiak

Specyfiką Marszu Katyńskiego w Wolsztynie jest przejazd rekonstruktorów pociągiem 
składającym się z historycznego parowozu oraz wagonów towarowych. Wyrusza on ze 
stacji głównej i jedzie do lasku w pobliskim Bielniku. Tam w pobliżu skansenu budow-
nictwa ludowego znajduje się pomnik upamiętniający ofiary egzekucji przeprowadzo-
nych przez Nwiemców podczas drugiej wojny światowej. Przejazd ideowo nawiązuje do 
transportu polskich jeńców z obozu w Kozielsku do stacji kolejowej Gniezdowo niedaleko 
miejsca kaźni w Katyniu.    fot. Rafał Wojtyniak

Przejazd rekonstruktorów w wagonach towarowych podczas VI Marszu Katyńskiego 
jeszcze bardziej pozwoliło im wczuć się w atmosferę tych przerażających dni z wiosny 
1940 roku.    fot. Rafał Wojtyniak

HISTORIA
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W kwietniu 2011 r. w naszym mieście w ra-
mach ogólnopolskiego programu KATYŃ – 
ocalić od zapomnienia (program za życia ob-
jął patronatem śp. Prezydent Lech Kaczyński), 
realizowanego w Polsce przez Stowarzyszenie 
Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, który 
polegał na sadzeniu dębów pamięci o ofia-
rach zbrodni stalinowskiej – akcji zainicjowa-
nej i podjętej przez Stowarzyszenie Kultural-
no-Oświatowe Forum Lubońskie im. Augusta 
hr. Cieszkowskiego, posadzono trzy dęby ku 
czci katyńczyków związanych z Luboniem. 
Pierwszy z nich na cmentarzu parafialnym w 
Żabikowie – ku czci podporucznika Wojska 
Polskiego i przedwojennego lekarza żabikow-
skiego – dr. Edmunda Wacława Moenke, dru-
gi przy kościele pw. św. Jana Bosko – ku czci 
zamordowanego w Katyniu Kapitana Wojska 
Polskiego – Antoniego Marcinkowskiego – 
powstańca wielkopolskiego, dyrektora Zakła-
dów Ziemniaczanych w Luboniu, natomiast 
trzeci – ku czci zamordowanego przez NKWD 
w Charkowie Romana Piotra Rymszy – zawo-

dowego kapitana Wojska Polskiego. Sześć lat 
później, w pierwszej dekadzie marca, konty-
nuując akcję, posadzono dwa kolejne dęby 
upamiętniające zamordowanych katyńczy-
ków. Jeden na skwerze przed Ośrodkiem Kul-
tury – ku czci kapitana Wojska Polskiego Ada-
ma Sieberta oraz drugi przy kościele św. Jana 
Pawła II – ku czci aspiranta Policji Państwowej 
– Adama Malinowskiego. Tym razem posa-
dzenie dębów zainicjowało i przeprowadziło 
Lubońskie Bractwo Kurkowe (LBK). W sobotę, 

18 marca w kościele pw. św. Jana Pawła II od-
prawiono okolicznościową Mszę św. w inten-
cji zamordowanych katyńczyków związanych 
z naszym miastem. Przed uroczystą liturgią, 
przy udziale młodzieży lubońskich szkół, zo-
stały poświęcone dwa nowo posadzone drze-
wa. Wszystkimi pięcioma żywymi pomnikami 
pamięci opiekują się lubońskie szkoły. Warto 
wspomnieć, że wszystkie w/w dęby posadziła 
i zabezpieczyła firma Zbigniewa Jurgi (Zakład 
Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji). (PAW)

Zamordowani przez Nkwd w 1940 r. związani z Luboniem
Pomimo dystansu czasowego, jaki dzieli nas od Zbrodni katyńskiej, wciąż żywa jest pamięć o niej w pol-
skim społeczeństwie. decyzja najwyższych sowieckich władz partyjno-państwowych z 5 marca 1940 r. 
o rozstrzelaniu blisko 22 000 polskich jeńców wojennych i więźniów była zbrodnią popełnioną na pol-
skich elitach intelektualnych. jest to niewątpliwie bolesna i odczuwalna do dziś strata. obecność tego 
wydarzenia w naszej świadomości wynika także z faktu nierozliczenia jego sprawców…

Dęby Pamięci poświęcone zamordowanym przez NKWD w 1940 r.    fot. Paweł Wolniewicz

Zamordowani przez NKWD w 1940 r. związani z Luboniem   fot. Paweł Wolniewicz
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Antoni Marcinkowski
ur. 8.06.1893 r.
zm. 04.1940 r.
kapitan rezerwy WP,
dyrektor zakładów ziemnia-
czanych.
Powstaniec Wielkopolski
Więziony w Kozielsku,
zamordowany przez NKWD,
spoczywa – Katyń.

Adam Malinowski
ur. 20.07.1904 r.
zm. 04.1940 r.
starszy posterunkowy
Policji Państwowej.
Po morderstwie ks. St. Streicha
badał związki zabójcy ze struk-
turami KPP.
Więziony w Ostaszkowie, 
zamordowany przez NKWD  
w Twerze,
spoczywa – Miednoje.

roman rymsza
ur. 22.02.1892 r.
zm. 04.1940 r.
kapitan WP żołnierz zawo-
dowy.
Więziony w Starobielsku, 
zamordowany przez NKWD,
spoczywa – Charków.

edmud Moenke
ur. 23.01.1883 r.
zm. 16.04.1940 r.
podporucznik rezerwy WP
doktor, lekarz z Żabikowa.
Więziony w Kozielsku, 
zamordowany przez NKWD,
spoczywa – Katyń.

Adam siebert
ur. 24.11.1902 r.
zm. 04.1940 r.
porucznik rezerwy WP, 
geodeta.
Więziony w Starobielsku,
zamordowany przez NKWD,
spoczywa – Charków.
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Przez pięć dni (13-17 marca) w kościele św. Jana Bosko nauki wielkopo-
stne głosił ojciec Daniel Biedniak OMI (Zgromadzenie Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej). Zachęcał w nich między innymi do wędrowa-
nia do wnętrza swojego serca. Podkreślał również, że w życiu jest wiele 

dróg i wydarzeń, tyle dróg do Boga, ilu jest ludzi, jednak powinno się 
iść po śladach Mistrza z Nazaretu.  „Nauczmy się żyć obok natury i zwie-
rząt, będąc pokorni wobec przyrody” – powiedział ojciec Daniel. Swoje 
nauki przeplatał licznymi przykładami z życia i anegdotami. (PAW)

Środą Popielcową 17 lutego rozpoczęliśmy tegoroczny Wielki Post, któ-
ry trwać będzie do soboty 3 kwietnia. 

Tradycyjnie w tym dniu uczestniczyliśmy w Mszach św., podczas któ-
rych akt pokutny został zastąpiony posypaniem głów wiernych popio-
łem. W tym dniu obowiązywał też post ścisły, od którego nie ma dys-
pensy (dwa lekkie posiłki i jeden do syta).

Podobnie jak w ubiegłym roku na okres Wielkiego Postu w naszej pa-
rafii mogliśmy nabyć „Zdrapkę Wielkopostną” z zadaniami na każdy 
dzień i modlitwami pomagającymi pełniej przeżyć ten okres również 
osobom, które z różnych powodów nie mogą osobiście uczestniczyć 
w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Dla tych osób i nie 
tylko wydawnictwa: „Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.”, „Prze-
wodnik Katolicki” i „Biblioteka Kaznodziejska” przygotowały pomoc-
nik wielkopostny „40 dni z Bogiem” (również można było go nabyć w 
naszej parafii). W przewodniku tym na każdy dzień proponowane jest 
słowo Ewangelii i krótkie jej rozważanie, modlitwa, zaproszenie do 

wdzięczności Bogu za otrzymane w ciągu dnia dobro oraz słowa na-
dziei ze stron literatury. Każdy tydzień kończy się fragmentem ency-
kliki o nadziei - Spe  salvi - papieża Benedykta XVI. Dopełnieniem tego 
„przewodnika wielkopostnego” jest  Triduum Paschalne dla tych, którzy 
nie mogą uczestniczyć w liturgii. 

Okres Wielkiego Postu to przede wszystkim dla chrześcijan czas postu, 
modlitwy i jałmużny. Nasz Parafialny Zespół Caritas już tradycyjnie pro-
wadzi akcje, które mają na celu zapewnienie osobom i rodzinom ubo-
gim z naszej parafii godnego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Te akcje 
to: „Serduszko” (słodycze dla dzieci), „Kilogram dla bliźniego” (zbiórka 
żywności w naszym parafialnym kościele i w Intermarche), sprzedaż 
„Paschalików”, z których dochód jest również przeznaczany na pomoc 
podopiecznym PZC. Nasze wolontariuszki, jak zawsze, liczą na pomoc 
bardziej zamożnych parafian i zawsze ją otrzymują, za co w imieniu 
swoich podopiecznych serdecznie dziękują.

 Halina Gościewska

rekolekcje u św. jana bosko

Z Parafii św. jana Pawła ii

fot. Paweł Wolniewicz

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 18 marca 2021r.

odszedł od nas na zawsze ,przeżywszy 74 lata
                          

śp. Roman Apelt

Nasz Kochający mąż, ojciec, teść, dziadek.

,,Nie ma Go z nami
ale pozostanie zawsze w naszych sercach''
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gratulacje dla damiana

Puchar Polski

damian wrzesiński, znany lubońskim 
fanom boksu, z  13 na 14 marca obronił 
pas Mistrza Polski w wadze lekkiej, poko-
nując w dzierżoniowie w walce wieczoru 
podczas gali tyMeX boXiNg Night 16 
Meksykanina julio barrazę. 

Była to zacięta i dynamiczna walka z bardzo 
trudnym i  wymagającym przeciwnikiem. 
Po tym zwycięstwie poznaniak zdobył tytuł 
Międzynarodowego Mistrza Polski. Z  kro-
nikarskiego obowiązku musimy wszystkim 
kibicom przypomnieć, że w  2013 roku Da-
mian wspólnie z małżonką Natalią i małą Oli-
wią mieszkali w Luboniu. Damian jest absol-
wentem Akademii Wychowania Fizycznego 
w  Poznaniu. Sporty walki zaczął uprawiać 
w  wieku 14 lat. Karierę w  boksie rozpoczął 

w 2006 roku w Miejskim Klubie Sportowym 
w Sparcie Złotów. Jak nam powiedział, pod 
koniec sierpnia 2013 roku zdecydował się 
na podpisanie kontraktu zawodowego. Jego 
debiut nastąpił 31 sierpnia podczas gali 
w  Radomiu, a  jego rywalem był reprezen-
tant z Czech Petr Gyna. Pokonał przeciwnika 
przez nokaut. Wkrótce potem we Włocławku 
zdobył tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski. 
Marzeniem jego było otwarcie w przyszłości 
klubu bokserskiego w  Luboniu. 20 lutego 
2014 roku odbyła się w Luboniu uroczystość 
wręczenia statuetek Siewca Roku 2013, pod-
czas której Damian Wrzesiński został wyróż-
niony w kategorii Sport. Damianowi życzy-
my dalszych sukcesów i  kolejnych osiągnięć.

 Władysław Szczepaniak

11 listopada 2020 roku Stella pokonała w finale w strefie poznańskiej 
na własnym boisku przy ul. Szkolnej Błękitnych Wronki 4:2. Już było 
wiadomo, że Puchar pozostanie po raz drugi w Luboniu, gdzie dał 
przepustkę do wiosennych rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu 
wojewódzkim. 11 grudnia w siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej odbyło się losowanie 1/16 tego finału. Los sprawił, że Stellow-
cy będą musieli się zmierzyć z IV-ligową Kotwicą Kórnik. Spotkanie 
miało być rozegrane 27 lutego 2021 w  Luboniu przy ul. Szkolnej. 
Jednak jak się okazało, o czym dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, wło-
darze, którzy zajmują się tym obiektem (LOSiR) uznali, płyta boiska 
nie nadaje się do rozegrania tego meczu. Nasuwa się refleksja i py-
tanie do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, czy ten termin był 
odpowiedni, przecież Puchar mógłby być rozegrany z powodzeniem 
w terminie późniejszym. W ten sposób działacze Stelli w porozumie-
niu z klubem Kotwicy Kórnik doszli do konsensusu, że mecz zostanie 
rozegrany na stadionie na sztucznej płycie z oświetleniem w Bara-
nowie. Oczywiście koszty tego wypożyczenia będzie musiał pokryć 
klub Stelli, który był gospodarzem tego spotkania.

Sam mecz był ciekawym widowiskiem, podczas którego oba ze-
społy stworzyły wiele sytuacji podbramkowych. Pierwsza połowa 
zakończyła się remisem bezbramkowym, w  drugiej odsłonie go-
ście zdobyli dwie bramki w  ciągu trzech minut, rozstrzygając to 
spotkanie na swoją korzyść i w ten sposób awansowali do 1/8 tego 
finału. Zespół Stelli wystąpił w następującym składzie: Michał Ja-
rzec, Dariusz Wróblewski, Stanisław Siekański, Dawid Jurga, Dawid 

Jakubiak, Piotr Łukaszewski, Daniel Smulkowski, Oleksandr Hla-
dysh, Norbert Stangierski, Jakub Małkowski, Alain Ngamayama, 
Maciej Pietrykowski, Jakub Kaźmierczak, Adam Michalak, Daniel 
Baran, Yehor Stepanchenko, Tomasz Mroczyński, Adrian Wojtysiak, 
Aron Michalak.

Po skończonym meczu trener stelli – sebastian kleiber – po-
wiedział: – Wyżej notowany rywal był drużyną dojrzalszą piłkarsko 
i prowadził grę. Jednak my umiejętnie broniliśmy się i próbowaliśmy 
kontrować. Na pewno żal, w  jaki sposób Kotwica zdobyła bramki. 
Dwie straty w środku pola, które przeciwnik wykorzystał bardzo szyb-
ko i skutecznie. Myślę, że przynajmniej na jedną bramkę zasłużyliśmy, 
szczególnie w końcówce meczu. Swoim chłopakom dziękuję za zaan-
gażowanie i za to, że znowu mogliśmy przeżyć taką przygodę, a dru-
żynie z Kórnika gratuluję awansu.

kierownik zespołu Maciej łukaszewski skomentował: – Przed me-
czem z Kotwicą było trochę niepewności. W naszej drużynie wypadło ze 
składu pięciu podstawowych zawodników z jesiennych rozgrywek Pucha-
ru Polski. Ponadto dochodziły do nas sygnały o  dużych wzmocnieniach 
w  drużynie przeciwnika, w  tym zasilił Kotwicę nasz lider Jakub Solarek. 
O ile porażka smuci, to postawa drużyny już nie. Do 70. minuty dotrzymy-
waliśmy kroku doświadczonemu rywalowi, a w końcówce nawet zmusili-
śmy drużynę z Kórnika do ofiarnej obrony i jako drużyna możemy przyjąć 
tę porażkę z podniesionym czołem.

 Władysław Szczepaniak

Po zwycięskiej walce, Damian Wrzesiński, z satysfakcją 
prezentował zdobyte mistrzowski pas i puchar   
fot. Władysław Szczepaniak

Na ringu Damian (z lewej) okazał się lepszy    fot. Władysław Szczepaniak Walkę o tytuł mistrza stoczyli godni siebie przeciwnicy    fot. Władysław Szczepaniak 
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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

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

08
7

TERMIN

R
EALIZACJI

14
 DNI G

W
AR A NCJI

5
LAT

BEZ 

Ż

YRA NTÓ W

RATY
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

Z PCV I ALUMINIUM

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

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

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis

LD
00

1

tel. 692 515 643

HDS
TRANSPORT 
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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!

LK
10

6

ZATRUDNIMY

w Kwiaciarni
do pracy 

z doświadczeniem 
osobę 

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

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.






 

REALIZACJA ZLECEŃ FUNDUSZU 

SPRZĘT REHABILITACYJNY

ORTEZY, BALKONIKI, WÓZKI INWALIDZKIE

PROFILAKTYKA PRZECIWŻYLAKOWA

BADANIA STÓP ORAZ DOBÓR WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

PORADY FIZJOTERAPEUTY

Zapraszamy
pn.-pt. 10.00-18.00

sob. 10.00-13.30

ul. Wschodnia 24B/4
62-030 Luboń

tel. 61 899 10 38
kom. 798 949 354

Naszym Miłym Klientom 
życzymy zdrowych, radosnych 

Świąt Wielkanocnych. 
Cały czas jesteśmy do Państwa 

dyspozycji i otaczamy 
serdecznością.

Luksusowe
Apartamenty

w centrum Śremu

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY
WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

TEL. 695 499 400
www.apartamenty-srem.pl
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klasa A

ruszyła V liga

wstrzymanie rozgrywek

w  związku z  rozpoczynającymi się roz-
grywkami piłkarskimi wiosna 2021 w A kla-
sie, zapytaliśmy nowego szkoleniowca 
Lubońskiego klubu sportowego Marka 
wilczyńskiego, jak również prezesa Pogro-
mu Luboń szymona owsiannego o przygo-
towania zespołów do rozgrywek.

Marek wilczyński trener Lks-u.

Ostatnim meczem sparingowym z  Avią Ka-
mionki zremisowanym 2:2 zakończyliśmy 
okres przygotowawczy do rundy wiosennej. 
Przygotowania zaczęliśmy 18 stycznia, ro-
zegraliśmy 6 spotkań sparingowych. Celem 
było odpowiednie przygotowanie moto-

ryczne i  wprowadzenie do zespołu wielu 
młodych, obiecujących juniorów. Generalnie 
chcemy stawiać na młodzież w oparciu o 2-3 
zawodników doświadczonych. Mamy pół 
roku na to, żeby zbudować silny zespół, który 
powalczy w  przyszłym sezonie o  awans do 
klasy okręgowej. 

Problemem w  Luboniu niestety od lat jest 
brak boiska treningowego, mamy duży teren 
do zagospodarowania na Rzecznej, ale nie-
stety Urząd Miasta nic nie robi, żeby mogło 
powstać boisko treningowe z  prawdziwego 
zdarzenia. Musimy niestety trenować na 
Orlikach i  jeszcze płacić za nie z  kosmicznej 
dotacji 40 tysięcy, które są przeznaczone na 

klub. Powiem szczerze, że to chyba najniższa 
dotacja w  Wielkopolsce na klub z  tak dużą 
liczbą grup młodzieżowych. 

Prezes Pogromu Luboń szymon owsianny

Przed rundą wiosenną jesteśmy pozytywnie 
nastawieni na walkę o każdy punkt. Sytuacja 
w  tabeli jest bardzo wyrównana – w  wal-
ce o  utrzymanie rywalizuje kilka zespołów, 
a  przewaga punktowa między nimi jest mi-
nimalna. Dużym problemem jest sytuacja 
pandemiczna, która utrudniała możliwość 
normalnego trenowania. Mimo to, wierzymy 
w udaną dla nas rundę.

 Władysław Szczepaniak

6 marca zainaugurowała V liga, w której 
występuje Stella Luboń. W pierwszym 
meczu w rundzie wiosennej Stellowcy 
rozegrali swój mecz na wyjeździe, a prze-
ciwnikiem był zespół Akademia Piłkarska 
Reissa Poznań. Niestety lubonianie roz-
poczęli wiosenny sezon od porażki 2:0. 
13 marca zespół z Lubonia podejmował 
u siebie Grom Plewiska. Był to mecz pe-
łen emocji, gdzie każdy wynik był sprawą 
otwartą. Ostatecznie spotkanie zakończy-
ło się sprawiedliwym remisem 0:0. 

 Władysław Szczepaniak

W związku z zaostrzeniem przepisów zwią-
zanych z pandemią COVID-19, Wielkopolski 
Związek Piłki Nożnej wstrzymuje rywalizację 
w ligach seniorskich od 20 marca do 9 kwiet-
nia od RED BOX V liga, w której występuje 
Stella Luboń. Odwołane również zostają 
PROTON klasa A, gdzie mamy dwa zespoły 
– Luboński KS i Pogrom Luboń oraz PROTON 
klasa B, w której występują rezerwy Stelli. 
Terminarz przesuniętych spotkań:

red boX V liga

20 kolejka - z 20/21 marca na 3 maja

21 kolejka - z 27/28 marca na 9 maja

22 kolejka - z 3 kwietnia na 27/28 czerwca

ProtoN klasa A

14 kolejka - z 20/21 marca na 3 czerwca

15 kolejka - z 27/28 marca na 27/28 czerwca

ProtoN klasa b grupa Vi

12 kolejka z 27/28 marca na połowę maja

 Władysław Szczepaniak

W meczu Stelli z Gromem Plewiska, pod bramką gospodarzy bywało gorąco   fot. Władysław Szczepaniak

korona Piaski 19 46 67:17

kania Gostyń 18 40 38:12

lipno Stęszew 19 40 43:19

Rawia Rawicz 19 33 36:24

aP Reissa Poznań 19 33 48:22

Wiara lecha Poznań 19 32 36:29

Promień krzywiń 18 31 30:28

Przemysław Poznań 19 27 41:36

Grom Plewiska 19 27 29:26

Sokół Pniewy 19 27 38:38

Płomień Przyprostynia 19 26 39:43

Stella Luboń 19 24 32:35

Orkan Chorzemin 19 21 41:44

Piast Poniec 19 17 27:45

PkS Racot 19 16 23:54

Patria Buk 19 16 25:62

Grom Wolsztyn 19 15 24:48

Pogoń Śmigiel 19 8 14:49

V Liga red box 2020/2021     grupa wielkopolska ii
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U����� ����������
Kędziora Zbigniew

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

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

24h
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ul. Wawrzyniaka 9
62 – 050 Mosina

godZiNy otwArciA:
pn. – pt. 10.00 – 17.00 
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Korepetytor z wieloletnim 
doświadczeniem udzieli 

korepetycji 
z matematyki

na wszystkich
poziomach zaawansowania
(z przygotowaniem do matury włącznie)

tel. 724-215-530

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.

LK
06

6

ELEKTRYK
- montaż instalacji
- roboty ziemne
- awarie elektryczne
- drobne prace budowlane

722 136 029
511 177 391

NAPRAWA LODÓWEK

ZAMRAŻAREK 

tel. 602 672 815

LK
10

1
LP

00
2

LK
02

6

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

• prawa jazdy kat. B, C, D, BE, CE
(szkolenie stacjonarne lub e-learning)

• kwali�kacji wstępnej, przyspieszonej, 
uzupełniającej –  nabór w systemie ciągłym

• szkolenie okresowe (kierowcy kat C, D 
co 5 lat) –  nabór w systemie ciągłym

• ADR podstawowy, cysterny

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

w Poznaniu Wildzie
ul. Czechosłowacka 108,

61-476 Poznań

ZAPRASZA NA KURSY:

INFORMACJE I ZAPISY:
www.lok.org.pl

biuro.oskpoznan@lok.org.pl
tel: 61/830 10 96; 516 196 933
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LK
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00
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AUT
złomowanie 

organizowanie transportu 
na terenie gmin Mosina, 

Puszczykowo, Luboń

tel. 661-028-222
LK

09
2
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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!)

LK
08

1

www.drewno-lubon.ns48.pl
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PRZEWÓZ OSÓB

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

(L
K0

72
)

LK
10

6
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SERWIS OKIEN
• Naprawa i regulacja
• Wymiana szyb i uszczelek
• Montaż nawiewników
• Roletki, plisy i moskitiery

Sobecki Zbigniew
tel. 664 779 961

LK
03

4

LK
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Rada Nadzorcza, 
Zarząd

oraz Pracownicy

Z okazji świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim Klientom
najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres
będzie dla wszystkich okresem zadumy, 
wyciszenia, wypoczynku, 
i prawdziwej radości.

USŁUGI
REMONTOWO 

WYKOŃCZENIOWE

tel. 669 638 948

• malowanie
• szpachlowanie
• sufity podwieszane
• zabudowa karton-gips
• układanie płytek
• układanie paneli podłogowych
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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.

Naszym Klientom życzymy

radosnych Świąt Wielkanocnych.

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

LK
04

4

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

+

LK
08

7

 

czynne: pn-pt. 10:00-18:00, sobota. 10:00-14:00. 

 

NAROŻNIKI  

 

 
 

Gruszczyn 
ul.Swarzędzka 29

 

RATY 0%
 

KUCHNIE

JADALNIE

SYPIALNIE

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
0

6
0

                      Bistro inne niż wszystkie

tel. 602 262 091
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Salon Optyczno-Okulistyczny
Joanna Ereńska

tel. 61 899 41 32Centrum Handlowe Pajo

KOMPLEKSOWE BADANIE OKULISTYCZNE
USŁUGI OPTYCZNE

HONORUJEMY KARTĘ SENIORA I DUŻEJ RODZINY
DARMOWE BADANIE WZROKU

PRZY ZAKUPIE KOMPLETNEJ PARY OKULARÓW LK
00

7

!

FOTOWOLTAIKA

LK
07

6

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia: 
dużo radości, zdrowia, spokoju,
oraz wszelkiej pomyślności

Rada Nadzorcza,
Zarząd i pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

ul. Pułaskiego 30a/46 

MEGA ROLLO 50cm, 
pyszne sałatki, 

kebaby na talerzu 
(także w wersji wegetariańskiej) 

i wiele innych!

Przyjmujemy zamówienia na dowóz 

tel. 739 564 225
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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

LP
01

0

Naszym Klientom życzymy zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

LK
00

1

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, 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

Naszym Klientom życzymy 
zdrowych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
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Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565

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

PRODUCENT
GARNITURÓW MĘSKICH, 
KOMUNIJNYCH, DAMSKICH. 

MOŻLIWOŚĆ USZYCIA Z 
DOPASOWANIEM DO SYLWETKI.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
RÓWNIEŻ FIRMY.

PRODUCENT
GARNITURÓW MĘSKICH, 
KOMUNIJNYCH, DAMSKICH. 

MOŻLIWOŚĆ USZYCIA Z 
DOPASOWANIEM DO SYLWETKI.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
RÓWNIEŻ FIRMY.

W W W.GARNITURYSTEPNIAK .PLW W W.GARNITURYSTEPNIAK .PL

ZATRUDNIĘ KRAWCOWE
Miejsce pracy

Luboń

Wszystkie
soboty
wolne

tel. 601 634 134
LP

00
9

STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2

Życzymy zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

tel. 665 545 545e-mail: sklep@agkmeble.pl



44

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

GAZETA LUBOŃSKA 04/2021reklama

LK
03

8

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

LK
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