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TRWA REKRUTACJA 

NA ROK 2022/2023

Zapraszamy na wirtualny 

spacer po placówce

www.peterpanlubon.pl

ul. Niezłomnych 3B, Luboń

kontakt w j. angielskim 693 313 994, 

w j. polskim 783 718 115 

Introligatornia Format
Jana Matejki 2A, 62-040 Puszczykowo

+48 502 037 373 

• oprawa akcesoriów różnej postaci

• wykonanie pudeł, teczek, kart dań, 
legitymacji, albumów, kalendarzy

• tłoczenie napisów oraz logo

• renowacje i konserwacje 
starych, cennych książek

MIESZKANIE W LUBONIU 
– 35 m2 + ogródek 20 m2 

– ul. Lipowa 

ZAMIENIĘ 
na dom z ogrodem + dopłata 

lub na działkę
– w Luboniu, okolice do 30 km.

TEL.  691 494 927
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Putinowska Rosja zaatakowała

Być kobietą, być kobietą… ale cóż to znaczy? Tradycja wytworzyła sze-
reg wzorców kobiecości – od kobiety-matki, w naszej rodzimej odmia-
nie matki-Polki, po femme fatale, kobietę-modliszkę, piękną, tajem-
niczą, zmysłową, przywodzącą do zguby cały męski ród. A pomiędzy 
tymi modelami kobiecości mieści się wiele innych – kobieta-dziecko, 
kobieta-hetera, chłopczyca, kokietka czy kobieta sukcesu. Są kobiety, 
które uznawszy patriarchalny model świata, idą drogą skromnej, cno-
tliwej Zosi z Soplicowa i znalazłszy swój męski ideał, oddają mu stery, 
mówiąc: „Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie”. Innym może bliżej 
do zadziornej, niezależnej Telimeny, która na poetyckie, mgliste wykrę-
ty Hrabiego celnie i śmiało odparowuje: „Dość już tego, […] nie jestem 
planetą […] dość, Hrabio, ja jestem kobietą”. 

Podobnie z mężczyznami – oni także, a jakże, wpisują się w ustalone wi-
zerunki: mężczyzna-macho, rycerz, dżentelmen, ale i  wieczny student 
czy Piotruś Pan. Jak widać, przydział ról jest zróżnicowany według płci. 

Identyfikacja z kulturowymi stereotypami  może być naśladownictwem, 
często bezwiednym, mimowolnym,  albo zaprzeczeniem narzucanych 
ról. Odrzucając, także pozostajemy w relacji z tym, co zanegowane. Bycie 
w kontrze wymaga pewnej refleksji, świadomego wyboru. Tak czy owak,  

kultura mocno nas formatuje, a szczególnie w kontekście ról płciowych 
– tego, co męskie i tego, co kobiece.  Bo albo sami się do tego kontekstu 
odnosimy, albo inni nas oceniają tą miarą. Albo jeszcze inaczej – to my 
oceniamy płeć przeciwną według kulturowych kliszy. 

Pytanie, na ile potrafimy wyjść w myśleniu o sobie czy innych poza te 
wzorce, na ile postrzegamy siebie jako indywiduum, byt niezależny, 
swoisty i jedyny w swoim rodzaju, na ile innych widzimy w oderwaniu 
od kulturowego kontekstu – to pytanie pozostaje otwarte. Próbą uzy-
skania odpowiedzi na nie jest ankieta przeprowadzona przez „Gazetę 
Lubońską”, zamieszczona w  tym numerze. Zachęcam do zapoznania 
się z  wypowiedziami ankietowanych. Warto także samemu przejrzeć 
się w  zwierciadle kultury i  tradycji, stereotypów i  sądów cudzych. 
I  może zawołać za Witoldem Gombrowiczem, autorem Ferdydurke: 
„Ach stworzyć formę własną!”. Bo najważniejszym punktem odniesie-
nia jest zawsze nasze wewnętrzne lustro. 

A więc, wszystkim paniom, kobietom, dziewczętom – szczęśliwych wybo-
rów na drodze do bycia sobą, jedyną i wyjątkową. Abyśmy czuły się szczę-
śliwe i spełnione w każdej roli, jaką przyjdzie nam grać w teatrze życia. 

 Aleksandra Radziszewska 

„Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż, mieści się wiele zła…” 
(Czesław Niemen)

Nie sposób nie nawiązać w naszym periodyku, jak bardzo nie możemy, 
nie chcemy i nie umiemy pogodzić się z tym, że tuż obok nas Rosja do-
konuje agresji na niepodległej Ukrainie. O  tym, jak bardzo wspieramy 
myślami i chętnie wesprzemy czynami niepodległy naród, który dotknę-
ła wymuszona przez agresorów tragedia. Pomoc dla naszych zaatako-
wanych i heroicznie broniących się sąsiadów jest konieczna. W imię so-
lidarności, zaangażowali się w nią również władze i mieszkańcy Lubonia 
(o formach pomocy szerzej czytaj na www.gazeta-lubon.pl).

Władimir Putin w swojej zbrodniczej układance nie przewidział jedne-
go, mianowicie niezwykłej odwagi i charyzmy Wołodymyra Zełenskiego, 
lekceważonego niegdyś przez świat „poważnej polityki” aktora i komika, 
który właśnie zapisuje się w historii jako wielki i niezłomny przywódca 
narodu ukraińskiego. Jakże ci przywódcy narodów, w swoich poglądach 
i  wyznawanych wartościach są „biegunowo” odlegli. Konflikty zbrojne 
wywoływane w  gabinetach na najwyższych szczeblach władzy w  naj-
większym stopniu dotykają tych najbardziej bezbronnych – ludność 
cywilną, kobiety, dzieci, osoby starsze. Ten na wschodzie Ukrainy trwa 
nieprzerwanie od 2014 r., jednak wydarzenia z ostatnich dni pokazują, 
że wojenna zawierucha posunęła się za daleko.

Na łamach trzeciego w tym roku numeru nawiązaliśmy również m.in. 
do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święta państwo-
wego, które obchodziliśmy 1 marca. W szczególny sposób do Pań, któ-
re 8 marca obchodzą swoje święto. Nawiązaliśmy również do obcho-
dów 50. rocznicy katastrofy w WPPZ oraz wspomnieliśmy o siejących 
spustoszenie orkanach i  nawałnicach. Ponadto zachęcamy do zapo-

znania się z naszymi comiesięcznymi raportem dotyczącym panującej 
pandemii i sondażem.

 Redakcja GL

Dzień Kobiet

W pierwszym dniu inwazji ukraińscy żołnierze zestrzelili siedem samolotów 
wojskowych i sześć wojskowych śmigłowców najeźdźcy   fot. Український 
інформаційний простір (Ukraińska Przestrzeń Informacyjna)

Aktualnie poszukujemy:

• Osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie sondaży ulicznych i sta-
nowiącej dla nas wsparcie przy kolportażu gazety. 

• Osoby odpowiedzialnej za publikację treści na portalu informacyj-
nym i profilu na Facebooku.  

• Działaczy społecznych, regionalistów.

• Uczniów szkół średnich i absolwentów uczelni wyższych, którzy chcieliby 
odbyć u nas praktyki.

Mile widziane osoby z Lubonia, posiadające prawo jazdy kat. B.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
(red.)

Dołącz do zespołu „Gazety Lubońskiej”!

Czy funkcjonariusz KGB w latach 1975-1990 – Władimir Władimirowicz Putin podpali świat? Wojska rosyjskie 
przekroczyły wschodnie, południowe i północne granice niepodległej Ukrainy, łamiąc międzynarodowe prawo. 
W odpowiedzi Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją. Czy Europa i wolny świat powstrzymają Putina?
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Kolor

IWONA CERBA
ABSOLWENTKA WYDZIAŁU TURY-
STYKI AKADEMII EKONOMICZNEJ

U  mężczyzny cenię najbardziej: 
dystans do samego siebie i  tego, 
co robi, umiejętność gotowania, 
ogarniania typowo domowych 
czynności jak sprzątanie, pranie, 
prasowanie, umiejętności tanecz-
ne, ale takie po kursach – tańce 
standardowe, salsa, tango argen-
tyńskie. Mężczyzna powinien pa-
miętać o  urodzinach, imieninach 
żony, dzieci, rodziców, rodzeństwa 
i  innych członków bliskiej rodziny. 
Powinien też dbać o  siebie (wła-
ściwa waga, aktywność fizyczna, 
wizyty u  dentysty i  fryzjera) oraz 
ubierać się odpowiednio do swojej 
sylwetki i aury kolorystycznej.

MAŁGORZATA DYBIZBAŃSKA
KURATOR SĄDOWY

Dla mnie niezwykle ważne u męż-
czyzny jest opanowanie i  „zimna 
krew” w  sytuacjach trudnych. Do 
tego niezawodność, inteligencja, 
pasja, umiejętność słuchania. Ce-
nię też hojność. Wygląd nie ma 
większego znaczenia „ciut ład-

niejszy od diabła” – mawiała moja 
mama, dla mnie jeszcze zadbany. 
No, a  umiejętność wykonywania 
skomplikowanych manewrów sa-
mochodem, szczególnie tyłem, 
bez tych współczesnych wspoma-
gaczy, to duże wow!

DANUTA GAERTIG
SOPRANISTKA W CHÓRZE „HASŁO”

Dobre pytanie, bo młode kobiety, 
które wybierają sobie partnerów 
życiowych, mają chyba większe 
oczekiwania dotyczące cech męż-
czyzny.

Ja męża znam od ponad 40 lat i uwa-
żam, że mężczyzna powinien być 
odpowiedzialny, zaradny, opiekuń-
czy oraz mieć poczucie humoru, 
gdyż w życiu to się bardzo przyda-
je, aby mieć dystans do wielu trud-
nych sytuacji w życiu.

ANETA GIERKA
FRYZJERKA

U mężczyzn cenię poczucie humo-
ru, szczerość i  spokój. Lubię, gdy 
mężczyzna jest troskliwy, błyskotli-
wy, zaradny i oczywiście zadbany.

MAŁGORZATA GRZEGORZEWSKA
PASJONATKA MUZYKI I PODRÓŻY

Moim skromnym zdaniem najbar-
dziej u  mężczyzn cenię lojalność 
i  szczerość. Mężczyzna powinien 
mieć poczucie humoru i dystans do 
siebie, być odpowiedzialny i troskli-
wy. Jeśli chodzi o wygląd, powinien 
być zadbany i  elegancki. Dobrze 
żeby kochał muzykę i lubił tańczyć.

KATARZYNA JANC-WIZA
NAUCZYCIEL

U  mężczyzn najbardziej impo-
nuje mi pełne oddanie rodzinie 
i  odpowiedzialność. To, co czyni 
prawdziwego mężczyznę, to rów-
nież uczciwość i szacunek wobec 
kobiety. U  mężczyzn bardzo ce-
nię umiejętność słuchania i goto-
wość rozmowy. Zwracam uwagę 
na poczucie humoru i dystans do 
siebie. Na szczególne uznanie za-
sługuje również codzienna troska 
– to cecha, która uczyni każdego 
mężczyznę prawdziwym skarbem 
dla kobiety.

ANNA KALINOWSKA
POŚREDNIK W OBROCIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI

U  mężczyzny cenię sobie zarad-
ność życiową, czułość, wrażliwość, 
poczucie humoru (kiedy potrafi 
sprawić, że się przy nim śmieję). 
Musi być odpowiedzialny, szczery 
i mieć szacunek do kobiety. Myślę, 
że takiego znalazłam.

DOMINIKA KĘDZIORA
PRACOWNIK BIURA RADY MIASTA 
LUBOŃ

U mężczyzn cenię sobie to, co być 
może jest banalne, ale dla mnie 
bardzo ważne. Uważam, że naj-
ważniejsze cechy idealnego męż-
czyzny to: pracowitość, odpowie-
dzialność, lojalność. Jeśli do tego 
ma jeszcze pasje, zainteresowania 
i poczucie humoru, to jest super.

Sonda na Dzień Kobiet
Jak co roku 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej właśnie okazji Drogie Panie, życząc dużo 
zdrowia i wszelkiego dobra, postanowiliśmy zapytać Was: Jakie cechy u mężczyzny ceni sobie Pani najbardziej? 
Wszystkiego najlepszego!
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ANETA LEWICKA
EKONOMISTA

Najbardziej u  mężczyzn cenię so-
bie czułość i  poczucie humoru, 
ponadto bycie odpowiedzialnym, 
zaradnym i męskim.

RENATA MATYSIAK
DYSPOZYTOR DRUŻYN PKP

U  mężczyzny cenię sobie naj-
bardziej: dobroć, opiekuńczość, 
uczciwość, sprawiedliwość, pra-
cowitość i  szczodrość. Właśnie te 
cechy znalazłam u  mojego męża. 
Moja babcia mawiała: „Pamiętaj 
dziewczę, mężczyznę trzeba so-
bie wychować”. I tak z moją drugą 
połową – Markiem, wzajemnie się 
wychowujemy już od 31 lat.

ANNA MŁYNARSKA-GULCZYŃSKA
NAUCZYCIEL

Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest 
poczucie bezpieczeństwa w  każ-
dej płaszczyźnie życia. Gdy wiem, 
że zawsze mam przy sobie kogoś, 
kto poda mi rękę i powie, że nic się 
nie stało, wszystko inne przestaje 
mieć znaczenie. Pasja to kolejna 
cecha, którą cenię u  mężczyzn, 
a  jeżeli tę pasję można dzielić ze 
swoim mężczyzną, to sytuacja jest 
komfortowa, a  w  związku nigdy 
nie ma nudy i zawsze jest o czym 
rozmawiać. Cenię również męż-
czyzn taktownych i  szanujących 
kobiecy punkt widzenia. Chyba 
właśnie opisałam swojego męża, 
jestem szczęściarą.

JOANNA POLAK
INICJATORKA I ZAŁOŻYCIELKA LU-
BOŃSKIEGO EKOPATROLU

Najbardziej u  mężczyzn cenię so-
bie wierność, to według mnie naj-
ważniejsza cecha, jaką powinien 
posiadać prawdziwy mężczyzna. 
Opiekuńczość to druga ważna 
cecha, mieć u swojego boku męż-
czyznę, który się nami opiekuje, to 
marzenie wielu z  nas. Prawdziwy 
mężczyzna powinien być dojrza-
ły i  brać pełną odpowiedzialność 
za swoje postępowanie. Ponadto 
czułość jest cechą, którą cenię, bo 
przecież każda kobieta chce czuć 
się kochana.

ALEKSANDRA RADZISZEWSKA
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Na tak zadane pytanie można od-
powiedzieć dwojako, bo jeżeli cho-
dzi o mężczyzn jako ogół, pewien 
abstrakcyjny ideał, to oczywiście 
powiem, że cenię sobie mężczyzn 
z  nienagannymi manierami, życz-
liwych, uśmiechniętych, z  inte-
ligentnym poczuciem humoru. 
Dzięki takim osobom świat jest 
piękniejszy i  radośniejszy. Nato-
miast mężczyzna obecny w moim 
życiu powinien być przyjacielem, 
wsparciem i  dawać mi poczucie 
bezpieczeństwa. Nie musi być ide-
ałem, ale po prostu przyzwoitym 
człowiekiem.

MAŁGORZATA SIKORSKA
STYLISTKA DRESS NO STRESS

W  mężczyznach cenię najbar-
dziej inteligencję, odpowiedzial-
ność i  dojrzałość emocjonalną 
oraz poczucie humoru. Żeby 
o siebie dbał, miał poczucie wła-
snej wartości i  był empatyczny. 
No i oczywiście, żeby miał pasję!

MAGDALENA STAJNIAK
EKONOMISTA

Mężczyzna powinien być odpo-
wiedzialny, opiekuńczy, troskliwy 
i  szczery. Powinien dbać o  siebie, 
być schludnym i  serdecznym. 
Uwielbiam osoby z  poczuciem 
humoru, radosne i pełne pozytyw-
nych emocji, które swoją radością 
zarażają innych, uśmiechnięte, al-
bowiem „uśmiech to jedyna krzy-
wa, która wszystko prostuje”. Cenię 
sobie u mężczyzn zaradność i wia-
rę, że wszystko da się naprawić, 
zrobić, osiągnąć, albowiem jeśli się 
czegoś naprawdę pragnie, to nie 
ma rzeczy niemożliwych.

EWELINA STOIŃSKA
POLITOLOG, Z ZAMIŁOWANIA 
ZDOBNIK PORCELANY

Co cenię w  mężczyznach? Dobre 
serce, szacunek dla innych i radość 
życia pomimo burz. Jeśli mężczy-
zna potrafi mnie rozbawić, to zna-
czy, że czuję się z nim dobrze, lubię 
abstrakcyjne poczucie humoru. 
Imponuje mi, jak ma swoje zain-
teresowania i  pasje i  potrafi mnie 
zainteresować tematem. Bardzo 
szanuję, kiedy mężczyzna zauważa 
słabszych i uboższych i im pomaga. 
Cenię gentlemańską postawę, bo 
właśnie przez to kobieta czuje się 
przy mężczyźnie „zaopiekowana”.

 Opracował (PAW)

SONDA
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Uwaga dziura!
„W  załączeniu przesyłam zdjęcie skrzyżowania ul. Ogrodowej/Dworcowej  
przy niedawno przebudowanym przejściu przez tory. W  miejscu wybu-
rzonego budynku pozostała niezabezpieczona sztolnia, obecnie teren jest 
zarośnięty trawą i sztolnia jest prawie niewidoczna, a znajduje się kilka me-
trów od chodnika. Z uwagi na pobliskie przejście i szkołę trzeba by to jakoś 
zabezpieczyć.” 

(List dotarł do redakcji w połowie lutego. Nazwisko i imię autora listu pozo-
staje do wiadomości redakcji).

Odpowiedź redakcji „GL”:

Podejmując temat, list Czytelnika przekazaliśmy do lubońskiego magistratu. 
Jak się dowiedzieliśmy – w ślad za naszym zgłoszeniem – pracownik Wy-
działu Komunalnego UM zwrócił się do właściciela terenu (teren należy do 
PKP), na którym znajduje się otwarta studnia o stosowne jej zabezpieczenie. 
Ponadto strażnicy miejscy doraźnie oznaczyli niebezpieczne miejsce taśmą 
ostrzegawczą. Mamy nadzieję, że PKP niezwłocznie zabezpieczy otwartą 
studnię. (redakcja „GL”)

Strażnicy miejscy doraźnie oznaczyli niebezpieczne miejsce taśmą ostrzegawczą   
fot. Paweł Wolniewicz

Stanowiąca niebezpieczeństwo dla przechodniów niezabezpieczona studnia   
fot. Autor listu

„Szanowni Państwo, zwracam się za Waszym pośrednictwem do wło-
darzy naszego miasta z pytaniem o planowane inwestycje w okolicach 
ulicy Ratajskiego. Teren wręcz krzyczy o  jakieś usprawnienia: na ulicy 
nadal nie ma kanalizacji, droga jest gruntowa, więc jakikolwiek deszcz 
zamienia ją w  wielkie bagno. Dookoła brak jakiegoś większego skle-
pu, apteki itp. (nie każdy ma samochód). Już nie wspomnę o tym, że 
prawdopodobnie jako jedyny przystanek, nadal ma jeszcze starą bla-
szaną wiatę. Nawet przystanek przy pobliskim Parku Siewcy został wy-
remontowany na wzór poznańskich przystanków. Żeby było ciekawiej 
– chodnik wzdłuż fabryki został wyremontowany, a bliżej wspomnia-
nego przystanku nadal można „stracić zęby”. W dodatku kierowcy nic 
nie robią sobie z sygnalizacji świetlnej. Wierzę w moc prasy i byłbym 
ogromnie wdzięczny, gdybyście zainteresowali się tym tematem. ”. 

List wpłynął do redakcji „GL” z końcem stycznia br., imię i nazwisko au-
tora pozostaje do wiadomości redakcji. List przekazaliśmy do luboń-
skiego magistratu, z prośbą o odpowiedź.

Odpowiedź otrzymana z Urzędu Miasta dotyczy ul. Armii Poznań 
oraz ul. Ratajskiego:

„W odpowiedzi na pytanie czytelnika informuję, że ulica Cyryla Rataj-
skiego jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Spójnia, w  związku 
z powyższym jej budowa nie jest zadaniem miasta Luboń. Z informacji 
uzyskanej z Aquanet S.A. w tym roku ma rozpocząć się budowa kanali-
zacji sanitarnej wzdłuż ulicy Armii Poznań. 

W kwestii przystanku oraz chodnika przy ulicy Armii Poznań informu-
ję, że ulica Armii Poznań jest drogą wojewódzką. Za wszelkie remon-
ty i  inwestycje odpowiada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu (WZDW) podległy Marszałkowi Województwa Wielkopol-
skiego. Miasto Luboń systematycznie monituje w sprawie przebudowy 
skrzyżowania przy przejeździe kolejowym. Z uwagi na trwające prace 
projektowe przez WZDW i  planowany remont zatoki Miasto w  roku 
2018 odstąpiło od wymiany wiaty przystankowej we własnym zakresie. 
W związku z budową zielonego przystanku na ul. Poniatowskiego przy 
skrzyżowaniu z  ulicą Kościuszki planuje się przeniesienie istniejącej 
wiaty z powyższego przystanku na przystanek przy ul. Ratajskiego.

Odnosząc się do kwestii usług, zgodnie z  zapisami obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny po WPPZ” – etap 
I (Uchwała nr XXII/134/2016 z 21 lipca 2016 r.), w okolicy ul. Armii Po-
znań znajdują się tereny przeznaczone pod usługi. Tworzenie nowych 
punktów usługowych zgodnie z  ustawą o  gospodarce nieruchomo-
ściami nie leży w gestii gminy, gdyż nie jest to cel publiczny w rozu-
mieniu ustawy, dlatego powstanie punktów usługowych zależy przede 
wszystkim od woli inwestorów i właścicieli nieruchomości przeznaczo-
nych pod usługi”. 

 Z poważaniem
 Mateusz Olejniczak
 Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych

Zapomniane rejony

Wiata przystankowa stojąca w pobliżu ul. Ratajskiego oraz stan chodnika pozosta-
wiają wiele do życzenia   żródło: Google Street View (sierpień 2021)

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
LIST DO REDAKCJI

LIST DO REDAKCJI
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„Kieruję do Państwa redakcji zapytanie dotyczące wyrównania ulicy 
Wawrzyniaka. Proszę o publikację tekstu wraz ze zdjęciami.

Moje pytanie brzmi, kiedy ww. ulica zostanie wyrównana, gdyż wielo-
krotne prośby telefoniczne kierowane w  tej sprawie bezpośrednio do 
Urzędu Miasta nic nie pomogły. Jako mieszkańcy tej ulicy jesteśmy bez-
silni, mamy nadzieję, że uzyskamy odpowiedź na nasz list ze strony UML.”

(Nazwisko i imię autora listu, który wpłynął do redakcji 10 lutego, po-
zostaje do wiadomości redakcji „GL”).

Odpowiedź otrzymana z lubońskiego magistratu:
„W odpowiedzi na pytanie czytelnika „GL” informuję, że spółka Kom
-Lub przystąpiła do równania wszystkich ulic gruntowych na terenie 
miasta Luboń. Na każdej ulicy zostaną wykonane prace związane 
z bieżącym utrzymaniem w tym na ul. Wawrzyniaka. Termin wykona-
nia prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych.”

 Z poważaniem
 Mateusz Olejniczak
 Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych

W ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Miasto 
Luboń pozyskało 2 000 000 zł na budowę ul. Wierzbowej oraz 
ul. Chabrowej, na odcinku od ul. Polnej do ul. Wierzbowej.
W ramach inwestycji na odcinku 0,5 km wybudowana zostanie nowa 
jezdnia i chodniki oraz powstaną wyniesione skrzyżowania w formie 
progu płytowego. Ponadto, w zakresie odwodnienia wykonana zosta-
nie budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 0,7 km. Całkowity koszt 
inwestycji zaplanowano na 3 500 000 zł, natomiast jej realizacja jest 
przewidywana w tym i przyszłym roku. (PAW)

Ciągnący się wzdłuż skarpy toru kolejowego na odcinku od ul. Krótkiej 
do ul. Chopina rów odwadniający nie był czyszczony od 25 lat. W mię-
dzyczasie nagromadził się w nim nie tylko muł, ale został całkowicie 
zarośnięty przez trawę i krzewy. W drugiej dekadzie lutego służby PKP 
przystąpiły do jego czyszczenia. Okazało się, że przez lata wrzucano 
do niego śmieci (szmaty, plastik, szklane butelki, żużel, folie), które 
utrudniały prace czyszczącym. Śmieci wydobyte z rowu zapakowano 
do kilkudziesięciu worków foliowych i wywieziono. (PAW)

Dziura na dziurze

Miasto pozyskało dotację 
na budowę dwóch 

lubońskich ulic

Czyszczenie rowu
Fatalny stan ul. Wawrzyniaka   fot. Autor listu

Wlot z ul. Chabrowej w ul. Wierzbową   fot. Paweł Wolniewicz Ostatnio rów czyszczono przed 25 laty   fot. Paweł Wolniewicz

LIST DO REDAKCJI

Podczas aukcji charytatywnych muzykanci Studio Trakcja zebrali 5 435,38 zł  
 fot. Paweł Wolniewicz

Wielkie granie
w Studio Trakcja – finał

W  ostatnią niedzielę stycznia nie zabrakło muzykantów Or-
kiestry w Studio Trakcja przy ul. Słonecznej. Przez cały niemal 
dzień trwały tu zabawy dla dzieci i  spotkania dla rodziców. 
Gospodarze, Agnieszka Krupieńczyk i Tomasz Kalitko stworzy-
li jak co roku rodzinną atmosferę. Muzykanci zebrali na rzecz 
WOŚP: 4 861,51 zł do puszki oraz 5 435,38 zł na niedawno za-
kończonych aukcjach na Allegro, co daje w sumie 10 296,89 zł. 
Gratulujemy i do zobaczenia za rok. (PAW)
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DODATEK OSŁONOWY przysługuje gospodarstwu domowemu, 
którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł 
w  gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w  go-
spodarstwie wieloosobowym. W  przypadku dodatku osłonowego 
obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że doda-
tek będzie przyznany nawet po przekroczeniu kryterium dochodo-
wego w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Do obli-
czenia dodatku osłonowego przyjmuje się dochód za rok 2020 dla 
wniosków złożonych do końca lipca 2022 oraz dochód za rok 2021 
dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 do 31 października 2022. 
Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 31 paź-
dziernika 2022 roku. 

DODATEK MIESZKANIOWY przyznawany jest na utrzymanie 
posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jedno-
rodzinnego. Świadczenie funkcjonuje na podstawie ustawy o do-
datkach mieszkaniowych. Warunkiem uzyskania dodatku miesz-
kaniowego jest spełnienie kryterium dochodowego. Aby uzyskać 
dodatek mieszkaniowy średni miesięczny dochód w okresie trzech 
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o  przyznanie 
dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć kwoty: 2265,01 
zł netto w  przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 1698,76 
zł netto na jedną osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobo-
wego (tzn. gdy prowadzimy je wspólnie z małżonkiem oraz inny-
mi osobami stale z nami zamieszkującymi). Mieszkanie albo dom 
musi też spełniać kryterium powierzchniowe. Zajmowany lokal nie 
może być za duży w stosunku do liczby osób. Powierzchnia użyt-
kowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni nor-
matywnej o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział 
powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu 
nie przekracza 60 %. 

Limity powierzchni mieszkania są następujące:

Liczba osób 
w gospo-
darstwie 

domowym

Powierzchnia 
normatywna

Powierzchnia nor-
matywna zwięk-
szona o 30 proc. 
dopuszczalnego 

przekroczenia

Powierzchnia nor-
matywna zwięk-
szona o 50 proc. 
dopuszczalnego 

przekroczenia

1 osoba 35 m2 45,5 m2 52,5 m2

2 osoby 40 m2 52,0 m2 60,0 m2

3 osoby 45 m2 58,5 m2 67,5 m2

4 osoby 55 m2 71,5 m2 82,5 m2

5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2

6 osób 70 m2 91,0 m2 105,0 m2

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji ad-
ministracyjnej na okres sześciu miesięcy i wypłacany jest zarząd-
cy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności 
za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak 
instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu prze-
wodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby 
wnioskującej. Wniosek o  dodatek mieszkaniowy wraz z  dekla-
racją o  dochodach gospodarstwa domowego można pobrać 
w  MOPS lub wydrukować ze strony internetowej: www.mops
-lubon.pl, a następnie złożyć wraz z dokumentami potwierdza-
jącymi wysokość ponoszonych wydatków w siedzibie MOPS.

Zachęcamy również do skorzystania z  pomocy w  formie PA-
CZEK ŻYWNOŚCIOWYCH. Wystarczy wypełnić gotowy druk 
deklaracji dostępny w  siedzibie ośrodka pomocy społecznej, 
że spełniacie Państwo kryterium dochodowe w  wysokości:  
1 707,20 zł netto dla osoby samotnej, 1 320 zł netto na osobę 
w rodzinie. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa ośrodek pomocy społecznej regularnie otrzymuje żyw-
ność do rozdysponowania najbardziej potrzebującym miesz-
kańcom. W 2021 roku wydaliśmy ponad 34 tony żywności (3 252 
paczki) 629 osobom z 238 rodzin.  (MOPS)

Skorzystaj z pomocy
Rosną ceny prądu i gazu. Jak sobie z tym poradzić? Skorzystaj z pomocy ośrodka pomocy społecznej. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, przy ul. Źródlanej 1 wypłaca świadczenia, które mają zniwelować rosną-
ce ceny gazu, energii i żywności. 

Miasto Luboń przystąpiło do przyjmowania wniosków o dofinansowanie 
do likwidacji wyrobów zawierających azbest. Za pośrednictwem luboń-
skiego magistratu, po złożeniu wniosku, można otrzymać dofinansowa-
nie na usunięcie azbestu z posesji w wysokości 100%. O dofinansowanie 
mogą ubiegać się właściciele i  użytkownicy wieczyści, nieprowadzący 
działalności gospodarczej, spółdzielnie i  wspólnoty mieszkaniowe, jed-
nostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych oraz 
Polski Związek Działkowców. Usługi będą realizowane po wyłonieniu 
w drodze przetargu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonawcy 
przedmiotowego zadania.

Wnioski
Wnioski można pobrać w  UML przy pl. E. Bojanowskiego 2 w  Wydziale 
Spraw Komunalnych, pok. 101 lub elektronicznie. Rozpatrywane będą we-
dług kolejności ich wpłynięcia do UM, można je składać do 12 sierpnia tego 
roku. Więcej szczegółów na stronie: https://lubon.pl/artykul/50/133/azbest  
(PAW)

Demontaż i odbiór
Można składać wnioski o dofinansowanie do likwidacji 

wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowych informacji na temat pomocy udzielają 
pracownicy ośrodka pomocy społecznej w jego siedzi-
bie przy ul. Źródlanej 1 w  Luboniu lub pod numerem 
tel.: 61 810 50 85 w godz.: pn.: 8-16, wt.-pt.: 7-15. 
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Luboń Antysmog – dotacja na wymianę kotła

Planowany termin rozpoczęcia przyjmo-
wania wniosków to 30 marca 2022 r., do 
wyczerpania środków finansowych, jed-
nak nie później niż do 30 kwietnia tego 
roku. Zasady udzielania dotacji pozostają bez 
większych zmian w stosunku do lat ubiegłych. 
Szczegółowych informacji udziela pracownik 
Wydziału Planowania Rozwoju i Ochrony Śro-
dowiska UM – Luiza Szaj – tel. 61 813 00 11 
wew. 35, e-mail: luiza.szaj@umlubon.pl

Program Czyste Powietrze

Organem odpowiedzialnym za realizację pro-
gramu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski moż-
na składać do 30 czerwca 2027 roku.

Na podstawie informacji udzielonych przez lu-
boński magistrat opracował Paweł Wolniewicz

Więcej szczegółów dotyczących dotacji moż-
na znaleźć w tabeli poniżej.

Luboń Antysmog

Dbałość o środowisko zaczyna się w naszych domach   
fot. Paweł Wolniewicz

DOTACJA LUBOŃ ANTYSMOG CZYSTE POWIETRZE

Terminy składania 
wniosków

30 marca -30 kwietnia 2022r. 
(do wyczerpania środków finansowych) Nabór ciągły (do 30 czerwca 2027r.)

Kwota dotacji 70% kosztów kwalifikowalnych 
Max. 5 000zł

Poziom podstawowy (dochód do 100 tys. na rok)
Max. 20 000 zł 
Max. 25 000 zł (np. pompa ciepła)
Max. 30 000 zł (dodatkowo panele fotowoltaiczne)

Poziom podwyższony (dochód do 1 564 zł/os. w gosp. wieloosobowym 
lub do 2 189 zł w gosp. jednoosobowym)
Max. 32 000zł
Max. 37 000zł (dodatkowo panele fotowoltaiczne)

Poziom najwyższy (dochód do 900 zł/os. w gosp. wieloosobowym lub 
do 1 260 zł w gosp. jednoosobowym)
Max. 60 000zł
Max. 69 000zł (dodatkowo panele fotowoltaiczne)

Koszty kwalifikowalne Zakup kotła

Wymiana źródła ciepła.
Przyłącza do sieci.
Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja ciepłej wody użytkowej.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Mikroinstalacja fotowoltaiczna.
Ocieplenie przegród budowlanych.
Wymiana stolarki okiennej.
Wymiana stolarki drzwiowej.
Audyt energetyczny. Dok. projektowa. ekspertyzy

Źródła ciepła

- kocioł olejowy,
- kocioł gazowy,
- kocioł gazowo-olejowe,
- pompa ciepła,
- piece akumulacyjne, kotły elektryczne, ogrzewanie 
podłogowe jako jedyne źródło ogrzania budynku/lokalu 
mieszkalnego,

- kocioł na paliwo stałe zasilane automatycznie, niewy-
posażone w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające 
jego zamontowanie, spełniające wymogi ekoprojektu 
w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone 
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.

- kocioł olejowy
- kocioł gazowy 
- pompa ciepła
- ogrzewanie elektryczne 
- kocioł na pellet

Tryb

1. złożenie wniosku 
2. kontrola kotła na paliwo stałe
3. umowa
4. zakup i realizacja inwestycji
5. wniosek o rozliczenie
6. kontrola powykonawcza
7. rozliczenie

1. wniosek 
Inwestycja może być w trakcie realizacji lub zakończona (pierwszy 
koszt max. 6miesięcy przed złożeniem wniosku)
2. umowa
3. wniosek o płatność
4. kontrola

Organ odpowiedzialny Miasto Luboń Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin rozliczenia 10 listopada 2022r. 30 czerwca 2029r.

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego, do końca 2023 r., są zobowią-
zani do pozbycia się pozaklasowych, starych pieców oraz kotłów, natomiast 
do końca 2027 r. likwidacji powinny ulec kotły 3 oraz 4 klasy emisyjności.
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Silne wiatry i  opady deszczu przetoczyły się nad Polską w  nocy z  16 
na 17 oraz z 18 na 19 lutego. Wypadki drogowe, podtopienia i niestety 
ofiary śmiertelne, to skutki szalejących orkanów Dudley i Eunice. Miej-
scami silny wiatr wiał z prędkością 120 km/h. Towarzyszyły mu ulewy. 
Najwięcej szkód żywioł wyrządził w  województwach: zachodniopo-
morskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Wichura pozrywała 
dachy wielu domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych, linie 
energetyczne oraz powaliła i połamała wiele drzew.

Na naszym podwórku

Szalejące orkany i ulewy nie oszczędziły również naszego miasta, dla 
którego ogłoszono alert trzeciego stopnia (najwyższy stopień zagrożeń 
meteorologicznych). Zalane ulice, podtopienia, powalone i  połama-
ne drzewa, w różnych rejonach Lubonia, dały się we znaki strażakom, 
którzy w sile trzech zastępów ruszyli na pomoc mieszkańcom. Interwe-
niowali głównie przy powalonych drzewach (także na budynki miesz-

kalne). Zostały uszkodzone dachy, panele fotowoltaiczne, sygnalizacja 
świetlna i  reklamy. Pogromcy ognia interweniowali kilkadziesiąt razy. 
W  usuwanie skutków żywiołu zaangażowali się również pracownicy 
firmy Kom-Lub, strażnicy miejscy oraz sztab ludzi odpowiedzialnych za 
miejskie drzewa i drogi, budynki szkół, przedszkoli, place zabaw i hale 
sportowe. Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach, nie odnotowano 
też poważnych obrażeń. (PAW)

Potężnej wichury nie przetrzymał, zdobiący jedną z prywatnych posesji, piękny 
25-letni świerk, o 60-centymetrowym w obwodzie pniu   fot. Paweł Wolniewicz

Wichura powaliła okazały, kilkudziesięcioletni, kilkunastometrowy świerk na pl. 
Edmunda Bojanowskiego   fot. Rafał Wojtyniak

Na posesji przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w czwartek 17 lute-
go orkan Dudley naruszył system korzeniowy kilkudziesięcioletniego 
świerka, który groził przewróceniem się na jedną z bardziej uczęszcza-
nych arterii w naszym mieście. Interweniował zastęp Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Luboniu wsparty pojazdem ze specjalistyczną drabiną 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 z Bolechowa podlegającej Ko-
mendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zagrożenie 
było tym większe, że w sobotę (19.02) miał się pojawić kolejny orkan 
Eunice z jeszcze większymi podmuchami wiatru. Kilkunastometrowy 
świerk udało się sprawnie usunąć, choć przez pewien czas przejazd 
ulicą był zablokowany. Szkoda tylko, że zmiany klimatyczne wywołują 
zjawiska pogodowe, które zmuszają do wycinki tak pięknych i wielo-
letnich drzew.

Gorące podziękowania dla strażaków z obu jednostek za pomoc! To są 
właśnie te momenty, kiedy namacalnie doceniamy wartość tego ro-
dzaju służb…

 Przemysław Maćkowiak

Dudley naruszył korzenie

Orkan niejedno imię ma

Dudley naruszył system korzeniowy kilkudziesięcioletniego świerka, który groził 
przewróceniem się na jedną z bardziej uczęszczanych arterii w naszym mieście   
fot. Przemysław Maćkowiak

Szalejące w Polsce orkany Dudley i Eunice przypomniały o sile żywiołu. Niestety sześć osób zginęło, nato-
miast kilkadziesiąt było rannych. Około 1 200 000 osób zostało pozbawionych dostaw prądu. Na Śnieżce 
wiatr wiał z prędkością 160 km/h.
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fot. Paweł Wolniewicz

My seniorzy z Uniwersytetu Lubońskiego Trze-
ciego Wieku (ULTW) zachwycamy się każdą do-
brą chwilą. Praktykowane przez naszą gromadę 
„Kijkowe spacery” przez las, dają nam możli-
wość czucia życia i radości wspólnego bycia 
z sobą. Tęsknimy za zmianami i powrotem do 
normalności. Jednak nie myślimy i nie mówimy 
„gdybym tylko mógł to...”. Maszerujemy, kiedy 
szeleszczą liście, skrzypi śnieg pod butami i z 
zadowoleniem obserwujemy oznaki zbliżającej 
się wiosny....

 Irena Skrzypczak

Nowy projekt ustawy przewiduje opłatę za wstęp do każdego parku naro-
dowego oraz dodatkowe 15 % do ceny biletu w obszarze górskim. Zmiana 
dotyczy zniesienia zwolnienia z  opłaty za wstęp dla osób mieszkających 
w  gminach położonych w  granicach parku narodowego lub sąsiadujących. 
Tym samym lubonianie nie będą już mogli bezpłatnie odwiedzać pobliskiego 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Póki co nie wiadomo ile będzie wynosić 
opłata za wstęp na jego teren – podobno ma być symboliczna.

Wstęp do WPN, położonego w trójkącie miast Luboń-Stęszew-Mosina jest obec-
nie bezpłatny. Płatne jest natomiast wejście do Muzeum Przyrodniczego, bilet 
normalny kosztuje 7 zł, ulgowy i rodzinny – 5 zł. Za parkowanie samochodu oso-
bowego na terenie WPN trzeba zapłacić 5 zł do dwóch godzin, 7 zł za cały dzień 
parkowania. Do tematu na naszych łamach niewątpliwie powrócimy. (PAW)

Trwają prace nad projektem ustawy o parkach narodowych, którego zapisy mogą być odczuwalne dla naszych kie-
szeni. Zgodnie z nowymi przepisami za wejście na teren każdego parku narodowego w Polsce trzeba będzie uiścić 
opłatę. Wyższa cena będzie obowiązywać w parkach położonych na terenie górskim. Natomiast ze zwolnienia nie 
skorzystają już mieszkańcy gmin sąsiadujących z parkiem narodowym.

Zmierzch darmowych spacerów po WPN

„Kijkowe spacery”

„Kijkarze” z ULTW zachwycają się każdą dobrą chwilą    fot. Zb. Ireny Skrzypczak

Obszar objęty ochroną ścisłą „Jezioro Kociołek”. Po wejściu nowej ustawy w życie, za 
takie widoki w WPN będziemy już, niestety, płacić   fot. Paweł Wolniewicz

W  połowie lutego w  ogródkach przydomo-
wych, parkach i  na skwerach zakwitają prze-
biśniegi. Ich pojawienie się raduje nasze serca 
i oznacza, że wiosna wisi w powietrzu i jest tuż 
tuż. Okazuje się jednak, że przebiśniegi nie są 
pierwszymi zwiastunami wiosny. Wcześniej 
pojawiają się ranniki zimowe. Z uwagi na rzad-
kość występowania nie są tak znane jak inne 
kwiaty wiosenne. Zresztą, nie jest to roślina 
rodzima. W stanie dzikim występuje w Europie 

południowo-zachodniej i środkowej oraz w Azji 
zachodniej. U nas rośnie pod drzewami w nie-
których dzikich parkach i lasach, a ich obecność 
jest związana z działalnością człowieka. Kwitnie 
około czterech tygodni. Żółte kwiatki rannika są 
otoczone kryzą zielonych liści i wyrastają z pod-
ziemnej bulwy. Przy sprzyjającej, słonecznej au-
rze można je podziwiać już pod koniec stycznia 
lub na początku lutego. 

Na spotkanie z rannikami udaliśmy się do par-
ku „Kokoryczowe Wzgórze” w  poznańskim 
Radojewie, położonym na północnym krańcu 
miasta, na lewym brzegu Warty. Radojewo, nie-
gdyś podpoznańska wieś, w 1987 roku została 
włączona do Poznania. Dziki, spokojny i rzadko 
odwiedzany park w Radojewie jest wspaniałym 
miejscem na wiosenny spacer. Zaprojektował 
go królewski ogrodnik z Poczdamu Piotr Lenné. 
Ranniki już kwitną. Te urokliwe kwiatki znalazły 
w centralnej części parku bardzo dobre warunki 
do bytowania i  rozmnożyły się do tego stop-
nia, że tworzą piękne żółte dywany. Dzień był 
pochmurny, kwiatki pozamykały się i  nie wy-
glądały tak okazale jak w  dni słoneczne, kiedy 
otwierają się, kierując swoje główki ku słońcu 
i w pełnej krasie można się nimi zachwycać.

Ranniki to nie jedyna atrakcja parku. Wytyczono 
tutaj ścieżkę edukacyjną „W  poszukiwaniu zie-
lonej energii” o długości ok. 1,5 km z tablicami 
informującymi o ciekawostkach przyrodniczych 
i historycznych tego miejsca. Dla dzieci zainsta-
lowano skrzyneczkę z  zagadkami i  zadaniami 
do wykonania. Podczas spaceru można zwie-
dzić sztuczne ruiny oraz usadowiony pośród 
drzew mały cmentarz z  grobami rodziny von 
Treskow. Popadający w ruinę, z zamurowanymi 
oknami pałac, będący niegdyś siedzibą rodzi-
ny von Treskow, pobudza wyobraźnię i  czeka 
na lepsze czasy. Wybudował go w  1825 roku 
niemiecki bankier Otto von Treskow dla syna 
Baltazara. Jest połączony główną osią widoko-
wą z pałacem w Owińskach, gdzie znajdowała 
się główna siedziba rodu. Radojewo było w rę-
kach rodziny do 1945 roku. Po wojnie w pałacu 
mieściła się szkoła, potem przekształcono go 
w budynek mieszkalny, a obecnie nie jest użyt-
kowany. Pałac jest własnością Poznania, a park 
należy do Lasów Państwowych – Nadleśnictwa 
Łopuchowo. Warto odwiedzić to miejsce.

 Maria i Jan Błaszczakowie

 Seniorzy ULTW swoje ścieżki mają…
Rannik zimowy zwiastunem nadchodzącej wiosny

Rannik zimowy w parku w Radojewie   fot. Maria Błaszczak



12 GAZETA LUBOŃSKA 03/2022MIEJSKIE KLIMATY

Jak się dowiedzieliśmy, większość z  tych środ-
ków, tj. 15 400 000 zł, zostanie przeznaczone 
na budowę lub remont infrastruktury drogo-
wej. Z całą pewnością najważniejszą, a zarazem 
najtrudniejszą inwestycją w  tym roku będzie 
kompleksowa przebudowa ul. Kościuszki, która 
powinna rozpocząć się w II kwartale tego roku. 
Poza budową dróg Miasto w  2022 r. zakończy 
prace związane z rozbudową Szkoły Podstawo-
wej nr 4 oraz budowy Domu Włodarza i boiska 
wielofunkcyjnego przy ul. Konarzewskiego. 
W tym roku rozpoczną się również prace zwią-
zane z budową budynku komunalnego, a także 
rozwojem kanalizacji deszczowej.

Projekty
Oprócz inwestycji, które będą realizowane w br., 

jednocześnie rozpoczęto prace projektowe 
związane zarówno z  rozwojem infrastruktury 
drogowej, jak i  unowocześnieniem dostępnej 
w  naszym mieście oferty przedszkolnej, pla-
nując nowy budynek w  miejsce wysłużonego 
obiektu przedszkola nr 5 przy ul. Osiedlowej.

Warto również wspomnieć o projekcie rozbu-
dowy ścieżek rowerowych, czy też o  ułatwie-
niu w dostaniu się na dworzec kolejowy coraz 
liczniejszym mieszkańcom osiedla nad Wartą 
poprzez przejście podziemne na wysokości 
ul. 3 Maja, na co wstępnie zgodziło się już PKP 
oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich. Należy mieć 
świadomość, że są to projekty i na ich realiza-
cję potrzeba czasu, ale wykonany projekt to 
pierwszy, konkretny i  niezbędny krok w  kie-

runku przyszłej budowy. Tak było w przypadku 
otwartego niedawno skateparku, rozbudowy-
wanej obecnie Szkoły Podstawowej nr 4, czy 
przebudowy ul. Kościuszki, która zacznie się 
w  tym roku. W  przypadku tej jednej z  głów-
nych magistrali w  naszym mieście, musimy 
się liczyć z  utrudnieniami komunikacyjnymi 
podczas realizacji tego oczekiwanego i  jakże 
potrzebnego przedsięwzięcia.

Więcej informacji o  planowanych na ten 
rok inwestycjach można znaleźć na stronie:  
https://lubon.pl/news/content/3751

Na podstawie informacji uzyskanych w  luboń-
skim magistracie (PAW) 

(cd. na str. 13)

Od wielu lat rozprzestrzenia się na świecie idea, aby my-
śleć o mieście w kategoriach 8 80. Czyli jak wyglądałoby 
nasze życie, gdyby wszystko, co dzieje się w  miastach, 
było tak samo dobre dla 8-latka jak i 80-latka? Czy mogli-
byśmy mówić o dobrym miejscu do życia dla wszystkich? 
Czy wszyscy czuliby się w nim bezpiecznie? Czy wszyst-
kim by się podobało? Jakie musiałoby być to miasto?

Przede wszystkim powinno być w  nim blisko. Blisko do 
sklepu, szkoły, przedszkola, przychodni i parku z ławecz-
kami. Urbaniści, i nie tylko, zwykli nawet odpowiadać na 
pytanie zatroskanych rodziców – Jaka jest najlepsza szko-
ła dla mojego dziecka? – Ta, która jest najbliżej. Miasto 
bliskie pozwala, bez wsiadania w  samochód, zaspokoić 
podstawowe potrzeby, załatwić najważniejsze sprawy, 
cieszyć się możliwością rekreacji. Czasem można wykorzystać w tym celu 
rower, czasem wystarczy dłuższy spacer. Nie jest to miasto z kolejnymi, 
zabudowującymi się mniej lub bardziej gęsto osiedlami domów jedno-
rodzinnych czy szeregowców, na terenach pozbawionych infrastruktury. 
Takie miasto nie będzie „blisko”. 

Miasto 8 80 jest też dla każdego. Jego przestrzeń jest demokratyczna, 
bezpieczna i atrakcyjna. Przez bezpieczne przejście dla pieszych spokoj-
nie przejdzie 8-latek i  jego 80-letnia prababcia, a  rowerzyści nie będą 
musieli „walczyć o życie” wymijając samochody. Ta demokratyzacja prze-
strzeni daje takie samo prawo do jej użytkowania pieszemu, rowerzyście 
i kierowcy samochodu. Żaden z nich nie jest w tej sytuacji uprzywilejo-
wany. 

Kolejną cechą miasta 8 80 jest multisensoryczność (jednoczesne angażo-
wanie w proces uczenia się dwóch lub więcej zmysłów) jego przestrzeni. 
Każde miasto, oprócz tego, że obserwujemy zmysłem wzroku, także sły-
szymy, czujemy jego zapach, możemy kojarzyć z konkretnymi smakami 
lub wspomnieniami pewnych faktur – brukowanych uliczek, ceglanych 
domów, drewnianych okiennic. W  mieście multisensorycznym można 
natknąć się na wizualne zachęty, jak nietypowy przystanek komunikacji 
miejskiej, szopka świąteczna czy wystawa plakatów. Jednocześnie mia-
sto to zachowuje swoje dziedzictwo historyczne, zapraszając do zachwy-
tu nad nim.

W mieście 8 80 łatwo jest także przemieszczać się z miejsca na miejsce. Jest 
to miasto dostępne. Jak mawiał swego czasu burmistrz Bogoty – rozwinię-

te miasto nie polega na tym, że nawet najbiedniejsi jeżdżą 
samochodami, ale na tym, że bogaci korzystają z publiczne-
go transportu. W  mieście tym można przystępnie czasowo 
i  cenowo korzystać z  transportu publicznego, łatwo prze-
mieszczać się rowerem i pieszo. 

Jak na tym tle wygląda Luboń? Jako część aglomeracji 
nie najgorzej. Mieszkańcy mają do dyspozycji częste 
połączenia kolei aglomeracyjnej, dostępne są też dość 
liczne kursy autobusowe, a flota pojazdów komunikacji 
miejskiej nieustannie się rozbudowuje i  unowocześnia. 
Jak zawsze, funkcjonujące rozwiązania nie będą pewnie 
zadowalały każdego. Znajdą się godziny, w których ich 
dostępność nie jest wystarczająca, pojazd przyjedzie 
spóźniony lub trudno będzie znaleźć w nim miejsce sie-

dzące. Z pełną odpowiedzialnością można jednak stwierdzić, że jest to 
coraz bardziej realna alternatywa dla mieszkańców i  ich samochodów 
(szczególnie w obliczu stawek opłat za parkowanie w centrum Poznania). 
Podobnie jak stale rozbudowujący się system roweru miejskiego, podej-
mowane decyzje o rozbudowie kolejnych ciągów rowerowych i lokaliza-
cji kontraruchu w ulicach jednokierunkowych (już niebawem pojawią się 
nowe propozycje w tym zakresie).

Czego jednak w Luboniu na pewno brakuje? Poprawy wymagają estety-
ka miejskich przestrzeni publicznych, ich dostępność w każdej z części 
miasta czy estetyka i natężenie nowo powstającej zabudowy. Ta nieste-
ty jest pokłosiem indywidualnych decyzji deweloperów i  często woła 
o przysłowiową pomstę do nieba (dlaczego tak trudno mieć na to realny 
wpływ – o tym już niebawem w tekście pt. „Co się tu zaplanowało?”). Po-
nadto Luboń wciąż zmaga się z infrastrukturalnymi zapóźnieniami, które 
narosłe przez dziesiątki lat, nie są możliwe do usunięcia w cztery czy pięć 
lat. Jednocześnie miasto bliskie staje się zatem coraz bardziej odległe. 
Mając 13,5 km2 powierzchni – Luboń jest miastem idealnie „bliskim”. Czy 
jednak wszystkim jest tu wszędzie blisko? Przytaczając motto nowojor-
skiej komisarz ds. transportu Janette Sadik-Khan, która dokonała w swo-
im mieście transportowej rewolucji za pomocą puszek z farbą, pędzli i le-
żaków – ulice nie zmieniały się tak długo, że często ludzie sami nie zdają 
sobie sprawy z tego, jaka zmiana jest możliwa. Im bardziej będzie nam 
do tego blisko, tym bardziej bliskie będzie nasze miasto.

 Anna Bernaciak, radna RML

Rób miasto! Pod takim hasłem odbył się wykład dla młodych adeptów ekonomii przygotowujących się do mię-
dzyszkolnego konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości”. Co ma szkolny konkurs ekonomiczny do „Klimatów 
miejskich”? Więcej niż mogłoby się wydawać. Oprócz tego, że uczniowie dowiedzieli się, kto i jak „zrobił” już mia-
sto, to poznali też kilka uniwersalnych cech współczesnego miasta idealnego. Idealnego, czyli takiego, w którym 
czują się dobrze i bezpiecznie wszyscy.

Pomimo zmniejszenia dochodów samorządów, wskutek wprowadzonych zmian podatkowych, w tegorocznym budże-
cie Miasto zabezpieczyło na realizację potrzebnych inwestycji rekordową kwotę, która wynosi ponad 29 000 000 zł.

Powinno być w nim blisko dla każdego

Rekordowa kwota na inwestycje

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



13

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

GAZETA LUBOŃSKA 03/2022

Kolor

MIEJSKIE KLIMATY

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE:
 pozyskiwania �nansowania bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

pożyczek  z dopłatami unijnymi do oprocentowania,
 pozyskiwania prywatnego �nansowania pomostowego,
 pozyskiwanie �nansowania leasingowego i faktoringowego, w tym bez 

konieczności cesji wierzytelności,
 przygotowywania wniosków o do�nansowanie unijne oraz pozyskiwania 

środków dotacyjnych z wyłączeniem sektora rolnego
 prowadzenia procesu dotacyjnego, przeprowadzania procedur 

przetargowych, rozliczania dotacji, pełnej obsługi procesu inwestycyjnego 
z nadzorem inwestorskim włącznie,

 profesjonalnych wycen nieruchomości oraz maszyn i urządzeń do celów 
bankowych oraz sprzedaży Firm,

 przygotowania Firm do procesu restrukturyzacji, wprowadzania działań 
optymalizujących koszty, nadzoru i badania procesów,

 przygotowywania Firm do pozyskiwania inwestora, prowadzenia 
negocjacji, przeprowadzania oraz uczestnictwa w procesach due 
diligence, w tym także w obszarze prawnym,

 przeprowadzania procesów oddłużeniowych zarówno wobec instytucji 
�nansowych jak i kontrahentów,

 dochodzenia należności, w tym w drodze bezpośredniej windykacji 
terenowej oraz  kompleksowej obsługi prawnej procesu dochodzenia 
należności. Prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, przygotowywanie ugód, 

HOPE DORADZTWO SP. Z O.O.
UL. STRZESZYŃSKA 31, 60-479 POZNAŃ

BIURO@HOPEDORADZTWO.PL
+ 48 533-537-512

R E K L A M A
Inwestycje planowane do realizacji w 2022  r.   fot. Zb. UM   (cd. ze str. 12)
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Straty energii cieplnej budynków w  około 
1/3 spowodowane są przenikaniem ciepła 
przez niezabezpieczone termicznie ściany.  
Zimą ciepło ucieka na zewnątrz, a latem cie-
pło przenika do pomieszczeń. Na polskim 
rynku notujemy rekordowy wzrost cen no-
śników energii, m.in. prądu, gazu, oleju opa-
łowego a ostatnio nawet pospolitego węgla. 
Eksperci alarmują, bez względu na to, w jaki 
sposób ogrzewasz swój dom i tak zapłacisz 
o wiele za dużo, jeśli nie ograniczysz zużycia 
energii poprzez wykonanie termoizolacji 
domu. To super inwestycja, bezpieczna, od 
lat opłacalna, a  przy obecnych wzrostach 
cen energii i gazu wręcz nieunikniona.

Ocieplenie ścian domu wysokiej jakości izola-
torem o odpowiedniej grubości i parametrach 
np. styropianem grafitowym TERMO ORGA-
NIKA TERMONIUM PLUS fasada to świetna 
inwestycja, która pozwala zaoszczędzić na 
ogrzewaniu jednorodzinnego domu nawet 
kilka tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać,  
że mniejsze zużycie energii na ogrzanie domu 
redukuje również niską emisję, a  tym samym 
ogranicza smog i pozytywnie wpływa na śro-
dowisko naturalne i  nasze zdrowie – mówi 
Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicz-
nych Termo Organiki.

Super inwestycja to super oszczędności

Na naszym rynku dostępne są różne mate-
riały do izolacji termicznej. Większość z nas 
wpada w  pułapkę niskiej ceny i  sięga po 
tani styropian. Trzeba jednak pamiętać, że 

styropian może być idealnym izolatorem 
jednak tylko pod warunkiem, że pochodzi 
od renomowanego producenta. Tylko ter-
moizolacja ścian wykonana dobrej jakości 
styropianem zwraca się szybko, gwarantu-
jąc planowane oszczędności.

Super jakość Super Inwestycji

Eksperci uważają, że dużym błędem jest 
sugerowanie się tylko ceną przy wyborze 
materiałów. Pamiętajmy, że różnica w cenie 

pomiędzy sprawdzonym produktem od li-
dera branży jakim jest TERMO ORGANIKA, 
a  produktem wątpliwej jakości jest iluzo-
ryczna, bo wynosi zwykle kilkaset złotych 
na całej inwestycji. Złej jakości izolator nie 
spełnia swojej podstawowej roli, czyli ochro-
ny termicznej domu. Ciepło w dalszym ciągu 
migruje przez ściany. Inwestor nie otrzymuje  
więc spodziewanych efektów w postaci wy-
miernych oszczędności. Aby mieć komfort 
cieplny wciąż musi grzać pełną parą, a to nie 
wpływa na zdrowy mikroklimat domu. Jak 
wybrać dobry izolator? Zaleca się wybiera-
nie markowych styropianów, od tych pro-
ducentów, którzy latami pracują na uznanie 
klientów. Podejmij decyzję o  termoizolacji 
jak najszybciej. Pamiętaj, zawsze zwracaj 
uwagę na dwa kluczowe elementy – profe-
sjonalne wykonanie robót oraz jakość ma-
teriałów izolacyjnych i  wykończeniowych 
takich jak tynki. 

W  doborze materiałów i  wykonawstwie 
ocieplenia i  elewacji pomoże nasz lokalny 
autoryzowany dystrybutor, firma BUMARO 
z Lubonia.

 www.termoorganika.pl,   www.bumaro.pl

Antidotum na drastyczny wzrost cen nośników energii
Kilkudziesięcioprocentowe a nawet kilkusetprocentowe wzrosty cen nośników energii znacząco 
zwiększają koszty użytkowania budynków. Nasze domy ogrzewamy jesienią zimą i wczesną wio-
sną, a latem szukamy w nich przyjemnego chłodu. Średnie opłaty za ogrzewanie nieocieplanego 
domu stanowić mogą nawet 70 procent wszystkich kosztów jego użytkowania. Na szczęście jest 
sposób na to, by rosnące ceny energii nie były aż tak dotkliwe! Eksperci przekonują do najroz-
sądniejszej inwestycji, jaką jest ocieplenie czyli izolacja ścian domu, zapewniająca oszczędności 
zimą na ogrzewaniu oraz optymalną temperaturę i zdrowy mikroklimat  jego wnętrz latem. 

WWW.BUMARO.PL TEL. 602 660 986

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW

Smog w Mosinie   fot. Jan Bylczyński

TERMOIZOLACJA ŚCIAN BUDYNKU
NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ W 2022 ROKU
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Kolor

Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew

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

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

62-030 Luboń

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9

63-100 Śrem www.bksc.pl 

(L
K

13
7)

TOMASZ BAUM
KANCELARIA PRAWNA

 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów 

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

tel. +48 604 692 465
e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki LK

08
7

www.tomaszbaum.pl

ul. Dworcowa 15, 62-030 Luboń
tel. +48 512 303 000, tel. +48 512 304 000

www.condor-polska.pl

SKUP
(WYSOKIE CENY)

i

SPRZEDAŻ
• ZŁOMU
• MAKULATURY

LK
03

2



16

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

REKLAMA GAZETA LUBOŃSKA 03/2022

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

wyprzedaż
firan i zazdrosek

projektowanie i szycie
dekoracji okiennych 

na wymiar 
(doradztwo u klienta)

POZNAŃ - ŚWIERCZEWO, UL. WINIARSKIEGO 27

TEL. 502 95 73 73

DekorMania
firanki, zasłony,
rolety rzymskie,

konfekcja stołowa,
haft komputerowy

tel. 888 703 992

ul. Wschodnia 5
(VIS A VIS UL. KOPERNIKA)
www.dekormania-firanki.pl
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Nowa stawka za świadczenia opiekuńcze
Radni przegłosowali zmianę uchwały w sprawie szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, 
zwiększając koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych do wyso-
kości 29,00 zł. Będzie to miało znaczenie przy ubieganiu się przez Miasto 
o dofinansowanie usług z rządowych programów (np. Program Opieka 
75+). Zastosowany przelicznik pozwoli uzyskać wsparcie adekwatne do 
ponoszonych przez Miasto Luboń kosztów.

Poprawki do budżetu Miasta na 2022 r.
Jak co miesiąc, przegłosowano poprawki do budżetu Miasta na 2022 r.

Po stronie dochodów wpisano m.in. 100 000,00 zł dotacji celowej na re-
alizację zadania pn. Zwiększenie poziomu cyfryzacji i  cyberbezpieczeń-
stwa w Mieście Luboń w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” finansowane-
go z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz kwotę 583 309,00 zł 
 z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Po-
prawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów 
zieleni”.

Z kolei w ramach wydatków zwiększono kwoty na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne o 1 655 712,19 zł z przeznaczeniem między innymi na: 

– budowę ul. Długiej (o 920 045,00 zł),

– poprawę bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców 
Wielkopolskich – ks. Streicha – ul. Puszkina (o 21 340,00 zł),

– budowę, przebudowę dróg, poprawę bezpieczeństwa oraz budowę 
chodników na terenie Miasta (o 714 328,00 zł).

O 136 726,90 zł zwiększono wydatki na realizację programu „Laborato-
rium Przyszłości”, a o kwotę 1 996 950,00 zł zwiększono dotację dla Mia-
sta Poznań w związku z porozumieniem dotyczącym zagospodarowania 
odpadów zmieszanych w  Instalacji Termicznego Przekształcania Odpa-
dów Komunalnych.

W obszarze kultury fizycznej zwiększono kwoty na budowę oświetlenia 
na placu zabaw przy ul. Wschodniej (o 40 000,00 zł) oraz budowę boiska 
w Nowym Centrum Lubonia (o 10 000,00 zł).

Na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz sta-
cji przeładunkowej odpadów w naszym Mieście zarezerwowano kwotę 
7 499 749,00 zł.

Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej
Radni zgodzili się na zaciągnięcie przez Miasto pożyczki w wysokości do 
2 732 073,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa funk-
cjonowania systemu gospodarki odpadami w  Mieście Luboń poprzez 
budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji 
przeładunkowej odpadów”. Pożyczka zabezpieczona będzie wekslem 
własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Klub Radnych Koalicji 
Mieszkańców Lubonia wydał oświadczenie, że popiera inicjatywę budo-
wy PSZOK-a oraz stacji przeładunkowej odpadów i ma nadzieję, że wpły-
nie ona w przyszłości na obniżenie stawek za wywóz śmieci dla miesz-
kańców. Pani Burmistrz potwierdziła, że taka jest idea budowy instalacji, 
ale jednocześnie zwróciła uwagę, że na stawki wpływ mają także inne 
czynniki, które obecnie trudno jest przewidzieć.

Wolne głosy
Na zakończenie sesji radni w  wolnych głosach prosili o  wyjaśnienia 
kwestii rozliczeń z  Aquanetem dotyczących hydrantów (Bogdan Tara-
siewicz), monitoring stanu dróg gruntowych (Magdalena Woźniak) oraz 
przyspieszenia ogłoszenia przetargu na wodociąg na ul. Jęczmiennej 
(Marek Samulczyk).

  Jakub Jackowski

W związku z panującą pandemią i związanym z nią reżimem sanitar-
nym, został zmieniony tryb dyżurów radnych Rady Miasta Luboń dla 
mieszkańców naszego miasta.
Dyżury do odwołania będą pełnione telefoniczne w każdy poniedzia-
łek, w godzinach od 16 do 18. W lutym według następującego harmo-
nogramu:

07.03.2022 r. – Beata Łakomy, tel. 503 039 674,
14.03.2022 r. – Monika Nawrot, tel. 511 816 957,
21.03.2022 r. – Małgorzata Nyćkowiak, tel. 516 156 610,
28.03.2022 r. – Andrzej Okupniak, tel. 608 200 950.
Z  Przewodniczącą Rady Miasta Luboń – Teresą Zygmanowską można 
kontaktować się od poniedziałku do piątku w  godzinach od 11 do 17 
pod numerem tel. 501 306 756. (PAW)

XLII Sesja Rady Miasta – zmiany w budżecie 
i pożyczka na budowę punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dyżury radnych RML w lutym

17 lutego odbyła się XLII sesja Rady Miasta Luboń, które poświęcona była głównie kwestiom finansowym, 
w tym pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę w naszym 
Mieście punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów.

Informator Miasta Luboń – zmiany 
W  numerze 1/2022 r. Informatora miejskiego 
czytamy, że: „Z uwagi na gwałtowny wzrost cen 
papieru oraz jego permanentny brak na rynku 
europejskim, byliśmy zmuszeni podjąć decyzję 
o zmniejszeniu nakładu kolportowanego biule-
tynu, a tym samym o zmianie sposobu jego dys-
trybucji, począwszy od marcowego wydania”. 

Do tej pory Informator luboński trafiał do 
skrzynek pocztowych mieszkańców mia-
sta. Od kolejnego wydania dostępny będzie 
w sklepach rozmieszczonych w różnych rejo-
nach naszego miasta, instytucjach użytku pu-
blicznego czy jednostkach miejskich. Ograni-
czona zostanie również jego ilość z 12 500 szt. 

na 5 000 szt. W 2022 roku przewidziano łącz-
nie dziewięć jego wydań, z czego trzy będą łą-
czone (wydania łączone: obecne czyli styczeń
-luty oraz kolejne w miesiącach lipiec-sierpień 
oraz  październik-listopad). Biuletyn dostępny 
jest w wersji elektronicznej na stronie interne-
towej www.lubon.pl.

Z tego samego powodu czyli z powodu wzrostu 
cen papieru również i my jako redakcja „Gazety 
Lubońskiej”, zmuszeni byliśmy przed kilkoma 
miesiącami do podwyższenia ceny naszego mie-
sięcznika. Niestety nadal rosnące ceny papieru 
nie napawają nas optymizmem. (Oprac. red.)
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Zbiórka dotyczy: artykułów pielęgnacyjnych 
dla niemowląt, pieluch dla dzieci, mleka mo-
dyfikowanego, apteczek, opatrunków, środ-
ków higienicznych dla dorosłych i dzieci, grza-
łek, leków przeciwbólowych, latarek, baterii, 
termosów, ciepłych ubrań, kocy, śpiworów, 
gotowych produktów spożywczych dobrze 
zapakowanych, wody niegazowanej.

Zbiórkę produktów prowadzą: Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w  godz. 8-16, Zespół Szkół 
w  godz. 8-15, Ochotnicza Straż Pożarna 
w godz. 9-17 i Warsztaty Terapii Zajęciowej (ul. 
Romana Maya 1B) w godz. 8-15. 

Zbiórkę organizują: Szczep ZHP Żabikowo 
im. hm. Kazimierza Grendy, Szczep ZHP Lu-

boń-Lasek, Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”, Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2, Samo-
rząd Uczniowski Zespołu Szkół, Uniwersytet 
Luboński Trzeciego Wieku. 

 (Oprac. red.)

W poniedziałek 28 lutego rusza zbiórka darów dla Ukrainy, która potrwa 
do piątku 4 marca. Prosimy o przynoszenie wyłącznie nowych rzeczy.

Luboń dla Ukrainy

KĄCIK ROZRYWKOWY

Sondaż nawiązuje do postaci założyciela Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Od ponad 
90 lat w naszym mieście jest jego grób, a po 
jego beatyfikacji w 1999 r. kaplica, w której 
jest pochowany, stała się Sanktuarium bł. 
Edmunda Bojanowskiego. Byliśmy ciekawi, jak 
respondenci odniosą się do kandydatury tego 
ziemianina, wielkopolskiego organicznika, 
człowieka renesansu i poety w jednej osobie.

Większość respondentów – 67% – odpowie-
działa twierdząco. Komentarze, które zanoto-
waliśmy to: „Z całą pewnością tak, Luboń po-
trzebuje godnego patrona”, „Tak, to był dobry 
człowiek, społecznik i patriota”, „Oczywiście, 
bł. Edmund Bojanowski zrobił dużo dobrego 
dla potrzebujących pomocy, zwłaszcza dzieci 
i młodzieży”, „Myślę, że sobie na to zasłużył 

dobrymi uczynkami i troską o biednych”, „Są w 
Luboniu nazwane jego imieniem: plac, szkoła, 
ławeczka i Sanktuarium, myślę, że jest również 
odpowiednim kandydatem na patrona nasze-
go miasta”, „Tak, myślę, że trudno o lepszego”, 
„Uważam, że tak, swoje życie poświęcił na nie-
sienie pomocy duchowej i materialnej drugie-
mu człowiekowi”, „Znam jego życiorys, myślę, 
że byłby odpowiednim patronem naszego 
miasta, którego zwłaszcza w dzisiejszych cza-
sach potrzebujemy”.

Dużo mniejsza grupa respondentów – 25% 
– nie miała zdania, argumentując swoje wy-
powiedzi m.in. tak: „Trudno mi odpowiedzieć, 
bo nie wiem, kto to jest”, „Nie mam zdania, 
może znalazłby się inny kandydat?”, „Trudno 
powiedzieć, a czy Luboń musi mieć patrona?”, 
Nie wiem, musiałabym się dłużej zastanowić”, 

„Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo do-
piero od kilku miesięcy mieszkam w Luboniu”, 
„Nie znam się na polityce – nie mam zdania”.

Najmniejsza grupa respondentów – 8% – 
odpowiedziała przecząco. Komentarze, które 
zanotowaliśmy to: „Uważam, że nie, ale odpo-
wiedź pozostawiam dla siebie”, „Nie, myślę, że 
znaleźliby się lepsi kandydaci”, „Nie, a dlaczego 
nie np. Sługa Boży ks. Stanisław Streich?”, „Wo-
lałbym, żeby byli jeszcze inni kandydaci”, „Nie 
byłoby to zgodne z moim światopoglądem”.

 Sondaż przeprowadził i opracował 
 Paweł Wolniewicz

Czy Pani/Pana zdaniem bł. Edmund Bojanowski 
jest dobrym kandydatem na patrona Lubonia? - sondaż

TAK 67%

NIE
MA

ZDANIA
25%

NIE
8%
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W dniach od 15 stycznia do 15 lutego Ochotnicza Straż Pożarna odnotowa-
ła 39 interwencji. Działania prowadzone były głównie na terenie naszego 
miasta, ale także w Poznaniu, Komornikach, Chomęcicach czy na autostra-
dzie A2. Sześć osób doznało uszczerbku na zdrowiu.

15 stycznia – Łęczyca, ul. Spokojna – załączenie się czujnika tlenku węgla
17 stycznia – Poznań, ul. Głogowska – kolizja dwóch sam. osobowych
17 stycznia – Luboń, ul. Magazynowa – włączenie się systemu PPOŻ (trzy-
krotna interwencja)
18 stycznia – Wiry, ul. Łęczycka – pożar sadzy w przewodzie kominowym
19 stycznia – Luboń, ul. Sikorskiego – pomoc ZRM
20 stycznia – Luboń, ul. Żabikowska – zadymienie w budynku mieszkalnym
21 stycznia – Luboń, ul. Żeromskiego – dowóz pacjenta na szczepienie
21 stycznia – Luboń, ul. Armii Poznań – kolizja dwóch sam. osobowych
21 stycznia – Luboń, ul. Sikorskiego – pomoc ZRM 
23 stycznia – Luboń, ul. Wschodnia – tlenek w mieszkaniu
23 stycznia – Luboń, ul. Topolowa – pożar przyczepy gastronomicznej
23 stycznia – Poznań, ul. Uradzka – pożar sadzy w przewodzie kominowym 

30 stycznia – W wyniku złych warunków atmosferycznych interweniowali-
śmy w 17 przypadkach. Głównie zdarzenia dotyczyły powalonych drzew czy 
zerwanych linii energetycznych.
1 luty – Autostrada A2 [162KM] – wypadek samochodowy
1 luty – Chomęcice, ul. Poznańska – pożar w kotłowni 
3 luty – Komorniki, ul. Morelowa – pożar sadzy w przewodzie kominowym 
(dwukrotna interwencja)
4 luty – Komorniki, ul. Żabikowska – monitoring PPOŻ
4 luty – Poznań, ul. Lelewela – pożar w budynku mieszkalnym
7 luty – Poznań, ul. Głogowska – monitoring PPOŻ
11 luty – Poznań, ul. Opolska – pożar sadzy w przewodzie kominowym 
11 luty – Poznań, ul. Opłotki – wypadek samochodowy z udziałem trzech 
samochodów osobowych
13 luty – Luboń, ul. Dębiecka – monitoring PPOŻ
13 luty – Poznań, ul. Rymera – pomoc ZRM
14 luty – Luboń, ul. Armii Poznań – kolizja

 Oprac. Maciej Splisgart 

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98

Od 15 stycznia do 14 lutego w Luboniu skradziono 3 samochody, zatrzyma-
no 5 osób poszukiwanych, 2 osoby posiadające narkotyki i 2 nietrzeźwych 
kierowców. Policja zatrzymała na gorącym uczynku lub w  bezpośrednim 
pościgu 7 sprawców oraz wylegitymowała 408 osób. Ujawniono również 11 
oszustw internetowych (tzw. przestępstwa w sieci).

15 stycznia – skradziono dwie listwy boczne drzwi od volvo zaparkowanego przy 
ul. Wschodniej (straty: 700 zł).

18 stycznia – w sklepie Vistula CH Factory przy ul. Dębieckiej skradziono z kasetki 
gotówkę (straty: 1 600 zł).

19 stycznia – skradziono skodę zaparkowaną przy ul. Sobieskiego, o wartości 
10 000 zł. Sprawcę kradzieży ustalono, a skradziony pojazd odzyskano.

20 stycznia – przy ul. Armii Poznań zatrzymano mężczyznę kierującego pojaz-
dem, będącego pod wpływem środków odurzających, działających podobnie do 
alkoholu.

20 stycznia – uszkodzono mitsubishi zaparkowany przy ul. Dębieckiej (straty: 
2 500 zł).

20 stycznia – przy ul. Sobieskiego zatrzymano mężczyznę podejrzanego o udział 
w obrocie narkotyków (uprzednio był już karany za przestępstwa narkotykowe).

20/21 stycznia – skradziono samochód marki Hyundai zaparkowany przy ul. 
Żabikowskiej (straty: 38 500 zł).

21 stycznia – z mercedesa zaparkowanego przy ul. Poniatowskiego skradziono: 
telefon komórkowy, kluczyki do samochodu oraz portfel z dokumentami i kartą 
płatniczą (straty: 3 000 zł).

21 stycznia – skradziono forda zaparkowanego przy ul. Wschodniej (straty: 
30 000 zł).

22 stycznia – włamano się do zaparkowanej na parkingu strzeżonym przy ul. Si-
korskiego przyczepy kempingowej i skradziono z jej wnętrza dwie latarki akumu-
latorowe oraz zegar, uszkodzono też tylną szybę, na miejscu technik kryminalisty-
ki zabezpieczył stosowne ślady (straty: 3 000 zł).

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
25 stycznia – z  klatki schodowej jednego z  bloków przy ul. Wschodniej 
skradziono rower (straty: 600 zł).

25 stycznia – przy ul. Powstańców Wielkopolskich zatrzymano mężczyznę 
podejrzanego o udział w obrocie narkotykami.

25/26 stycznia – włamano się do biura składu węglowego przy ul. Dwor-
cowej i skradziono gotówkę, na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył 
stosowne ślady (straty:1 600 zł).

31 stycznia – w sklepie Rossmann CH Pajo przy ul. Żabikowskiej skradziono 
szczoteczki elektryczne do zębów (straty: 1 200 zł).

2 lutego – uszkodzono renaulta zaparkowanego przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich (straty: 1 500 zł).

1/2 lutego – skradziono katalizator od seata zaparkowanego przy ul. Sikor-
skiego (straty 500 zł).

5 lutego – włamano się do lokalu gastronomicznego przy ul. Armii 
Poznań, z jego wnętrza skradziono laptop i telefon komórkowy (stra-
ty: 2 000 zł).

6 lutego – przy ul. Konarzewskiego zatrzymano nietrzeźwego (2,2 promila) 
kierowcę.

7 lutego – włamano się do lokalu gastronomicznego przy ul. Żabikowskiej 
i skradziono metalową kasetkę z pieniędzmi (straty: 500 zł).

7/8 lutego – skradziono katalizator od toyoty zaparkowanej przy ul. 
Szkolnej (straty: 3 000 zł).

9 lutego – przy ul. Dworcowej zatrzymano kierowcę, który prowadził samo-
chód pomimo braku ku temu uprawnień.

14 lutego – kierujący samochodem ciężarowym, jadący ul. Armii Poznań 
mężczyzna, doprowadził do kolizji ze skodą, a następnie szybko się od-
dalił. Poszukiwany samochód i kierowcę ujawniono w KP w Mosinie. Oka-
zało się, że sprawca kolizji był nietrzeźwy (2,2 promila).

 Na podstawie danych policji (PAW)

KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

Od 16 stycznia 2022 do 15 lutego 2022 r. Straż Miejska podjęła 721 róż-
nego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta.

Działania wynikające z COVID-19:
• Kontrola w środkach komunikacji miejskiej – wykonano 33 kontrole w za-

kresie przestrzegania obostrzeń związanych z COVID-19 w środkach ko-
munikacji miejskiej.

• Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień, punktu pobrań wymazu, kon-
trola stosowania się do zaleceń – wykonano 163 działania.

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

rowe – 45.
• Kontrola placów zabaw – 72.
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 61.

• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i  Przeciw-
działaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 61.

• Patrole szkolne – 40.
• Patrole łączone/asysty z pracownikami Policji lub Urzędu Miasta – 3.

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 17.
• Interwencje drogowe – 75.
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 62.
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu 

i porządku publicznego – 20.

Warto wspomnieć, że na przełomie stycznia i lutego 25 osób ukarano man-
datami, natomiast 22 osoby pouczono.

 Na podstawie danych SM (PAW)

Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86

Kolor
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OPIEKA MEDYCZNA

Pani Profesor jest rodowitą lubonianką. Jej dziadkowie Leokadia Wanda 
i Antoni Pawlęty przed II wojną światową osiedlili się w Luboniu. Także ro-
dzice – Helena (z urodzenia lubonianka) i Władysław Zozuliński mieszkali 
tu od 1968 r. aż do swej śmierci. I tak do dziś, wielopokoleniowa już rodzi-
na Zozulińskich i  Pawlętych żyje w  naszym mieście, aktywnie wpisując 
się w jego pejzaż. Pani Profesor szczególnie ciepło wspomina swoje lata 
dziecięce spędzone w przedszkolu przy ulicy Konarzewskiego, a potem 
w Szkole Podstawowej nr 2: 

 „W  mojej pamięci, jako żywo mam ten czas i  wspaniałych Nauczycieli, 
którzy musieli mieć dużo wyrozumiałości wobec mojego dynamicznego 
usposobienia. Zawsze cechowała mnie gadatliwość i duża ruchliwość”.

Natomiast o swojej pracy mówi następująco:

„Zawód lekarza, to życie i  służba drugiemu człowiekowi. Lekarzem nie 
jest się w murach miejsca pracy, lekarzem się po prostu jest i nie ma od 
tego wakacji. Mój zawód jest moim życiem, które dzielę z moim cudow-
nym Mężem Stanisławem i wspaniałą wielką rodziną, która w znaczącej 
liczbie mieszka w Luboniu. W tym zawodzie kontynuuję piękne tradycje 
rodziny Zozulińskich. Moja ciocia Laura Zozulińska to lekarz Powstania 
Warszawskiego.

Specjalizacja z diabetologii to moja druga specjalizacja, którą zdobyłam 
po specjalizacji z chorób wewnętrznych. Interna, nazywana królową nauk 
medycznych, jest piękną, ale trudną specjalnością. Dobry internista musi 
mieć bardzo szeroką wiedzę medyczną i  umiejętność łączenia faktów, 
aby trafnie postawić diagnozę choroby, co stanowi podstawę leczenia 
przyczynowego. To niezwykle pasjonujące i przynoszące ogromną satys-
fakcję, gdy u chorego szukającego pomocy postawi się trafną diagnozę 
wstępną, następnie zastosuje badania potwierdzające rozpoznanie i za-
stosuje leczenie, które przywróci pacjentowi zdrowie. To ostatnie dotyczy 
głównie leczenia chorób przewlekłych, do których należy cukrzyca”.

Jak przebiegała dotychczasowa ścieżka kariery? 

„Moja droga zawodowa jest ściśle związana z  Uniwersytetem Medycz-
nym w  Poznaniu. Począwszy od studiów doktoranckich realizowanych 
w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej, poprzez pracę w Pracow-
ni Edukacji Diabetologicznej przekształconej w Katedrę i Klinikę Chorób 
Wewnętrznych i  Diabetologii kierowanej do 2014 roku przez mojego 
nauczyciela i mentora prof. Bognę Wierusz-Wysocką, po której przejęłam 
pałeczkę pokoleniową i aktualnie od 2014 kieruję tą jednostką, która rów-
nocześnie jest Oddziałem Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala 
Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Działalność naukowa to kolejna moja pasja. Dzięki niej pogłębiana jest 
wiedza i czynione odkrycia przyczyniające się do postępu medycyny. Od 
2020 roku w  Uczelni pełnię funkcję prorektora ds. Organizacji, Promo-
cji i Rozwoju. To nowa księga zapisywana pod czujnym okiem dobrego 
gospodarza Uniwersytetu Medycznego w  Poznaniu Jego Magnificencji 
Rektora prof. Andrzeja Tykarskiego we współpracy z osobami, dla których 
dobro i rozwój UMP jest priorytetem w pracy”. 

Osiągnięcia naukowe Pani Profesor to ponad 300 artykułów w  czasopi-
smach naukowych, autorstwo 12 monografii, 63 rozdziałów w podręczni-
kach (dla bardziej wtajemniczonych: sumaryczny Impact Factor 341.705, 
liczba punktów ministerialnych 9041). Mogłyby się złożyć na odrębną mo-
nografię. Na naszych skromnych łamach dość wymienić najważniejsze ba-
dania naukowe, czyli np. prace nad remisją cukrzycy typu 1 oraz czynnikami 
ją warunkującymi oraz prace nad wpływem aspektów psychologicznych na 

przebieg kliniczny cukrzycy, czy też rola wysiłku fizycznego i treningu spor-
towego w życiu osób z typem 1 cukrzycy. Udział w licznych badaniach mię-
dzynarodowych i krajowych dopełniają tę imponującą listę. 

Do tego dochodzi członkostwo w międzynarodowych i krajowych organi-
zacjach oraz towarzystwach naukowych, jak np. Towarzystwo Internistów 
Polskich, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo En-
dokrynologiczne, Europejskie Towarzystwo Badań nad Cukrzycą, Europej-
skie Towarzystwo Endokrynologiczne czy PROG-IMT Study Group.

Swoją wiedzą i  doświadczeniem dzieli się z  młodszymi pokoleniami 
adeptów sztuki medycznej jako wykładowca akademicki: 

„Nauczanie medycyny sprawia mi wielką radość. Dobrze jest robić to, co 
się lubi, a ja uwielbiam zaję cia ze studentami oraz działalność edukacyjną”.

Należy dodać, że Pani Profesor jest niezwykle zajmującym wykładowcą, 
takim, który potrafi porwać słuchaczy i przystępnie wytłumaczyć zawiło-
ści medyczne, o czym mogli przekonać się niejednokrotnie także ucznio-
wie poznańskich liceów, szczególnie klas o  profilach biologiczno-che-
micznych, uczestnicząc w jej fantastycznych wykładach. 

Czy w  tak intensywnym życiu zawodowym można znaleźć czas na 
hobby? Otóż tak. 

„Jak tylko sięgam pamięcią zawsze lubiłam sport i  aktywną turystykę, 
szczególnie górską. Aktualnie jeżdżę na rowerze i  promuję zdrowy styl 
życia. Do pracy dojeżdżam głównie rowerem. Współorganizuję wydarze-
nia sportowe promujące zdrowy styl życia m.in. cykliczne od 3 lat Mistrzo-
stwa Polski MTB Kolarzy z  Cukrzycą. Ze sportów zimowych uwielbiam 
narciarstwo, od dziecka zjazdowe, a od czterech lat także biegowe. Pasję 
do roweru i nart dzielę z Mężem. Aktywność ruchowa we dwójkę zawsze 
jest milsza i radośniejsza”. 

Z przywołanych wypowiedzi i informacji wyłania się portret lekarki z pa-
sją, osoby w pełni i na wielu polach realizującej etos lekarza, etos polskie-
go inteligenta, dla którego zawód to służba i  powołanie, co sama Pani 
Profesor Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz ujmuje słowami: „Moją najwięk-
szą pasją jest medycyna”.

 Aleksandra Radziszewska

Zawód lekarza jest na tle innych profesji wyjątkowy. Zwykliśmy uważać, że to coś więcej niż tylko wykonywanie 
obowiązków, że to misja, a może i nawet powołanie. Lekarz to osoba zaufania publicznego. Medykom powierzamy 
swoje największe skarby – zdrowie i życie. Wiele rzeczy jest ważnych, ale jak mówią, zdrowie najważniejsze. Nie 
każdy, kto posiada dyplom uczelni medycznej realizuje ten idealny wzorzec, ale na pewno taką osobą jest Pani 
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. dr hab. med., Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetolo-
gii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Oddziału Diabetologii i Chorób We-
wnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii.

Lubonianka – lekarka z pasją

Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz po pracy    fot. Zb. prywatne



21GAZETA LUBOŃSKA 03/2022 PROFILAKTYKA

Ważne – wczesne rozpoznanie
Powodem cukrzycy jest niedobór bezwzględny lub względny insuliny. 
Insulina jest hormonem życia, produkowanym przez komórki beta wysp 
trzustkowych (stąd nazwa hormonu, od słowa insula – wyspa). Cukrzyca 
jest taką chorobą, którą czym wcześniej rozpoznamy, tym mamy większą 
szansę na lepszy jej przebieg. Objawy, których nie wolno lekceważyć:

•	 zwiększona częstość i ilość oddawanego moczu,

•	 wzmożone pragnienie i chudnięcie,

•	 osłabienie organizmu. 

Cukrzyca typu 1 
Stwierdzenie cukrzycy u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, zwłaszcza 
szczupłych najczęściej oznacza rozpoznanie cukrzycy typu 1. Ta cukrzyca 
dla przeżycia wymaga leczenia od początku insuliną. Insulina jako lek od-
kryta była 100 lat temu, w 1921 roku i było to jedno z największych odkryć 
medycyny uhonorowane Nagrodą Nobla w 1923 roku. Jej odkrywca Fry-
deryk Banting pozostaje najmłodszym Noblistą, a dzień jego urodzin 14 
listopada jest dniem corocznych obchodów Światowego Dnia Cukrzycy. 

Cukrzyca typu 2 
Cukrzyca typu 2, najczęściej rozpoznawana u osób otyłych po 45. roku 
życia, może przez wiele lat przebiegać bezobjawowo, niszcząc organizm. 
Kto jest zagrożony cukrzycą typu 2: 

•	 osoby z nadwagą lub otyłością, prowadzące siedzący tryb życia, które 
są rodzinnie obciążone,

•	 osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze,

•	 osoby, u  których stwierdzono niepra-
widłowe stężenia we krwi lipidów i/lub 
stan przedcukrzycowy, 

•	 osoby z  chorobą niedokrwienną serca, 
mózgu, kończyn dolnych,

•	 kobiety z cukrzycą ciążową w wywiadzie, 
z zespołem policystycznych jajników,

•	 kobiety, które urodziły dziecko z  masą 
urodzeniową powyżej 4 kg. 

Profilaktyka
Kluczem do sukcesu w ucieczce przed cukrzycą typu 2 jest:

•	 dążenie do utrzymania prawidłowej masy ciała,

•	 systematyczny wysiłek fizyczny.

Nie chodzi o sport, ten jest dla wybranych i zdrowych, a spacerowanie dla 
każdego. Dla zdrowia warto wypowiedzieć wojnę lenistwu fizycznemu, 
oderwać się od telewizora czy komputera i ruszać się.

Leczenie cukrzycy jest już medycyną naprawczą, a zapobieganie choro-
bie medycyną zapobiegawczą. Ta z nazwy słodka choroba może, ale na 
szczęście nie musi nadać gorzki smak życiu.

 Prof. dr hab. med Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 

Na naszym podwórku
Ministerstwo Zdrowia podało, że 70,6% mieszkańców Lubonia przyjęło 
pełną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a 72,7% jest już po pierw-
szej dawce (stan na 26.02.). W naszym mieście odnotowano 171 aktyw-
nych przypadków koronawirusa (izolacja) i 297 osób objętych kwaran-
tanną (stan na 24.02.).

W  Luboniu funkcjonują cztery punkty szczepień przeciw Covid-19: 
w  Przychodni Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo, mieszczącej się 
przy ul. Poniatowskiego 20 (tel. 61 810 48 31), w Centrum Medycznym 
Med-Lux przy ul. Żeromskiego 1 (tel. 61 813 92 23), Powszechny, w Cen-
trum Organizacji Pozarządowych przy ul. Sikorskiego 3, w którym uru-

chomiono również metropolitalny punkt szczepień przeciw grypie (tel. 
699 712 545) oraz w aptece Dbam o Zdrowie (DOZ) przy ul. Sobieskiego 
55A (tel. 606 270 461).

Miejmy świadomość, że wirus zagości u nas na dłużej. Dlatego też za-
chowajmy stosowny dystans fizyczny, unikajmy tłumów, wietrzmy po-
mieszczenia. Po prostu zachowajmy ostrożność i dbajmy o siebie, aby 
zmniejszyć ryzyko. Innymi słowy miejmy świadomość, że pandemia nie 
powiedziała jeszcze ostatniego słowa i nadal konieczne jest zachowanie 
tych podstawowych zasad, aby się przed nią ustrzec. Dużo zależy od 
naszych zachowań. Zarażajmy się wyłącznie pozytywną energią. (PAW)

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną i jako jedyna choroba niezakaźna została nazwaną epi-
demią XXI wieku.  Sprawiły to liczby chorych na cukrzycę na świecie, których w populacji 20-75 lat jest 
ponad 530 mln. W Polsce na cukrzycę choruje prawie 3 mln obywateli. 

W lutym rząd ogłosił zmiany zasad izolacji i kwarantanny. Została zniesiona kwarantanna z tzw. kontaktu, izolację 
skrócono do siedmiu dni, siedem dni trwa obecnie kwarantanna dla współdomowników osoby zakażonej, nato-
miast specjalne rozwiązania dla medyków i służb, umożliwiające skrócenie kwarantanny i izolacji pozostały bez 
zmian. Wszyscy uczniowie szkół powrócili do nauki stacjonarnej.

ABC cukrzycy – porady specjalisty

COVID-19 - zmiany zasad

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, ponieważ finansowane z  funduszy re-
gionalnych Unii Europejskiej, badanie USG aorty brzusznej w  Wielkopolskim 
Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w  dniach 1-22 
marca 2022 r. w Poznaniu w Centrum Medycznym Arterieart, ul. Rakoniewicka 
23A. Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50-69 lat, mieszka-
jących w  województwie wielkopolskim. Badanie jest bezbolesne i  całkowi-
cie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego. Zapi-
sy na badanie odbywają się telefonicznie: 503 075 095 oraz poprzez e-mail:  
zdrowaaorta@arterieart.com (w treści proszę podać imię, nazwisko, pesel, nu-
mer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

 Zapraszamy serdecznie! 
 Zespół Zdrowa Aorta

Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkie-
wicz w pracy   fot. Zb. prywatne
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Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
Powody do radości

Adam Kawka i Alex Zieliński przeszli do kolejnego 
etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angiel-
skiego dla Juniorów! Serdecznie gratulujemy! 
Cieszy nas również, że Mikołaj Korzeniowski z kl. 
8d zakwalifikował się do ostatniego etapu Woje-
wódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego. 
Trzymamy kciuki!            

Gratulujemy także Antoninie Łaniewskiej z kl. 8a 
zakwalifikowania do finału XXIX Konkursu „Złota 
Żaba” w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury.

Poczta walentynkowa

Poczta nie zawiodła 14 lutego, kiedy to na dy-
żurce umieszczono skrzynkę na walentynkowe 
kartki, a szkolny listonosz zadbał o to, by do-

tarły do adresatów. Dziękujemy nauczycielom 
świetlicy, którzy przygotowali tę atrakcję dla 
uczniów klas 0-4.

Grali w chińczyka

W poniedziałek, 14 lutego odbył się w naszej 
świetlicy pierwszy świetlicowy turniej chińczyka. 
Wystartowały dwie drużyny, które grały z zapa-
łem i pasją, a emocji nie brakowało. Najwyższe 
miejsce na podium zajął Andrzej Hejne z 2c, dru-
gie miejsce zdobył Konstanty Sumiński z 1c, trze-
cie – Roma Rakowska z 3a. Gratulujemy!

Projekt „Pen pals”

Uczniowie kl. 7b biorą udział w projekcie „Pen 
pals”. Raz w miesiącu piszą po angielsku do 
uczniów z innej szkoły list na wybrany temat. Przy 
okazji mogą utrwalić gramatykę oraz pisanie pod 
kątem egzaminu.

Radość po otrzymaniu odpowiedzi w postaci 
prawdziwego listu – ogromna. Projekt będzie 
trwał do maja.

Zapraszamy do Zespołu Szkół

W środę, 17 lutego, o godz. 17 odbyły się Drzwi 
Otwarte dla kandydatów do klasy I oraz oddziału 
przedszkolnego (zerówki). Z uwagi na sytuację 
pandemiczną zwiedzanie szkoły odbyło się w 
grupach 5-6 osobowych po uprzednim zareje-

strowaniu. Tych, którzy jeszcze do nas nie dotarli,  
zachęcamy do obejrzenia filmików dostępnych 
na stronie szkoły.

Na planie „Kiedyś byliśmy sąsiadami”, czyli 
czego widz nie widzi

Wielkimi krokami zbliża się premiera naszego 
filmu „Kiedyś byliśmy sąsiadami”. Będzie go moż-
na zobaczyć 8.04.2022! W czasie nauki zdalnej 
przypomnieliśmy na szkolnej stronie interneto-
wej ogromną pracę ekipy technicznej – dźwię-
kowców, oświetleniowców, operatorów kamer, 
klapserów, kierowników produkcji, pomocy tech-
nicznej. Kto wie, może wrześniowa przygoda na 
planie stanie się dla naszych uczniów szansą na 
przyszłą karierę zawodową, a nie tylko pasją? 

 ZS

fot. Zb. ZS

fot. Piotr Cybichowski

Szkoła Podstawowa nr 1
Jak przebiegają mediacje?
Kl. 8c w  trakcie lekcji wychowawczej 18 lu-
tego miała okazję obejrzeć przeprowadzoną 
przez ich rówieśników na filmie mediację. 
Była to okazja do zaobserwowania, jak ten 
proces przebiega w praktyce, z jakich etapów 
się składa i  jak w  jego trakcie zachowują się 
poszczególne strony. Szczególną rolę pełniła 
w nim mediatorka, która stosowała się do naj-
ważniejszych zasad mediacji, czyli poufności, 
neutralności, bezstronności i  dobrowolności. 
Dzięki mediacji konflikt został rozwiązany, 
a strony doszły do porozumienia.

 Sebastian Pawlicki

Planetarium w szkole
W  poniedziałek, 14 lutego uczniów klas 0-3 
odwiedziło Mobilne Planetarium Orbitek! 
Zwiedzaliśmy Układ Słoneczny, dzięki czemu 
poznaliśmy planety z  bliska. Zaobserwowa-
liśmy, że Księżyc krąży dookoła naszej Ziemi, 
a  wszystkie planety dookoła Słońca. Pozna-
liśmy znaki zodiaku i  zaobserwowaliśmy 

wszystkie gwiazdozbiory nieba północnego. 
Świetnie się bawiliśmy!

 Wychowawcy klas 0-3

Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody
Uczniowie kl. 5, 7 i 8 wzięli udział w projekcie, 
„Mała retencja – więcej wody dla przyrody” 
organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody 
i Narodowy Fundusz Ochrony. Uczniowie oglą-
dali film, otrzymali broszury z  informacjami 
o  tym, czym jest retencja, wykonywali plakaty 
ukazujące w jaki sposób możemy zatrzymywać 
wodę w  środowisku, a  więc zapobiegać wy-
suszeniu terenów. Młodsi uczniowie otrzymali 
komiksy – kolorowanki, które przedstawiały 
historię bobrów i  ich pożytecznego działania 
dla środowiska, część uczniów wzięła udział 
w zajęciach terenowych w Łysym Młynie. Zorga-
nizowaliśmy także wystawę prac. Temat małej 
retencji pozwolił nam szerzej spojrzeć na temat 
wody w przyrodzie i zrozumieć, jak wiele każdy 
z nas może zrobić dla jej zatrzymania w naszym 
otoczeniu. Tematy ochrony i dbania o przyrodę 

są ważne, dlatego zastanawiamy się nad powo-
łaniem Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.

 Ewa Rubisz

Zuzanna Kocik z  kl. 7d laureatką ogólno-
polskiego konkursu fotograficznego 
Zuzia wzięła udział w  ogólnopolskim konkur-
sie „Mała retencja – więcej wody dla przyrody” 
organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody 
i Narodowy Fundusz Ochrony Przyrody. Zdjęcie 
Zuzi znalazło się wśród 12 nagrodzonych z ca-
łej Polski. Zostało umieszczone w  kalendarzu 
Ligii Ochrony Przyrody na rok 2022. Zuzia sfo-
tografowała zbiornik retencyjny zbudowany 
przy ul. Arciszewskiego w Poznaniu. Zbiorniki 
takie mają za zadanie zatrzymywanie wody na 
danym terenie. Zapobiega to wysuszaniu tere-
nu, co daje roślinom i  zwierzętom możliwość 
życia i rozwoju. Gratulujemy Zuzi.

 Ewa Rubisz

SP 1 aktywna dla WOŚP
Za nami kolejny już, 30. finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Nasi uczniowie od 
lat aktywnie grają z WOŚP. Gosię Jeziorną i Ju-
lię Sikorę z 7c oraz Amelkę Zowczak z 4a moż-
na było spotkać na ulicach Lubonia i Poznania 
z  wolontariackimi puszkami WOŚP. Brawo 
dziewczyny! Ponadto nasza szkoła dołączyła 
do ogólnopolskiego konkursu na największą 
ilość kroków z Fundacją Pho3nix. Dzięki temu, 
wspólnie, jako szkolna społeczność, dorzucili-
śmy kilkaset złotych do „puszki” WOŚP.

       Anna Hajkowicz-Klimaszewska
 fot. Zb. SP1  fot. Zb. SP1
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Próbny egzamin ósmoklasistów
Po powrocie z  ferii ósmoklasiści zmierzyli się 
z próbnym egzaminem. Trwał trzy dni. Wszystko 
przebiegało tak, jak odbędzie się w maju, dzięki 
czemu uczniowie wiedzą, czego się spodziewać, 
o  czym muszą pamiętać podczas egzaminu, jak 
rozplanować czas.

Konkursy, konkursy...
W  czwartek, 17 lutego nasi uczniowie: Jakub 
Regulski z 7d, Antoni Piętka z 8f, Bartosz Pawlic-
ki z 8f wzięli udział w konkursie „Matematyczne 
Laboratorium Kultury 2022”, zorganizowanym 
przez UAM w  Poznaniu. Ponadto Antek, Bartek 
oraz Marcin Kleiber pod okiem Pani Joanny Kor-
dzińskiej biorą udział w Poznańskim Turnieju Pro-
gramistycznym „Educathon – programuj na Mar-
szałkowskiej” dla kl. 7 i 8 SP z Poznania i powiatu 
poznańskiego. Organizatorem jest Zespół Szkół 
Ekonomicznych. Bartek Pawlicki zakwalifikował 
się też do finału Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego i  Wojewódzkiego Konkursu Fizycz-
nego. Trzymamy kciuki, by chłopakom poszło jak 
najlepiej.

W Ogólnopolskim Konkursie Pingwin trzej ucznio-
wie kl. 4 – Kornel Zieliński, Tytus Wojciechowski 
i Cezary Kujawski zajęli XVIII i  IX miejsce. Bardzo 
się cieszymy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkursowo obchodzimy Dzień Bezpiecznego In-
ternetu (DBI): każda klasa od 1 do 4 przygotowuje 
wspólnie w swojej sali gazetkę na temat bezpiecz-
nego zachowywania się w  sieci, a  klasy starsze 
tworzą komiks o  bezpieczeństwie w  Internecie. 
Dzięki tym staraniom uczniowie poruszają się 
w wirtualnej rzeczywistości bardziej świadomie.

Sport
Uczennice naszej szkoły Paulina Szymczak (8g) oraz 
Gabrysia Gębura (8c) trenują piłkę nożną. Wygrały 
Halowe Mistrzostwa Wielkopolski U-15 dziewcząt, 
a  potem zostały Wicemistrzyniami Polski, zajmu-
jąc II miejsce w  Mistrzostwach Polski U-17 Kobiet 
w Futsalu. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem i nie-
odmiennie kibicujemy naszym piłkarkom.

Wolontariat
Podaj mydło – to kolejna z akcji charytatywnych 
Redemptoris Missio.

Tym razem Strefa Dobrych Uczynków organizuje 
zbiórkę mydła w kostce. Higiena i dbałość o zdro-
wie to wielki problem w  niektórych częściach 
świata, w  ten sposób możemy przyczynić się 
do poprawy warunków życia w krajach, którymi 
opiekuje się fundacja Redemptoris Missio. Zbiór-
ka będzie trwała do końca marca.

Wirtualne drzwi otwarte w Cieszkowiance
Mimo pandemii nie poddajemy się i chcemy po-
kazać naszą szkołę i to, co się w niej dzieje. Przy-
gotowaliśmy wirtualny spacer po Cieszkowiance, 
aby nasi przyszli uczniowie i  ich rodzice mogli 
zobaczyć, jak pracujemy i  jakie mamy zaplecze. 
Filmiki można obejrzeć na naszej stronie inter-

netowej i profilu Fb. Przyjdźcie do Cieszkowianki 
koledzy i koleżanki!

Dzień Języka Ojczystego
Zagadki, łamigłówki, rebusy i bardzo dużo przy-
datnych wiadomości i  ciekawostek o  j. polskim: 
to zastali w szkole uczniowie zaraz po powrocie 
do nauczania stacjonarnego. Przy okazji święta 
polszczyzny można sprawdzić, czy posługiwanie 
się nią podczas nauczania zdalnego zanadto nie 
ucierpiało...

 SP2

 fot. Zb. SP2

 fot. Zb. SP2

Szkoła Podstawowa nr 2

fot. Zb. SP2

Co słychać w Cieszkowiance?

Szkoła Podstawowa nr 5
Finał Międzyszkolnego Konkursu Literac-
kiego „Jest taki dzień”
Nasza szkoła zorganizowała konkurs dla 
miłośników pióra ze wszystkich lubońskich 
szkół. Zadanie polegało na napisaniu wła-
snego tekstu związanego tematycznie ze 
Świętami Bożego Narodzenia lub okresem 
noworocznym. Celem konkursu było roz-
wijanie umiejętności i  uzdolnień literackich 
dzieci oraz młodzieży. Otrzymaliśmy wiele 
ciekawych prac. Nadesłane teksty reprezen-
towały bardzo wysoki poziom. Ocenialiśmy 
utwory prozatorskie i  poetyckie. Autorzy 
odwołali się do własnych przeżyć i wyobraź-
ni. Ostatecznie jury przyznało następujące 
miejsca:

Kategoria klasy 1-3: pierwsze miejsce – Hanna 
Pietraszewska (Zespół Szkół), drugie – Anasta-
zja Ignatów (SP5), trzecie – Antoni Ostrowski 
(SP5). Wyróżnienia otrzymali: Hanna Lis (SP5), 
Gabriella Król (SP5), Marianna Kaszuba (SP5) 
i Blanka Kotlarek (SP5).

Kategoria klasy 4-6: pierwsze miejsce – Zofia 
Buksik (SP6) oraz Anna Dudzińska (SP5), drugie 
– Julia Kaczmarek (SP6), trzecie – Krystyna Sta-
siewicz (SP1). Wyróżnienia: Gabriela Sosnow-
ska (SP6) w oraz Franciszek Mwaba (SP5).

Kategoria klasy 7-8: pierwsze miejsce – Cy-
prian Ziobrowski (Zespół Szkół), drugie – Zu-
zanna Kowalewska (SP5).

Kategoria Poezja: pierwsze miejsce – Hele-
na Prysiażna (SP1), drugie – Cezary Kujawski 
(SP2), trzecie – Laura Monkiewicz (SP5).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, 
którzy wzięli udział w naszym konkursie. Wy-
razy uznania przekazujemy także nauczycie-
lom, którzy zmotywowali dzieci oraz młodzież 
do napisania prac.

 Jolanta Walczak

Finalistka
Karolina Pawlicka z  kl. 8b zakwalifikowała się 
do ostatniego etapu Wojewódzkiego Konkur-
su Matematycznego. Bardzo dobrze poradziła 

sobie z trudnymi zadaniami na etapie rejono-
wym. Kolejne zmagania 16 marca. Karolina 
przygotowuje się pod opieką p. Anny Czerwiń-
skiej. Gratulujemy i mocno trzymamy kciuki!

 SP5

fot. Zb. SP5
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Nabory uruchomione zostały w lutym, a dokumenty można będzie składać w zależności od typu placówki w niżej podanych terminach:

Na podstawie informacji lubońskiego magistratu (PAW)

Harmonogram zgłoszenia, postępowania rekrutacyjnego oraz postę-
powania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych na rok 

szkolny 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w Szkole Podstawo-
wej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów 

Poznańskich na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do lubońskich przedszkoli i szkół
Znane są już terminy przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym składania 
dokumentów na rok szkolny 2022/2023, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w pu-
blicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas siódmych 
dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptolo-
gów Poznańskich prowadzonych przez Miasto Luboń.

Data
Etap/czynność rodzica

od do

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły do klasy I

od 21 lutego 2022 r.
(od godz. 8:00)

do 4 marca 2022 r.
(do godz. 15:30)

Rejestracja w systemie rekrutacji zgło-
szeń o przyjęcie do szkoły obwodowej 

i złożenie w szkole obwodowej podpisa-
nego zgłoszenia

18 marca 2021 r.
(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandy-

datów przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie rekrutacyjne do klas I na wolne miejsca w szkole dla kandydatów 
spoza obwodu danej szkoły w szkołach podstawowych

od 23 marca 2022 r.
(od godz. 8:00)

do 6 kwietnia 2022 r.
(do godz. 15:30)

Rejestracja w systemie wniosków o przy-
jęcie na wolne miejsca i złożenie w szko-

le pierwszego wyboru podpisanego 
wniosku o przyjęcie oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów

13 kwietnia 2022 r.
(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandy-

datów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

od 13 kwietnia 2022 r.
(od godz. 13:00)

do 20 kwietnia 2022 
r. (do godz. 15:30)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu 
dziecka w szkole, do której zostało 

zakwalifikowane

27 kwietnia 2022 r.
(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandy-

datów przyjętych i nieprzyjętych lub 
liczby wolnych miejsc

Data
Etap/czynność rodzica

od do

Postępowanie rekrutacyjne do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych

od 14 marca 2022 r.
(od godz. 8:00)

do 21 marca 2022 r.
(do godz. 15:30)

Złożenie deklaracji przystąpienia do 
testu predyspozycji językowych w se-
kretariacie szkoły tylko przez rodziców 
uczniów spoza SP 3 w Luboniu (osobi-

ście lub drogą mailową)

29 marca 2022 r.  (godz. 14:15) Sprawdzian predyspozycji językowych

4 kwietnia 2022 r.
(do godz. 14:00)

Ogłoszenie zakodowanych wyników 
sprawdzianu predyspozycji językowych 

na stronie szkoły

od 24 czerwca 2022 r.
(od godz. 13:00)

do 28 czerwca 
2022 r.
(do godz. 15:00)

Złożenie świadectw ukończenia klasy 
VI w sekretariacie szkoły przez uczniów 
spoza SP 3 w Luboniu

1 lipca 2022 r.
(do godz. 13:00)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifi-
kowanych i niezakwalifikowanych

13 kwietnia 2022 r.
(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandy-

datów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

od 1 lipca 2022 r.
(od godz. 9:00)

do 6 lipca 2022 r.
(do godz. 14:00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia przez złożenie oryginału 

świadectwa, jeśli nie było złożone 
wcześniej

7 lipca 2021 r.
(do godz. 12:00)

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Data
Etap/czynność rodzica

od do

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

od 28 lutego 2022 r.
(od godz. 8:00)

do 11 marca 2022 r.
(do godz. 15:00)

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddzia-
łu przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

22 marca 2022 r.
(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

od 22 marca 2022 r. 
(godz. 13:00)

do 31 marca 2022 r.
 (godz. 15:00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

6 kwietnia 2022 r.
(godz. 13:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 6 kwietnia 2022 r. 
(godz. 13:00)

do 13 kwietnia 2022 r. 
(godz. 15:00) W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
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SERWIS NARCIARSKI

ROWERY
SKLEP SERWIS

P.H.U. RELAX

LP
01

0

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

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

 KOSTKA BRUKOWA
NOW

OŚĆ
  

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

54-517 Wrocław

Zakład Skórzewo
ul. Spółdzielcza 50

Tel. 605 732 420

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

PRODUKCJA
SPRZEDAŻ

BETONU
TOWAROWEGO

POMPY DO BETONU

Kolor
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SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

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

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

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

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

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

LP
00

1

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

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

APTHERM, ul. Serdeczna 8
Budynek E, Piętro drugie

62-081 Wysogotowo

tel. Adam: 792 656 383

e-mail: info@aptherm.com
e-mail: serwis@aptherm.com
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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

NOVATECHNOVATECH
• Projekty instalacji gazowych, wod-kan, c.o., wentylacji;

• projekty sieci oraz przyłączy wodociągowych, 
kanalizacji, sanitarnej oraz deszczowej

• montaż instalacji gazowych, wod-kan, c.o.

• montaż i serwis pomp ciepła

 INSTALACJE SANITARNE

Zdrowie zaczyna się od uśmiechu

tel. +48 608 030 760
tel. +48 61 893 16 97

e-mail. kordent@onet.eu

KORDENT STOMATOLOGIA
ul. Kościuszki 64A

62-030 Luboń

Oferujemy usługi w zakresie:

stomatologia zachowawcza 

chirurgia w pełnym zakresie

protetyka - korony, mosty, protezy 

endodoncja - leczenie kanałowe pod mikroskopem

naprawa protez możliwa na poczekaniu, tel. 602 178 989

WIRY UL. KOMORNICKA 89
www.julkaimis.pl

e-mail:centrumrozwoju.educare@gmail.com
www.facebook.com/PrzedszkoleJulkaiMis

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
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www.czerwonekrzeslo.pl

od wtorku do niedzieli na pyszne i świeże jedzenie

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

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

Szczegóły na naszym Facebooku
lub pod numerem telefonu 798 316 388

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DOWÓZ GRATIS

Przyjmujemy zamówienia na garmażerkę, catering z dowozem.

Poznań, ul. Starołęcka 213 
oraz Luboń, ul. Żabikowska 47

tel 535-845-644 LA
01

3

polecamy trasy:
Radzewice-Luboń

Luboń-Poznań

SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888

Kolor
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Lubońska katastrofa
50 lat temu, 22 lutego 1972 roku około godz. 23.07 na terenie 
Wielkopolskich Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu 
na wydziale produkcji dekstryny doszło do tragicznego w  skut-
kach wybuchu pyłów, na skutek czego pod gruzami czterokondy-
gnacyjnego budynku zginęło 17 osób, a 10 zostało rannych.

Była to jedna z  największych katastrof przemysłowych w  ówczesnej 
Polsce. Specjalnie powołana komisja stwierdziła, że do zdarzenia 
doszło na skutek splotu wielu okoliczności i  zaniedbań związanych 
z  bezpieczeństwem pracy i  produkcji. W  toku śledztwa przesłucha-
no 77 świadków. Ostatecznie ustalono, że przyczyną katastrofy były 
zaniedbania w  zakładzie i  nieprzestrzeganie zasad BHP, złe zabez-
pieczenie ppoż., nadmierne zapylenie dekstryniarni i  brak sprawnej 
wentylacji. Wybuch dekstryny na terenie lubońskich zakładów to naj-
większy dramat w historii naszego miasta. W wyniku wybuchu zginęli: 
Małżeństwo Cecylia (58 l) i Jan (62 l) Brękowie, Stanisław Dzidek (58 l), 
Marek Gabler (64 l), Leonarda Grobelna (43 l), Wanda Grochowina (46 l), 
Eugeniusz Hetman (42 l), Gertruda Kotecka (40 l), Jan Krzewiński (36 l), 

Zofia Kubiak (59 l), Henryk Kujawa (47 l), Janina Kulza (39 l), Wojciech 
Markiewicz (24 l), Jadwiga Mendelska (26 l), Stanisława Michałowska 
(58 l), Roman Ostafin (40 l) i Tadeusz Sikora (36 l). 

W  50. rocznicę tych tragicznych wydarzeń Urząd Miasta Luboń 
i Ośrodek Kultury w Luboniu zorganizowali uroczystości upamiętnia-
jące ofiary tej katastrofy. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Sank-
tuarium Bł. Edmunda Bojanowskiego w Żabikowie. Następnie przed 
pomnikiem ofiar na terenie dawnego Wielkopolskiego Przedsiębior-
stwa Przemysłu Ziemniaczanego odbył się uroczysty apel pamięci, 
złożenie kwiatów i  zniczy. Dalsze obchody odbyły się w  Ośrodku 
Kultury w Luboniu, gdzie można było zobaczyć wystawę fotografii, 
wysłuchać prelekcji p. Piotra Pawła Ruszkowskiego oraz obejrzeć film 
z cyklu Zapomniane Historie „Katastrofa w Luboniu” w reż. Zbysława 
Kaczmarka. Wystawę zdjęć dokumentujących akcję ratunkową po 
wybuchu dekstryny można oglądać w  Ośrodku Kultury w  Luboniu 
do końca marca. Fotografie wykorzystane na wystawie pochodzą 
z Repozytorium Miasta Luboń.

 Ośrodek Kultury w Luboniu

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

„Pióro Poetów” – konkurs wystartował

23 maja 2022 r. – zapamiętajcie tę datę. Tego 
dnia mija termin przesyłania tekstów na Kon-
kurs „Pióro Poetów”. Nie lada gratka dla wszyst-
kich tekściarzy i tekściarek, a zwłaszcza dla tych, 
którzy piszą na razie (!) do szuflady. Zadaniem 
konkursowym jest napisanie tekstu do melodii 
skomponowanej przez honorowego gościa Fe-
stiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondrato-
wicza – Mietka Jureckiego. Regulamin konkursu 
oraz wspomniany podkład muzyczny dostępne 
są na stronie www.biblub.com. Pióra w dłoń!

ULTW – wykłady online

W  dobie obostrzeń stacjonarne wykłady dla 
ULTW musiały ustąpić tym online (na platfor-

mie Zoom). „Małpa z  psałterza”, „Ukryte skarby 
na Żabikowskiej” oraz „Nowe Media” – takie wy-
kłady zostały zorganizowane przez Bibliotekę 
dla lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Podczas wykładu „Małpa z psałterza” uczestnicy 
mogli posłuchać o  kopistach, księgach i  archi-
tekturze czasów średniowiecza. Kolejne pre-
lekcje dotyczyły książek, o których można było 
nie słyszeć, a które warto przeczytać oraz wcią-
gający wykład o himalaistach. Prelekcje zawsze 
kończą się ciekawymi pytaniami oraz dyskusją 
wśród uczestników. Warto śledzić harmono-
gram wykładów dla ULTW, ponieważ Biblioteka 
zaplanowała kilka ciekawych prelekcji. Kolejna 
edycja rusza najprawdopodobniej w marcu.

Warsztaty z LEGO na Żabikowskiej

Trudno przewidzieć, jakie zawody będą cieszyć 
się powodzeniem za dziesięć lat. Bardzo możli-
we, że wiele z nich jeszcze nie istnieje. Biblioteka 
pragnie ułatwić dzieciom start na rynku pracy 
w przyszłości. I przy okazji: połączyć przyjemne 
z  pożytecznym. Pogodzić naukę matematyki, 
fizyki i przyswajanie umiejętności technicznych 
poprzez zabawę. Pomiar prędkości wiatru, su-
per-sprzątacz, czy pokonanie toru przeszkód 
– tego między innymi dzieci uczyły się u  nas. 

Kreatywność wyszła poza program, jaki prze-
widzieli twórcy – dzieciaki pod koniec projektu 
tworzyły swoje własne roboty. W przyszłości za-
jęcia będą kontynuowane – warto śledzić naszą 
stronę internetową.

 Biblioteka Miejska

Z życia Biblioteki Miejskiej

Życie w Ośrodku Kultury

 fot. Zb. Biblioteki Miejskiej

 fot. Zb. Biblioteki Miejskiej
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Dzień ustanowiono świętem państwowym 3 lutego 2011 roku w hołdzie 
bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy […] z bronią w ręku, 
jak i  w  inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i  narzuconemu 
siłą reżimowi komunistycznemu.
W tym dniu warto pamiętać o dramatycznych wyborach, jakich żołnie-
rze podziemia niegodzący się z  nową władzą komunistyczną musieli 
dokonywać w  zmieniającej się sytuacji politycznej na przełomie 1944 
i 1945 roku. W represyjnej rzeczywistości starali się znaleźć skuteczne 
formy walki o suwerenną Polskę, a także zreorganizować ze swoimi do-
wódcami struktury podziemia antykomunistycznego. Z kolei coraz do-
skonalsze metody ich zwalczania wypracowywał komunistyczny aparat 

bezpieczeństwa wewnętrznego, który jednocześnie systematyczne 
oraz konsekwentne zniekształcał w społeczeństwie polskim obraz żoł-
nierzy podziemia.
Dopiero od lat dziewięćdziesiątych XX wieku można było swobodnie 
o nich mówić. Jednak współcześnie istnieją duże problemy z przywra-
caniem ich pamięci. Niekiedy wręcz jest ona infantylizowana, stąd wo-
kół żołnierzy wyklętych narosło wiele mitów.

 Tekst oraz opisy zdjęć: 
 Przemysław Maćkowiak
 Prezes TMML

HISTORIA

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Już po raz dwunasty 1 marca br. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Co roku w dzia-
łania edukacyjne związane z tym tematem angażuje się także Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia.

Przed wybuchem pandemii członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia 
wzięli udział w seminarium „Dowody zbrodni” przygotowanym przez Instytut Pa-
mięci Narodowej w  Warszawie. Było ono poświęcone powojennemu podziemiu 
niepodległościowemu oraz konspiracji młodzieżowej. Zajęcia teoretyczne odbyły 
się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia”, a o działaniach podejmowa-
nych przez organizatorów opowiedział wiceprezes IPN oraz dyrektor Biura Poszu-
kiwań i Identyfikacji – profesor Krzysztof Szwagrzyk. Specjalizuje się on w poszu-
kiwaniu osób zamordowanych w  okresie stalinowskim. Kierowany przez niego 
zespół prowadził prace ekshumacyjne między innymi w  Kwaterze na Łączce na 
Wojskowym Cmentarzu na warszawskich Powązkach, Cmentarzu Osobowickim 
we Wrocławiu, czy Cmentarzu Garnizonowym w  Gdańsku. Na zdjęciu Przemy-
sław Maćkowiak z  profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem (z  prawej) w  trakcie 
seminarium.   fot. Zb. Przemysława Maćkowiaka

„Darowano nam Polskę i ustanowiono rządy nad Nią, jakbyśmy byli narodem 
żebraków, jakbyśmy czekali przez sześć lat wielkich zmagań na koniec wojny 
z  założonymi rękami, jakbyśmy nie toczyli najkrwawszych na kuli ziemskiej 
walk i  jakbyśmy nie przerośli naszych rzekomych dobroczyńców gotowością 
do poświęceń i  bohaterstwem. Na świętych ołtarzach Wawru, Oświęcimia, 
Majdanka, Warszawy, leśnych partyzanckich pobojowisk, spacyfikowanych po 
barbarzyńsku miast i  wsi – dokonano najhaniebniejszej w  dziejach profana-
cji: stworzono sztuczną, jakby w sercach naszych nie żyła prawdziwa, Polskę, 
która jest usankcjonowaniem wszelkiej podłości, zła i zdrady”. Jest to fragment 
rozkazu kapitana Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” do żołnierzy Konspi-
racyjnego Wojska Polskiego, jednej z większych antykomunistycznych struktur 
regionalnych działających na terenie ziemi łódzkiej. Na zdjęciu oddział party-
zancki Zygmunta Borostowskiego „Bory” działający w Wielkopolsce na terenie 
powiatu krotoszyńskiego w latach 1945-1947.    fot. Zb. Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i  Więźniów Politycznych PRL powstało w  2016 
roku w dawnym Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów przy ulicy Rakowiec-
kiej 37. Obecnie planowana jest jego przebudowa i realizacja z dużym rozma-
chem nowoczesnej ekspozycji według zwycięskiego w konkursie projektu biura 
M.O.C. Architekci z Katowic. Gmach powstał z inicjatywy władz carskich w la-
tach 1902-1904 z przeznaczeniem dla około 800 więźniów. Autorem projektu 
był Henryk Julian Gay (1875-1936) pochodzący z rodziny znanych architektów. 
W  międzywojniu mieścił się w  nim areszt śledczy, wykonywano także wyroki 
śmierci. Podczas okupacji placówka pełniła funkcję pomocniczą dla najważ-
niejszego więzienia Gestapo – Pawiaka. Wojnę gmach przetrwał bez więk-
szych zniszczeń i  z  tego też względu władze komunistyczne utworzyły w  nim 
główne więzienie polityczne. Represjonowano tam przede wszystkim działaczy 
podziemia niepodległościowego 1944-1956. Zginęli w nim między innymi rot-
mistrz Witold Pilecki „Witold” (1901-1948), major Hieronim Dekutowski „Zapo-
ra” (1918-1949), major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” (1910-1951). Byli to 
również powstańcy warszawscy, a także przedstawiciele kościoła katolickiego, 
z których najbardziej znaną postacią był arcybiskup Antoni Baraniak. Na zdję-
ciu najmłodsza część ekipy Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia podczas 
wyjazdu zorganizowanego przez Klub Piastowski przy makiecie więzienia 
w głównym pawilonie. Naszym przewodnikiem był pracownik muzeum – Jaro-
sław Wróblewski.   fot. Przemysław Maćkowiak

Najwyższym stopniem zamordowanym oficerem w Areszcie Śledczym War-
szawa-Mokotów był generał brygady Emil August Fieldorf „Nil” (1895-1953). 
Dowodził on Kedywem Komendy Głównej Armii Krajowej oraz kierował organi-
zacją „Niepodległość” o kryptonimie „Nie”. Aresztowany w 1950 roku odmówił 
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Jednym z najbardziej symbolicznych miejsc związanych z żołnierzami wy-
klętymi jest Kwatera na Łączce znajdująca się na Wojskowym Cmentarzu na 
warszawskich Powązkach. Na niej od połowy 1948 roku potajemnie chowano 
ofiary represji politycznych przede wszystkim z więzienia przy ulicy Rakowiec-
kiej. Po wykonaniu wyroku śmierci przez rozstrzelanie lub w wyjątkowych przy-
padkach przez powieszenie zwłoki były wrzucane zwykle nocą do wspólnych 
dołów przy cmentarnym płocie. Później w tym miejscu urządzono śmietnik, 
a następnie po nawiezieniu dodatkowych warstw ziemi chowano w latach 
osiemdziesiątych XX wieku działaczy zasłużonych dla Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej. Na zdjęciu symboliczne krzyże upamiętniające ekshumowanych 
z kwatery żołnierzy wyklętych, których udało się zidentyfikować.   fot. Przemy-
sław Maćkowiak

Zdjęcia podpułkownika Stanisława Kasznicy „Maszkowskiego” z 1947 roku po-
chodzące z kartoteki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie.

Dom rodzinny podpułkownika Stanisława Kasznicy „Maszkowskiego” znaj-
dował się w Krosinku w pobliżu Mosiny. Obecnie mieści się w nim dom re-
kolekcyjny Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów.    
fot. Przemysław Maćkowiak

Panteon-Mauzoleum upamiętniający żołnierzy wyklętych odsłonięto 27 wrze-
śnia 2015 roku w Kwaterze na Łączce na Powązkach. Projekt wykonał artysta 
rzeźbiarz Jan Kuka i architekt Michał Dąbek z Krakowa. Znalazły się w nim 
nisze na zidentyfikowane szczątki pomordowanych. Złożono w nim również 
ostatniego Komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych podpułkowni-
ka Stanisława Kasznicy „Maszkowskiego” (1908-1948). Był on synem profeso-
ra Stanisława Wincentego Kasznicę, rektora Uniwersytetu Poznańskiego oraz 
międzywojennego senatora. Walczył w Kampanii Wrześniowej, później działał 
w konspiracji. Jego dom rodzinny znajdował się w Krosinku w pobliżu Mosiny. 
Na zdjęciu Konstancja Maćkowiak z Towarzystwa Miłośników Miasta Lubo-
nia, obecnie również uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej nr 3, wskazująca 
miejsce pochówku komendanta.   fot. Przemysław Maćkowiak

współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Skazano go na karę śmierci i aby go 
dodatkowo upokorzyć wyrok wykonano przez powieszenie w dniu 23 lutego 
1953 roku o godz. 15 w mokotowskim więzieniu. Na zdjęciu elementy szubie-
nicy odkryte kilka dni wcześniej przed naszą wizytą w podziemiach, na której 
wykonano wyrok śmierci na generale.   fot. Przemysław Maćkowiak

domowych i przemysłowych 
wszystkich marek i  typów: 

stebnówki, owerloki, 
guzikarki, podszywaki itp.

Łucznik, Singer, Lada, Juki, 
Pfaff, Brother, Siruba

NAPRAWA MASZYN 
DO SZYCIA 

e-mail: maszynykrawieckie@onet.eu

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

ROK ZAŁOŻENIA FIRMY 1982

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

szybka
transakcja!

Tel. 882 725 015
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Renata Przybylska

(działa w ramach umowy z NFZ)

ul. Dr. R. Maya 1A

pn., śr., pt.: 8.30-14.30
wt., czw.: 13-19

tel. 533 308 360

R E K L A M A
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Tego dnia obchody rocznicowe rozpoczęto uroczystą Mszą św. w intencji 
ofiar katastrofy, w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego. Po jej za-
kończeniu kontynuowano je przy pomniku ofiar, na terenie byłej fabryki 
WPPZ. By uczcić pamięć o tych, którzy zginęli w katastrofie, zgromadzili 
się: rodziny ofiar tragedii, przedstawiciele władz miasta i powiatu, uczest-
nicy wydarzeń sprzed 50 lat, przedstawiciele Zarządu WPPZ S.A., przed-
stawiciele miejskich instytucji, studenci ULTW, lubońscy strażacy oraz 
nauczyciele i uczniowie lubońskich szkół. Uroczystość relacjonowały me-

dia. W samo południe zawyła syrena, po czym odczytano Apel Poległych. 
„Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby oddać cześć tym, którzy zginęli. Aby pokłonić 
się i powiedzieć rodzinom zmarłych, że jesteśmy z Wami myślami i po to, 
żeby kiedy nas zabraknie młodzież, która dzisiaj tutaj przyszła, przekazała 
tę wiedzę następnemu pokoleniu” – tymi słowy zwróciła się do zebranych 
burmistrz Małgorzata Machalska. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy 
kontynuowano obchody w lubońskim Ośrodku Kultury (więcej o obcho-
dach czytaj w relacji Ośrodka Kultury, na str. 29). (PAW)

Na początku 1945 r. w  związku ze zbliżaniem 
się Armii Czerwonej, Niemcy zarządzili likwida-
cję obozu i  ewakuację pozostałych przy życiu 
więźniów do KL Sachsenhausen. Wieczorem,19 
stycznia SS-mani rozstrzelali i spalili w tzw. baraku 
zwolnień i przyjęć (Abgangszelle) więźniów poli-
tycznych, którzy mieli zasądzone wyroki śmierci, 
a także wszystkich chorych i niezdolnych do mar-
szu. Przed północą wyprowadzono osadzonych 
z  obozu i  podpalono wszystkie baraki a  także 
zniszczono dokumentację obozową. Więźniów 
politycznych wywieziono w wagonach bydlęcych 
do KL Sachsenhausen. Gdy 22 stycznia 1945 r. 
transport dotarł do miejsca przeznaczenia, w wa-
gonach znaleziono ciała 37 zmarłych. Pozostałych 
osadzonych w obozie żabikowskim prowadzono 
w  kierunku KL Sachsenhausen w  tzw. „marszu 
śmierci”, podczas którego wielu z  nich zmarło 
z powodu wycieńczenia i mrozu, niektórym udało 
się uciec, eskortujący ich SS-mani po drodze zabi-
jali tych, których uznali za niezdolnych do dalszej 
drogi, np. w Łomnicy koło Zbąszynia zamordowa-
no 17 więźniów. 

Upamiętnienie ofiar tragicznych wydarzeń 
w  styczniu 1945 r. rozpoczęło się na cmentarzu 
parafialnym w Luboniu, gdzie zapalono znicze na 
mogile zbiorowej, w której spoczywa 33 Polaków, 
więźniów obozu w  Działdowie (dzisiejsze woje-
wództwo warmińsko-mazurskie), zamordowa-

nych przez Niemców 22 stycznia 1945 r., a także 
żołnierze Armii Krajowej z Inspektoratów Rejono-
wych Leszno i Środa Wlkp., rozstrzelani w styczniu 
1945 r. przed likwidacją obozu.

Następnie pracownicy Muzeum złożyli kwiaty i za-
palili znicze pod Ścianą Śmierci na terenie byłego 
obozu w  Żabikowie i  minutą ciszy oddali hołd 
więźniom pomordowanym w styczniu 1945 r.

Upamiętnienie zakończyło zapalenie zniczy i zło-
żenie kwiatów na mogile zbiorowej na poznań-
skiej Cytadeli, w  której spoczywają więźniowie 
rozstrzelani i  spaleni w  tzw. baraku zwolnień 
i przyjęć w dniu likwidacji obozu, którzy począt-
kowo zostali uroczyście pochowani 8 kwietnia 
1945 r. na Placu Mickiewicza w  Poznaniu, a  na-
stępnie ekshumowani i  pochowani na stokach 
Cytadeli. 

We wtorek, 25 stycznia, pamięć o  więźniach 
obozu w Żabikowie pomordowanych w styczniu 
1945 r. uczciły Burmistrz Małgorzata Machalska, 
Przewodnicząca RML Teresa Zygmanowska oraz 
Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabiko-
wie dr Anna Ziółkowska, które złożyły wieniec 
i zapaliły znicz pod Ścianą Śmierci na terenie Miej-
sca Pamięci w Żabikowie oraz minutą ciszy odda-
ły hołd ofiarom tragicznych wydarzeń ze stycznia 
1945 r.

Muzeum Martyrologiczne w  Żabikowie od po-

czątku swojego istnienia prowadzi aktywną dzia-
łalność zmierzającą do upowszechnienia wiedzy 
na temat tragicznych wydarzeń związanych z  li-
kwidacją i ewakuacją obozu w Żabikowie zarów-
no wśród mieszkańców Lubonia i  Poznania jak 
i młodzieży szkolnej z wielkopolskich szkół.

 Kustosz Jacek Nawrocik

Obchody rocznicy tragicznej katastrofy

77. rocznica likwidacji i ewakuacji 
obozu karno-śledczego w Żabikowie

We wtorek, 22 lutego minęło pół wieku od katastrofy, do której doszło na wydziale produkcji dekstryn Wiel-
kopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego (WPPZ) w Luboniu. W wyniku wybuchu, który 
wstrząsnął całym miastem zginęło 17 osób, a 10 zostało poważnie rannych.

W środę, 19 stycznia pracownicy Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie upamiętnili więźniów obozu karno-śledczego w 
Żabikowie, pomordowanych przez Niemców podczas likwidacji i ewakuacji obozu w styczniu 1945 r.

Pod pomnikiem ofiar złożono kwiaty i zapalono znicze   fot. P. Wolniewicz W tym miejscu przed 50 laty doszło do tragicznej w skutkach katastrofy   fot. P. Wolniewicz

We wtorek, 25 stycznia Burmistrz Małgorzata Machalska, 
Przewodnicząca RML Teresa Zygmanowska oraz Dyrektor 
Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie dr Anna Ziół-
kowska, w ciszy oddały hołd ofiarom tragicznych wyda-
rzeń ze stycznia 1945 r.   fot. Zb. muzeum w Żabikowie
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 [...] bo prochem jesteś i w proch się obrócisz 
(Rdz 3,19) – to słowa wypowiadane przez ka-
płana posypującego głowy wiernych podczas 
liturgii Środy Popielcowej. Ten gest przypomina 
o znikomości i kruchości ludzkiego życia wo-
bec wieczności, o krótkości naszych ziemskich 
zmagań w kontekście nieskończoności życia po 
śmierci zapowiedzianego przez świętego Jana 
w Apokalipsie.

Motyw prochu pojawia się w Starym Testamen-
cie w różnych księgach. Jakże zapadająca w pa-
mięć jest scena z Księgi Hioba, w której tytułowy 
bohater straciwszy cały swój majątek, straciwszy 

wszystkie swoje dzieci i jeszcze dotknięty strasz-
liwym trądem, goli głowę i posypuje popiołem. 
Opuszczony przez wszystkich –  żonę, przyja-
ciół – pogrążony w rozpaczy, nie rozumiejący 
czym tak straszliwie rozgniewał Boga i dlacze-
go doświadcza go tak dotkliwym cierpieniem, 
wykonuje gest pokory i poddania się jego woli. 
„Dał Pan i zabrał Pan” –  w tych słowach zawie-
ra się rozpacz i nadzieja, bunt i posłuszeństwo, 
i wszystkie trudne, sprzeczne emocje targające 
człowiekiem zmagającym się z bólem i rozpa-
czą. Hiob pokazuje, jak przyjmować cierpienie – 
zaufać Bogu i nie złorzeczyć. To wskazówka dla 

ludzi głębokiej wiary, ale i ci, w których sercach 
nie płonie religijna żarliwość, mogą nauczyć 
się od Hioba – pokory wobec losu, cierpliwego 
znoszenia życiowej udręki, sposobu na odnale-
zienie wewnętrznej harmonii mimo wszystko. 

Biblijna historia Hioba to historia z happy en-
dem – odzyskał majątek, dzieci i zdrowie, dożył 
stu czterdziestu lat szczęśliwy i spełniony. Posy-
pujmy głowy popiołem, dźwigajmy swój czło-
wieczy los z pokorą i godnością, jak Hiob.

 Aleksandra Radziszewska

LUDZIE I RELIGIA

Popielec

Krzysztof był związany z piłką nożną, którą na-
prawdę kochał. Przez wiele lat grał na pozycji 
bramkarza w MKS Obra. Natomiast pod koniec 
lat siedemdziesiątych bronił barw Stelli Luboń, 
w lidze okręgowej. Do dzisiaj kibice wspominają 
jego wspaniałe parady i obrony rzutów karnych. 
W  1981 roku powrócił do MKS Obra i  bronił 
barw klubowych do 1983 r. W  tym okresie by-
łem trenerem w klubie MKS Obra.

W kilku słowach można powiedzieć, że był oso-
bą rzetelną, zawsze dobrze przygotowaną do 
zawodów, cechującą się wysoką kulturą osobi-
stą, wspaniałym kolegą i nietuzinkowym bram-
karzem. Przez wiele lat graliśmy w lidze oldboj 
w  Lubońskim Klubie Sportowym. Krzysztof 
pseudonim „Lonia” występował również z  du-
żym powodzeniem w  drużynie Las Puszczyko-
wo, w zespole oldbojów. 

Bardzo pragnął uczestniczyć w obchodach stu-
lecia klubu. Przygotowując formę zdjęciową 
wraz ze Stefanem Bartkowiakiem, otrzymał od 
nas portrety zdjęć oraz wydaną książkę. Jaka 
szkoda, że nie doczekał chwili obchodów.

Należy wspomnieć również o  jego rodzinie, 
wspaniałej żonie Elżuni, dzieciach, wnukach, 
których tak bardzo kochał. Wszyscy byli przy 
nim do końca przy podanym opłatku i  spo-
kojnym odejściu do Pana. W  życiu jest tak jak 
w  sporcie, liczy się start i  meta. Pamiętajmy 
o  Krzysztofie. Niech Najświętsza Panienka ma 
Cię w swojej opiece.
Pragnę podziękować wszystkim za tak liczny 
udział w uroczystościach pogrzebowych: rodzi-
nie, działaczom, piłkarzom (Jurkowi Michałow-
skiemu ze Stelli Luboń, Zenkowi Wojtaszakowi 
z  Huraganu Pobiedziska, Zdobkowi Nowakowi 

z  Unii Swarzędz Swarzędz, Mietkowi Zwierz-
chowskiemu, Andrzejowi Szczepaniakowi, od 
początku występowali razem z  mosińskim klu-
bie, Stefanowi Bartkowiakowi z  1920 Mosina). 
Dziękuję wszystkim, którzy byli obecni podczas 
jego pożegnania.

Drogi Krzysztofie pamiętam nasze wspólne 
piosenki, nie zaśpiewasz już z nami „Pamelo że-
gnaj”. Twój pociąg już odjechał – do zobaczenia.

 Były trener MKS Obra  
 Stanisław Dorosiński

Pożegnanie naszego przyjaciela Krzysztofa
Od wielu lat zmagał się z ciężką chorobą. Przyjmował ją jednak bardzo cierpliwie, myśląc, że ją 
pokona i będzie zdrów. Pomimo choroby można go było spotkać na mieście, robił codziennie 
zakupy ze swym ukochanym pieskiem. Najczęściej można było porozmawiać z nim u Pani Oli przy 
Totolotku. Odwiedzałem go, rozmowom nie było końca, wspominaliśmy nasze wspólne przygody.

W tradycji chrześcijańskiej Popielec to pierwszy dzień wielkiego postu, okresu oczekiwania na najważniejsze 
dla chrześcijan święto – śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego, święto przypominające, że śmierć Jezusa 
na krzyżu odkupiła grzech pierworodny ludzkości i otworzyła drogę do życia wiecznego. Ale zanim nastą-
pi czas wielkanocnej radości, jest czas pokuty, postu, modlitwy – duchowej kontemplacji zbawczego planu 
Boga. Rozpoczyna się najbardziej mistyczny okres roku liturgicznego.

Puchar Polski Lech Poznań – MKS Obra Mosina (oldboje) – kucający, czwarty od prawej Krzysztof Osowski, stojący, pierwszy z prawej Stanisław Dorosiński   
fot. Zb. Stanisława Dorosińskiego
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Pogotowie ratunkowe tel. 112 lub 999
Straż pożarna tel. 61 813 09 98
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tapicerki, meblowej i samochodowej

czyszczenie dywanów, wykładzin,

• budowa i wykańczanie 
domów/mieszkań pod klucz

• ocieplanie budynków

„AGAT” Tomasz
Piotrowski

tel. 513 130 522 LK
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797 003 991

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

797 003 991

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

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

ZATRUDNIĘ STOLARZA

ZŁOTA RĄCZKA

503 712 456

hydrauliczne

elektryczne

malarskie

ślusarskie

stolarskie

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

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

PLISY

NA RYNKU OD 1998 ROKU

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

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

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

• ADR podstawowy, cysterny

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

w Poznaniu Wildzie
ul. Czechosłowacka 108,

61-476 Poznań

ZAPRASZA NA KURSY:

INFORMACJE I ZAPISY:
www.lok.org.pl

biuro.oskpoznan@lok.org.pl
tel: 61/830 10 96; 516 196 933
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KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825
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e-mail: czesciducatolubon@gmail.com      www.czesciducato.pl
ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń, tel. 601 710 634, 795 109 288

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

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

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

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

Jesteśmy z Państwem już 36 lat

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne

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

Luboń ul. Kręta 1B 
tel. 61 810 57 34

www.meble-komfort.pl
biuro@meble-komfort.pl

Polub nas na Facebooku

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
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1



38

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

REKLAMA GAZETA LUBOŃSKA 03/2022
LK

00
1

LK
00

1

513 513 258
513 303 308

SKUP
AUT

KAŻDY STAN I MARKA

DOJAZD DO KLIENTA
UMOWA I GOTÓWKA

OD RĘKI

skupujemy również
motocykle i quady

RÓWNIEŻ ZABYTKOWE

DZWOŃ

Korepetytor z wieloletnim 
doświadczeniem udzieli 

korepetycji 
z matematyki

na wszystkich
poziomach zaawansowania
(z przygotowaniem do matury włącznie)

tel. 724-215-530

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.
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6WĘGIEL

692 515 643
www.cieplozagrosze.pl
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www.bhpmajster.pl
Tel. 609 743 552

 Szkolenia BHP,
 Kompleksowa obsługa BHP, 
 Szkolenia z Pierwszej pomocy, 
 Przegląd gaśnic, 
 Serwis naprawa gaśnic.
 Odzież robocza, 
 Środki ochrony indywidualnej,
 Kompleksowe zaopatrzenie firm.

Punkt Handlowy: 
Mosina Ul. Wawrzyniaka 5
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