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www.ammedic.pl ammedicpoznan

PORADNIE SPECJALISTYCZNE: 

• GASTROENTEROLOGICZNA, 
• KARDIOLOGICZNA, 
• PROKTOLOGICZNA, 
• ZDROWIA PSYCHICZNEGO, 
• CHIRURGII OGÓLNEJ 

I ONKOLOGICZNEJ, 
• PRACOWNIA USG I INNE,

BADANIA ENDOSKOPOWE : 

• GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA 
- RÓWNIEŻ W ZNIECZULENIU 
OGÓLNYM

• LECZENIE OTYŁOŚCI BALONEM 
ŻOŁĄDKOWYM

• TESTY ODDECHOWE 
(SIBO, nietolerancje cukrowe, 
Helicobacter Pylori)

tel. 732 631 999, 61 663 19 99
www.ammedic.pl 

Pokrzywno 26B, 61-315 Poznań

DR N.MED. MARCIN HAŃCZEWSKI
DR N.MED. ALEKSANDER NIZIOŁEK

OPIEKA 24h W DOMU

TEL. 508-254-545

Firma z kilkuletnim doświadczeniem zapewnia 
opiekę 24h w domu nad osobami starszymi, 

niesamodzielnymi. Poznań i okolice.

Możliwość prowadzenia domu.

Posiadamy wykwali�kowaną kadrę, która z sercem 
podchodzi do każdego podopiecznego. Oferujemy 
konsultacje medyczne, rehabilitację oraz transport.

Specjalizujemy się w opiece:
- dziennej - okazjonalnej

- całodobowej - długoterminowej

najnowSzy iCoone LaSer med ii – jedyni 
w zasięgu kilkunastu kilometrów! 

Dzięki rozszerzonemu na skalę międzynaro-
dową patentowi Roboderm®, ICOONE® oferuje 
w pełni konfigurowalny zabieg odmładzania 
skóry i modelowania sylwetki. Roboderm® 
jest unikalną technologią na świecie zdolną 
do generowania Multi Mikropęcherzykowej 
Stymulacji za pomocą zestawu mikrootworów 
obecnych na powierzchni mikrostymulatorów, 
które obracają się tam i z powrotem, skutecznie 
stymulując skórę na całej powierzchni i generu-
jąc do 21 600 mikrostymulacji na minutę. Czego 
efektem jest niezwykle dokładny, wielowymia-
rowy masaż leczonej powierzchni. 

ICOONE® to nowa metoda leczenia skóry i przy-
legających do niej tkanek, która pozwala na pre-
cyzyjną pracę na tkance łącznej, likwiduje cel-
lulit, zlokalizowany tłuszcz, luźną skórę, obrzęki 

limfatyczne, blizny, zaparcia, sztywność mięśni, 
zapalenia ścięgien oraz wszelkie objawy starze-
nia się skóry.  

KrioLiPoLiza termiCzna tC Cryo – jedyni 
w województwie wielkopolskim!

Aparat TC Cryo to certyfikowane medycznie 
urządzenie wykorzystujące KRIOLIPOLIZĘ KON-
TRASTOWĄ ze wskazaniem do objętościowego 
redukowania tkanki tłuszczowej. W czasie te-
rapii obszar zabiegowy zostaje poddany kilku 
cyklom schładzania i podgrzewania. Wywołany 
w ten sposób SZOK TERMICZNY skutkuje znacz-
nym zwiększeniem procesu spalania nagro-
madzonej tkanki tłuszczowej. Dzieje się tak na 
skutek uwolnienia do organizmu dwóch hor-
monów: Iryzyny i FGF 21. 

Przeprowadzone badania kliniczne w Ma-
astricht University w Holandii potwierdziły nie-
spotykaną wcześniej skuteczność w zabiegach 
modelowania sylwetki. Zabieg z użyciem TC 
CRYO, polega na wywołaniu szoku termicznego, 
powodując zmianę białego tłuszczu w brązowy, 
który zostanie spalony w trakcie następnego za-
biegu oraz spowolni produkcję nowych, białych 
komórek tłuszczowych. Pacjent traci nie tylko 
kilka centymetrów w miejscach poddawanych 
zabiegowi, ale także jego skóra staje się jędrniej-
sza i zaczyna wyglądać zdrowiej.

zapraszamy do nas!

ul. armii Poznań 33, 62-030 Luboń

tel. 798 606 955

bycie piękną staje się łatwiejsze
instytut kosmetologii estetycznej to jeden z prężniej rozwijających się salonów urody nie tylko 
Luboniu czy Poznaniu ale również w całym województwie wielkopolskim. Chcielibyśmy zaprosić 
Państwa na wyjątkowe zabiegi, które są dostępne tylko u nas.

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

artKuł SPonSorowany
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drodzy Czytelnicy!

Kwietniowe klimaty
Nie sposób nie nawiązać w naszym periodyku do wojny 
wywołanej przez Putina, dlatego też w kwietniowym nu-
merze dużo miejsca poświęcamy walczącej o niepodle-
głość Ukrainie i wojennym uchodźcom.

Mimo, że od zbrodni katyńskiej minęło wiele lat – nie za-
pominajmy o niej.

Pamiętajmy także o kolejnej rocznicy tragedii smoleńskiej 
– katastrofie polskiego samolotu wojskowego, do której 
doszło w Smoleńsku, w sobotę, 10 kwietnia 2010 r. o godz. 
8.41. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżonką – Marią Kaczyńską oraz ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski.

Zachęcamy również do zapoznania się z wiosenną fotorelacją.

 Redakcja GL

aby radość wielkanocy napełniła wasze serca nadzieją i obfitością łask od zmartwychwstałego Chrystusa.

wielkanoc
wiosna, cieplejszy powiał wiatr i jak co roku świętujemy wielkanoc czyli misterium męki i zmartwychwstania 
Pańskiego. jednak w tym roku oprócz ciepłych powiewów wiosny czujemy także zimny wiatr historii, która szcze-
rzy kły na ukrainie. 

Wielu z nas otworzyło gościnnie drzwi swoich domów dla uchodźców 
przed wojną. Udzielamy pomocy na różne sposoby. W takim indywidu-
alnym spotkaniu widzimy konkretnych ludzi z  ich szczególną historią. 
Przestają być medialną statystyką, stają się nam bliscy. Szukamy wspól-
nego języka, przyglądamy się sobie. Ważne stają się także powinowac-
twa religijne. Wielu Ukraińców to osoby wierzące, wyznawcy prawosła-
wia, a także grekokatolicy. Co wiemy o tych odłamach chrześcijaństwa?

Prawosławie, czyli z gr. orthodoxos – ortodoksja, jeszcze w średniowie-
czu zaznaczyło swą odrębność od katolicyzmu, potwierdzając to tzw. 
schizmą wschodnią w  1054 r. Struktura organizacyjna prawosławia 
składa się zasadniczo z niezależnych od siebie patriarchatów, nie uzna-
je się prymatu jakiegokolwiek biskupa, w tym także papieża – biskupa 
Rzymu. Dzisiejszy Kościół na Ukrainie to właściwie cztery odrębne struk-
tury: Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego, Autokefaliczna Cerkiew Prawo-
sławna, Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego oraz Kościół Katolicki Ob-
rządku Bizantyńsko-Ukraińskiego. Pierwszy Kościół powstał w  wyniku 
proklamowania niepodległości Ukrainy w roku 1992. Drugi z Kościołów 
powstał jeszcze w okresie międzywojennym, kiedy to ludność Ukrainy 
zapragnęła niezależności od Cerkwi Moskiewskiej. Zaś trzeci – uznaje 
zwierzchnictwo moskiewskich czyli rosyjskich duchownych. Natomiast 
Kościół katolicki czyli grekokatolicy czerpie z  tradycji unii brzeskiej 
z  1596 r. – ówczesna Cerkiew Prawosławna uznała podległość papie-
żowi i dogmaty katolickie. W zamian utrzymała swój obrządek i osobo-
wość prawną.

Jak widać, struktura organizacyjna Kościoła na Ukrainie jest dość skom-
plikowana. A jak wyglądają tradycje liturgiczne Wielkanocy oraz obycza-
je związane z tym świętem? 

Podobnie jak u katolików Wielkanoc w prawosławiu i  u grekokatolików 
jest świętem ruchomym, jednak ze względu na stosowanie kalendarza 
juliańskiego (a nie gregoriańskiego) zazwyczaj wypada inaczej – w tym 
roku to 24 kwietnia, tydzień później niż u nas. 

Tydzień przed Wielkanocą Ukraińcy idą do cerkwi, aby poświęcić gałązki 
wierzby. Ten dzień nazywa się Вербна неділя / Wierzbna niedziela (od-
powiednik naszej Palmowej Niedzieli) i jest przypomnieniem biblijnego 
wydarzenia – wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy był witany palmowy-
mi gałązkami. 

Liturgia wielkanocna rozpoczyna się w nocy z Wielkiej Soboty na Wiel-
ką Niedzielę o godz. 23.30, kiedy to odprawiana jest tzw. jutrznia pas-
chalna. Wierni z kapłanem okrążają trzykrotnie cerkiew od zachodu na 
wschód i  zatrzymują się przed zamkniętymi drzwiami, które symboli-
zują otchłań piekła. Gdy kapłan zapuka trzy razy krzyżem i otworzy je, 
wierni mogą wejść do środka. To odniesienie do odrzucenia kamienia 
z grobu Chrystusa. 

Charakterystycznym motywem trwającego kilka godzin wielkanocne-
go nabożeństwa w  cerkwi jest wychodzenie kapłana przed wiernych 
i wznoszenie trzykrotnego okrzyku „Христос воскрес!” (Chrystus Zmar-
twychwstał). Wierni odpowiadają wtedy duchownemu – „Воістину 
воскрес!” (Prawdziwie Zmartwychwstał). 

Całe nabożeństwo trwa aż do rana, około 4 nad ranem święci się ko-
szyki. W koszyku powinny się znaleźć: паска / paska (tradycyjna babka 
wielkanocna), яйця / jajka, ковбаса / kiełbasa, шинка / szynka, масло / 
masło, хрін / chrzan, сіль / sól, свічка / świeczka.

Po powrocie z cerkwi spożywane jest uroczyste śniadanie. Tradycją przy 
świątecznym śniadaniu jest bicie się jajkami przy okrzyku „Христос 
Воскрес” (Chrystus Zmartwychwstał) – „Воістину Воскрес” (Prawdzi-
wie Zmartwychwstał). Jajko, które okaże się najmocniejsze – wygrywa, 
a zwycięzca dostaje w nagrodę potłuczone jajko przeciwnika. Warto też 
dodać, że cały tydzień po Wielkanocy (czasami nawet dłużej) Ukraińcy 
witają się powyższymi słowami. 

Co ciekawe, tydzień po Wielkanocy obchodzi się święto zmarłych, tzw. 
Проводи lub Гробки (Hrobki). Ukraińcy jadą na cmentarz i  urządzają 
tam piknik, ponieważ zgodnie z tradycją należy podzielić się jedzeniem 
i napojami ze zmarłymi krewnymi (pobrzmiewa tu oczywiście słowiańska 
tradycja dziadów znana nam dobrze dzięki Adamowi Mickiewiczowi).

Tak więc Wielkanoc ukraińska, mimo pewnych różnic liturgiczno-oby-
czajowych, jest bardzo bliska katolickiej tradycji, bo przecież łączy nas 
wspólna chrześcijańska więź. Jak będzie wyglądała Wielkanoc w  tym 
roku na Ukrainie, na czyje groby pójdą wierni podzielić się świątecznymi 
potrawami? Czy będą mogli w pełni doświadczać radości zmartwych-
wstania Jezusa – zwycięzcy śmierci, piekła i szatana? 

 Aleksandra Radziszewska

Wesołych Świąt

Drodzy Czytelnicy,

życzymy Wam zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Wielkanocnych, 

spędzonych w rodzinnym gronie, aby nie zabrakło nam w tym trudnym 

czasie beztroskich momentów, pogody ducha, wzajemnej życzliwości, 

abyśmy wszyscy mogli z wiarą oraz nadzieją spoglądać w przyszłość.

             Redakcja „GL”

SŁOwO Od rEdAKcji
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witaj wiosno – fotorelacja
nadeszła wiosna, której preludium stanowiło przedwiośnie od pewnego czasu ją zwiastujące. jej oznakami są 
elementy przyrody, które świadczą o tym, że zima odeszła, a świat roślin i zwierząt budzi się do życia.

W wiosennym otoczeniu warto przyjrzeć się wiosennym kwiatom i pta-
kom powracającym z ciepłych krajów – ach te piękne klucze gęgają-
cych gęsi… Pojawiają się owady – najwcześniej można zauważyć bie-
dronki, kowale bezskrzydłe oraz niektóre gatunki motyli. Zwiastunem 
wiosny są także ssaki powoli wybudzające się ze snu zimowego oraz 
poroża jeleni i łosi zrzucane przez nie właśnie na początku wiosny.

Aby zauważyć nadejście wiosny, najlepiej wybrać się na spacer i uważ-
nie rozejrzeć dookoła. Przyjemnego spacerowania!

Prezentowana galeria zdjęć przedstawia budzącą się wiosnę w  okoli-
cach Kątnika i  lubońskiej otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego 
nad Wartą. 

 Tekst i foto: Paweł Wolniewicz
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Piękne, łatwe i  takie oczywiste, ale… zaczęłam 
się zastanawiać, jak te biedne kwiatki mają prze-
bić się przez stertę śmieci, którą zostawiamy po 
sobie na co dzień?! Idę, rozglądając się po chod-
nikach, trawnikach, drogach 
i powiem Wam, że aż żal...żal, że 
tak potrafimy zaśmiecić sobie 
swój świat, miejsca, gdzie cho-
dzimy, spacerujemy, jeździmy...
bo co? Czy pusta puszka, latają-
ce wszędobylskie reklamówki, 
butelka, papierek po ciastku, 
chipsach czy batonie waży wię-
cej niż wtedy, gdy je taszczyliśmy 
aż „tu”?! Otóż nie! I  doskonale 
zdajemy sobie z tego sprawę. Ja 
wiem, że wielu z Was powie, że 
się czepiam, a  może i  owszem, 
gdyż trzeba się czasami „czepić” 
i pokazać palcem, żebyśmy zro-
zumieli, jak wiele zależy od nas! 

Chcemy, lubimy otaczać się ładnymi rzeczami, 
lubimy dobrze zjeść, dbamy, żeby było fit, git 
i  ogólnie cool, więc w  pierwszej kolejności za-
dbajmy o nasz wspólny teren, nasze miasto, nasz 

świat, w  którym żyjemy! Wów-
czas kwitnące kwiaty i  drzewa 
pełne pąków będą nas jeszcze 
bardziej cieszyć, ponieważ za-
czniemy je zauważać… posprzą-
tajmy po psie „to nie jest kupa 
roboty”, wrzućmy niedopałki do 
kosza! Patrzmy na siebie, nie na 
innych, bądźmy ludźmi i  ciesz-
my się wiosną, zbudźmy się 
i otwórzmy oczy na świat!

Wesołej, ciepłej i  pięknej wio-
sny kochani.

 Magdalena Stajniak

mój tekst miał być o wiośnie, może faktycznie trochę będzie… o wiośnie, która jak za dotknięciem magicznej 
różdżki po kolei budzi naturę do życia.

wesołej, ciepłej i pięknej wiosny kochani

Autorka tekstu, Magdalena Staj-
niak – miłośniczka przyrody i czy-
stego środowiska   fot. Zb. Magda-
leny Stajniak

Żal, że tak potrafimy zaśmiecić sobie swój świat, miej-
sca, gdzie chodzimy, spacerujemy, jeździmy. Sterta 
śmieci porzuconych w przesmyku dla pieszych i rowe-
rzystów, będącym skrótem łączącym ulice Armii Po-
znań i Lemańskiego   fot. Paweł Wolniewicz

największa w europie
Jest to największa w Europie akcja oczyszczania środowiska wodnego z 
pozostawionych przez ludzi szkodliwych dla naszego zdrowia odpadów. 
Warta ma ponad 800 km długości i co roku w wyniku sprzątania jej brze-
gów udaje się ją oczyścić z kilkudziesięciu ton śmieci, zagrażających śro-
dowisku, zdrowiu ryb i naszemu. 

w Luboniu
W naszym mieście koordynatorami akcji są Miasto Luboń i Młodzieżowa 
Rada Miasta, które zapraszają do przyłączenia się do akcji wszystkich lu-
bonian. O szczegółach przedsięwzięcia, które objęliśmy medialnym patro-
natem, poinformujemy wkrótce na naszej stronie: www.gazeta-lubon.pl 
(PAW)

Idea samorządności w społeczności lubońskiej 
jest realizowana na każdym kroku. Niezależnie 
od wieloletniej działalności firmy Kom-Lub lu-
bonianie postanowili wziąć sprawy w swoje 
ręce i zorganizować sieć punktów nieselektyw-
nej zbiórki odpadów. Informujemy, że pierwsze 
takie punkty już istnieją i są czynne całą dobę, 
co można zobaczyć na załączonych zdjęciach. 
Dodatkowo składowanie w nich odpadów jest 
całkowicie darmowe, ponieważ wdrożono sys-
tem samoobsługowy (mistrzowskie cięcie kosz-
tów). Rośnie konkurencja dla Kom-Lubu. (red.)

w niedzielę, 24 kwietnia, kolejny raz w ramach międzynarodowego dnia ziemi, odbędzie się akcja „Viii Sprzątanie brze-
gów warty, od źródeł do ujścia 2022”, przygotowana przez organizację „ratuj ryby”, zajmującą się edukacją ekologicz-
ną i propagowaniem zdrowego trybu życia oraz świadomego, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.

rzeka wielkich serc

Punkt (wyjątkowo) nieselektywnej zbiórki odpadów

Uczestnicy zeszłorocznej akcji sprzątania brzegów Warty zebrali ok. trzech ton śmieci   fot. Paweł Wolniewicz

fot. Zb. redakcji GL fot. Zb. redakcji GL
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z wojennego pamiętnika
Alona ma niespełna 40 lat, dwójkę dzieci i jeszcze do niedawna miesz-
kała w Czernihowie. Jest doktorem habilitowanym, profesorem Poli-
techniki Czernichowskiej, specjalizującym się w  sprawach społecz-
nych. Wielokrotnie spotykałyśmy się na konferencjach naukowych, 
sympozjach, warsztatach. Wspólnie badałyśmy świadomość ekolo-
giczną studentów w Polsce i na Ukrainie. Zawsze uśmiechnięta, płyn-
nie mówiąca po polsku i angielsku, pełna pomysłów i pasji. 24 lutego 
wszystko się zmieniło…
24 lutego 2022, 1. dzień wojny
- Alona, co u Was? Wszystko w porządku? Jesteście bezpieczni?
Alona odpisuje, że są w domu, choć coraz bardziej się denerwują. Są-
siedzi mówią, że już 100 km od ich miasta widziano rosyjskie czołgi. 
Zapewniam, że bardzo mocno o nich myślimy. Gdyby czegoś potrze-
bowali, zawsze mogą na nas liczyć. Wtedy jeszcze jestem przekonana, 
że cywilom nic nie grozi. Alona dziękuje.
25 lutego 2022, 2. dzień wojny
Jesteśmy po rozmowie z  mężem. Piszę do Alony, że gdyby musieli 
uciekać, zawsze mogą przyjechać do nas. Możemy po nich jechać na-
wet na granicę. Alona dziękuje, ale obawia się, że nie będzie w stanie 
dotrzeć do Poznania. Droga prowadzi tylko przez Kijów, a tam jesz-
cze gorzej niż u niej, w Czernichowie. Wieczorem wysyła zdjęcia z po-
dwórka jej siostry, w tle widać unoszący się dym ze zbombardowane-
go lotniska. Już cicho. Dzieci śpią.
26 lutego 2022, 3. dzień wojny
Alona pisze, że wychodzi z  synkiem na podwórko. Kiedy w  oddali 
słychać wybuchy, mówi małemu, że zbliża się burza, że muszą iść do 
domu. Być może będzie padać. Na szczęście 2,5-letni Jarosław nie zda-
je sobie sprawy z tego, co tym razem spadnie z nieba.

27 lutego 2022, 4. dzień wojny
- Alona! Jak się macie? Nic Wam nie zagraża?
- Od czasu do czasu w okolicy słychać wybuchy. Nasza armia dzielnie 
się broni. Coraz częściej włączają się syreny.
Piszę jej, jak wiele u nas się dzieje. Wszyscy bardzo ich wspierają, przyj-
mują do domów rodziny, zbierają pieniądze, dary, nawet transmisje 
meczów w telewizji kończą się zawsze słowami: Solidarni z Ukrainą! 
Alona dziękuje. Pisze, że Ukraińcy też maksymalnie się wspierają. 
W Czernichowie więcej jest osób chcących walczyć niż uzbrojenia.

Kolor

w OBLicZU wOjNY

Cena wojny
Konflikt ma wymiar globalny i  decyduje 
o architekturze bezpieczeństwa europejskie-
go. Miliony Ukraińców ucieka przed wojną 
i  barbarzyńskimi, morderczymi działaniami 
putinowskiej armii. Ponad 2 500 000 z  nich 
znalazło schronienie w Polsce. Otworzyliśmy 
dla nich serca i domy, chroniąc pod „paraso-
lem bezpieczeństwa”. Wysiłkiem Polaków, 
naszych samorządów, które stanęły na wyso-
kości zadania znalazły się dla uchodźców da-
chy nad głową, otoczyliśmy ich humanitarną 

opieką medyczną i  edukacyjną. Niektórzy 
znaleźli już miejsca pracy. Na fali uniesienia 
patriotycznego nasi goście staną się naj-
większą mniejszością narodową w  Polsce. 
W najnowszej historii nie było u nas takiej fali 
uchodźców. Staramy się, ale trzeba spojrzeć 
prawdzie w oczy. Polska na dłuższa metę nie 
jest w  stanie udźwignąć tego bez wsparcia 
partnerów z Unii Europejskiej. Oprócz otwar-
tych serc i  domów potrzebne są pieniądze, 
pieniądze, pieniądze. Szacuje się, że do koń-
ca tego roku pomagając uchodźcom, Polska 

poniesie koszty ok. 2,2 mld euro (nie obej-
muje to edukacji i opieki medycznej). Zaczy-
namy mieć do czynienia z  paraliżem admi-
nistracyjnym. Samorządy chociaż dwoją się 
i troją – po prostu nie dają rady. Mamy prawo 
dostać niezbędne wsparcie finansowe z fun-
duszy Unii Europejskiej, ale kiedy to nastąpi? 
Przy różnych okazjach często rozmawiam 
z naszymi gośćmi z Ukrainy. Są wdzięczni za 
okazaną pomoc. Marzą, żeby ich piekło skoń-
czyło się jak najszybciej. Pragną wrócić do 
wolnej ojczyzny i żyć w pokoju…(PAW)

za polskim pasem granicznym dyktator, w stylu Stalina uderza w suwerenne państwo – ukrainę. Przypomina to 
lawinę zjawisk i zdarzeń zadających światu podstępne, wyrachowane ciosy. Przyglądamy się temu bezsilni. Czy 
zachód powstrzyma Putina? „nie lękajcie się – te słowa jana Pawła ii odmieniły świat; to było przesłanie, które 
pomogło zakończyć ucisk sowiecki i wyzwolić 30 lat temu tę ziemię i całą europę wschodnią; to przesłanie, które 
pokona okrucieństwo i brutalność tej niesprawiedliwej wojny” – mówił 26 marca na dziedzińcu zamku Królewskie-
go w warszawie prezydent uSa joe biden. „bitwa o wolność nie jest łatwa. w tej bitwie, która trwa teraz, musimy 
mieć jasność, bo tej bitwy nie wygramy w ciągu dni czy miesięcy. musimy się przygotować na długą walkę, która 
nas oczekuje” – podkreślał joe biden.

Putin prowokuje i czeka, aż spełni się jego 
imperialny sen o dawnym imperium 

związku radzieckiego, sen o imperium zła…

Tak bardzo staramy się im pomagać, tak wiele w nas zapału i nadziei…Na zdjęciu Anna 
Bernaciak i jej przyjaciele z Ukrainy. Od lewej: Alona z synem Jarosławem na kolanach, 
Alla, Anna Bernaciak i babcia Julia   fot. Zb. Anny Bernaciak

otwieramy serca i domy
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Piszę, ponieważ może ktoś, podobnie jak ja 
jeszcze tydzień temu zastanawiał się, czy war-
to jechać na granicę, aby pomóc, przywieźć 
ukraińskie mamy z dziećmi do Poznania, żeby 
przeczekały bezpiecznie z  dziećmi trudne 
czasy w Ukrainie. Od razu mogę stwierdzić – 
tak warto! Nawet gdyby to miało być jedno 
dziecko, to na prawdę warto poświęcić swój 
czas i pieniądze, aby pomóc. 

W ubiegłą sobotę ok. 6.30 rano wraz z kole-
gą – Piotrem Giszczyńskim wyjechaliśmy na 
granicę polsko-ukraińską do Hrebennego. 
Pojechaliśmy 8-osobowym busem, udostęp-
nionym przez gnieźnieńską firmę TREPKO 
– dziękuję bardzo Agnieszce Libner, która 
wsparła nasz wyjazd autem z pełnym bakiem 
paliwa i nie tylko. Piotr zorganizował maskot-
ki dla dzieciaków, powerbanki oraz różne gry. 
Ja zorganizowałem plecaki dla dzieciaków 
wypełnione również powerbankami, zeszyta-
mi, kredkami, długopisami, itp. Do całej wy-
prawy przyłączył się także mój super kuzyn 
– Waldek Maćkowiak, który przygotował dwa 
pełne kartony najróżniejszych batoników, 
ciastek, przekąsek słodkich i słonych oraz naj-
różniejsze soki, napoje dla dzieci – po prostu 
od koloru do wyboru.

Z  całym asortymentem pojechaliśmy z  Pio-
trem na granicę, gdzie najpierw, tuż przed 
granicą spotkaliśmy policjantów z  bronią 
automatyczną, którzy skierowali nas w odpo-
wiednie miejsce. Zastaliśmy tam dokładnie 
to, co widzieliśmy wcześniej tylko w TV. Po-
czątkowo nie wiedzieliśmy, z kim się skontak-
tować, żeby zabrać ze sobą matki z dziećmi 
w  podróż ich życia, ale bardzo szybko oka-
zało się, że na miejscu jest sporo otwartych 
i  dobrych ludzi, którzy robią wszystko, aby 

jak najszybciej i  najlepiej pomóc biednym 
uchodźcom. Chodząc wśród matek z  ma-
łymi, zmęczonymi dziećmi, rozmawialiśmy 
z  wolontariuszami o  tym, że przyjechaliśmy 
z Poznania i możemy zawieźć bezpośrednio 
do poznańskiej Areny sześć osób, informując, 
że w samochodzie mamy również foteliki dla 
dzieci. Dzięki pomocy dwóch wolontariuszy 
zorganizowano nam dwie rodziny – dwie 
mamy i  czworo dzieci (jedna rodzina jecha-
ła trzy dni z  Kijowa do naszej granicy). Po 
szybkiej rejestracji w  radiowozie policjanci 
wyrazili zgodę na zawiezienie uchodźców 
do Poznania. Matki z dziećmi były niesamo-
wicie skromne i  niczego od nas nie chciały, 
prosiły tylko, żeby je odwieźć jak najdalej od 
granicy – od wojny. Do Areny dojechaliśmy 
tego samego dnia o  godz. 23. Rodziny były 
przeszczęśliwe i  niesamowicie wdzięczne za 
to, że im pomogliśmy. Na miejscu wolonta-
riusze byli również mega, mega otwarci i po-
mocni. 

Dzięki Piotrze, że po moim telefonie nie za-
stanawiałeś się ani minuty, czy jechać czy 
nie. Z kolei Tobie Agnieszko za użyczenie tak 
wygodnego busa, dzięki czemu dwie rodziny 
mogły przebyć podróż w naprawdę dobrych, 
wygodnych warunkach oraz opłacenie pali-
wa. Bardzo dziękuję mój kuzynie – na którego 
zawsze mogę liczyć – za pełne paczki dla tych 
dzieciaczków. Były przeszczęśliwe i bardzo się 
cieszyły ze wszystkiego.

Na koniec dziękuję Autostradzie Wielkopol-
skiej za możliwość bezpłatnego przejazdu. 
Pragnę dodać, że wyjazd był wart każdej mi-
nuty, każdej sekundy czasu poświęconego 
na bieganie i załatwianie różnych spraw oraz 
każdych pieniędzy.

Mam dwóch synów – dwunastoletniego 
Grzesia i  siedmioletniego Szymonka. Wśród 
dzieci, które przewoziliśmy, byli chłopcy 
w ich wieku, dlatego chwilami czułem się, jak-
bym wywoził i  ratował własne dzieci. Nigdy 
nie zapomnę ich podziękowań. Bez cienia 
wątpliwości przyznaję, że było warto…

 Łukasz Stankowski

4 marca 2022, 9. dzień wojny
- Alona, bardzo się martwię… W Polsce piszą, że Czernichów jest moc-
no ostrzeliwany… Jesteście bezpieczni?
- Wczoraj i dziś rano była seria ataków samolotów. Dużo osób zginęło. 
Nasza armia zestrzeliła dwa samoloty. Dziś cisza.
13 marca 2022, 18. dzień wojny
- Hej, żyjemy. Teraz jedziemy do Czerniowców. Nie wiemy, kiedy uda 
nam się tam dotrzeć. Jest nas szóstka. Ja, mama, moja siostra i trójka 
naszych dzieci. Jak myślisz, czy uda nam się znaleźć mieszkanie w Po-
znaniu? Jesteśmy strasznie zmęczone. W nocy po kilka razy schodzi-
my do schronów. Musimy uciekać. Musimy chronić dzieci.
- Jeśli tylko będziesz wiedziała, kiedy i jak dotrzeć do polskiej granicy 
przyjeżdżamy po Ciebie od razu. Skupcie się na bezpiecznym dotarciu 
do Polski, tu droga już prosta. Wszystko już ustalone. Będzie dobrze. 
Czeka na was mieszkanie u mnie i u mojej przyjaciółki.
14 marca 2022, 19. dzień wojny
- Jutro o 6 rano wyruszamy na polską granicę. Jeśli wszystko będzie 
ok, w południe powinniśmy być w Polsce. Droga zajmie nam około 
sześć godzin. Mamy tylko dwie walizki i każdy zabrał ze sobą mały ple-
cak. Jutro będę pisać, gdzie jesteśmy.

15 marca 2022, 20. dzień wojny
Dotarli. Zmęczeni, smutni, niepewni jutra. Wojna dopiero się rozkręca…
Alona na co dzień pracuje na uczelni. Jest doktorem habilitowanym. 
Mówi po polsku, angielsku, ukraińsku i rosyjsku. Ma możliwość pod-
jęcia pracy, rysują się też dla niej możliwości wyjazdu za granicę. Jej 
siostra jest niesamowicie utalentowana, także pracuje na uczelni, 
niestety nie zna polskiego. Mówi, że wszystko jedno, gdzie zacznie 
nowe życie i  tak zaczyna od zera. Babcia miała nadzieję, że umrze 
w Ukrainie. Teraz niczego nie jest pewna. Nawet gotowanie obiadów 
dla całej rodziny nie daje jej ukojenia. Roztrzęsiona odbiera każdy te-
lefon z domu. Nie może czytać wiadomości. Dzieci miały szczęście... 
Nie widziały na żywo zrównanych z ziemią miast, trupów na ulicach, 
nie żegnały swoich najbliższych. Bawią się z naszymi, kopiąc piłkę na 
podwórku. Niebawem pójdą do szkoły. Albo u nas, albo za granicą. 
Tam, gdzie zaniesie ich wojenny pył. Mężowie zostali w domu. Walczą 
na froncie. Codziennie pytamy jak długo jeszcze? I z jakim skutkiem? 
Takich Alon pewnie wielu z nas spotkało już na swojej drodze kilka. 
Tak bardzo staramy się im pomagać, tak wiele w nas zapału i nadziei. 
Dziękuję wszystkim, którzy w  tym trudnym czasie zdają egzamin 
z człowieczeństwa. Oby kolejne egzaminy przyszło nam zdawać rów-
nie skutecznie. Alona z rodziną także mają na to nadzieję.
 Anna Bernaciak

Lubonianin o otwartym dla wojennych uchodźców sercu 
– Łukasz Stankowski z synami Grzesiem i Szymonkiem   
fot. Zb. Łukasza Stankowskiego

Czy warto?

w OBLicZU wOjNY
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Od czasów wynalezienia samolotu i  wykorzystywania go do nalotów 
w trakcie pierwszej wojny światowej naturalnym problemem stała się 
ochrona wojska na linii frontu, a także przemysłu zbrojeniowego oraz 
linii komunikacyjnych. Teoretycy wojskowi szybko dostrzegli również 
znaczący wpływ szerokiej opinii publicznej na decyzje rządu oraz kół 
wojskowych. Zauważono, że zastraszanie ludności cywilnej powodowa-
ło w konsekwencji uleganie presji agresora. Cel ten realizowano poprzez 
sprzeczne z konwencjami międzynarodowymi naloty na obiekty cywil-
ne, przede wszystkim centra dużych miast. Wymusiło to z jednej strony 
udoskonalenie aktywnych form obrony, takich jak artyleria przeciwlot-
nicza, czy też nowe konstrukcje samolotów myśliwskich, szkolenie służb 
cywilnych w gaszeniu pożarów, udzielania pierwszej pomocy, z drugiej 
strony działań pasywnych, takich jak budowa specjalnych schronów lub 
adaptacji na nie piwnic domów.

Władysław Sikorski, późniejszy generał oraz naczelny wódz Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, pisząc w 1934 roku o przyszłej wojnie, uznał, 
że w celu ochrony ludności cywilnej zadowolić się będzie trzeba budo-
wą zbiorowych schronów według typu ustalonego przez międzynarodową 
komisję ekspertów Czerwonego Krzyża, ażeby osłonić przynajmniej część 

cywilnej ludności przed pociskami burzącymi, zapalającymi i  gazowymi. 
Będą one w  pierwszym rzędzie niezbędnie potrzebne dla zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania terytorialnej obrony przeciwlotniczej. Nie 
obędą się bez nich także większe dworce oraz fabryki pracujące dla obrony 
kraju [...]. Rozpatrując to zagadnienie i związane z jego rozwiązaniem pro-
jekty, z pełnym poczuciem odpowiedzialności należy stwierdzić, że praw-
dziwie skuteczna, a pasywna osłona cywilnej ludności kraju przed skutka-
mi lotniczego, a przede wszystkim gazowego napadu jest chimerą.

Natomiast francuski podpułkownik Vauthier w książce wydanej w Pol-
sce w  1932 roku analizując niebezpieczeństwo lotnicze, jako cel na-
padów na miasta, wskazywał zniszczenie ich wraz z  nagromadzonymi 
tam zapasami, jak również zahamowanie produkcji przemysłowej i pracy 
w handlu, wreszcie poczynianie strat mieszkańcom. Działania te mają za-
ważyć nad sposobami prowadzenia walki, podziałać na psychikę ludności 
i doprowadzić rząd do zaprzestania walki i zażądania pokoju.

 Tekst oraz opisy zdjęć:
 Przemysław Maćkowiak
 Prezes TMML

Schrony przeciwlotnicze w Luboniu
wybuch wojny w ukrainie i rosyjskie naloty na centra dużych miast wywołały także wśród mieszkańców 
naszego miasta dyskusję, czy jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni w przypadku ewentualnego konfliktu 
zbrojnego. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w tym i najbliższym numerze „Gazety Lubońskiej”. naj-
pierw jednak przedstawimy rys historyczny, skąd wzięła się idea właśnie takich terrorystycznych nalotów, bo 
nie jest ona czymś nowym.

Cz. 1. od pierwszej do drugiej wojny światowej.

W okresie międzywojennym problem zapo-
bieżenia potencjalnym nalotom był także 
aktualny w Polsce. W dniu 10 lutego 1928 
roku powołano Ligę Obrony Powietrznej i 
Przeciwgazowej. Jej zasadniczym celem było 
popieranie rozwoju polskiego lotnictwa w 
wszystkich jego dziedzinach, wszechstronne 
badanie środków obrony chemicznej oraz 
przygotowanie ludności cywilnej do obrony 
przeciwlotniczo-przeciwgazowej. Na zdjęciu 
odznaka Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwga-
zowej oraz legitymacja jej członka rzeczywi-
stego    fot. Przemysław Maćkowiak

Wnętrze wzorcowego niemieckiego schronu przeciwlotni-
czego urządzonego w piwnicach na ilustracji archiwalnej 
z 1942 roku: 1 – sposób zabezpieczenia wejścia do śluzy 
gazowej; 2 – wyjście ewakuacyjne, 3 – wzmocnienie stro-
pu budynku, 4 – niezbędne narzędzia: a – bosak, b – dła-
wica, c – lina, d – piła, e – łopata, f – szufla, g – siekiera, h – 
przecinak, i – młotek, k – łom, l – hydronetka, m – toporek, 
n – kilof, o  – wiadro; 5 – przedsionek przed śluzą gazową; 
6 – śluza gazowa: a  – rozpylacz ze środkiem odkażają-
cym, b – apteczka domowa, c – nosze; 7 – pomieszczenie 
główne: a  – latarki elektryczne, b – wyjście ewakuacyjne, 
c – zapas wody pitnej; 8 – aneks z przenośną toaletą  
 fot. Zb. Przemysława Maćkowiaka

w OBLicZU wOjNY
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Na terenie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie znajduje się 
umieszczone tam wtórnie pancerne stanowisko obserwacyjne. Były one 
montowane latem 1939 roku na poznańskich fortach, w ramach przy-
gotowań przed nieubłaganie zbliżającym się konfliktem z Trzecią Rze-
szą. Dwie kopuły znajdujące się pierwotnie na wale głównym fortu VII 
przeniesiono w 1943 roku do Żabikowa, w trakcie translokacji do wio-
sny 1944 roku obozu karno-śledczego (pierwszego obozu koncentracyj-
nego na podbitych ziemiach polskich). Jednak do czasów dzisiejszych 
zachowała się tylko jedna.   fot. Przemysław Maćkowiak

Nieistniejąca drewniana wiata wchodząca w skład dawnego folwar-
ku Cieszkowskiego w Żabikowie. Na drugim planie współcześnie prze-
budowana ceglana obora ze stajnią, w której piwnicy w 1939 roku do-
raźnie urządzono schron przeciwlotniczy. Zdjęcie zostało wykonane 
ze strychu domu włodarza ukończonego w 1865 roku i zburzonego w 
marcu 2020 roku. Obecnie powstaje jego kopia, jednak ze współcze-
snych materiałów budowlanych   fot. Przemysław Maćkowiak

Dwa niemieckie jednoosobowe walcowe schrony obserwacyjne z lat drugiej wojny światowej wchodzące w skład powstającego Lubońskiego 
Skansenu Fortecznego. Podobnego typu schrony była zapewne rozmieszczone w pobliżu węzłowej stacji kolejowej w Luboniu oraz pobliskiej 
górki rozrządowej. Pierwszą zorganizowaną grupą, która odwiedziła skansen byli w ubiegłym roku uczestnicy jubileuszowego XX Forum Publi-
cystów Krajoznawczych PTTK. Na zdjęciu uczestnicy spotkania, w tle na środku polski schron obserwacyjno-bojowy z 1939 roku.  
fot. Zb. Przemysława Maćkowiaka

w OBLicZU wOjNY

Pancerne stanowiska obserwacyjne montowane na poznańskich for-
tach najprawdopodobniej pochodziły z przejętych po 1918 roku ma-
gazynów niemieckich lub odzyskano je z likwidowanych umocnień 
polowych. W sumie było ich około dwudziestu i znalazły się one rów-
nież w twierdzy Modlin oraz nowych schronach wznoszonych w re-
jonie Nowogrodu. Na zdjęciu kopuła zamontowana latem 1939 roku 
przez polskich saperów na wale głównym fortu pośredniego VIIa na 
Marcelinie. W trakcie XXXII Seminarium Krajoznawczego Wojska Pol-
skiego jego zwiedzanie zorganizowało Towarzystwo Miłośników Mia-
sta Lubonia.      fot. Zb. Przemysława Maćkowiaka

W piwnicy obory ze stajnią przygotowano przed wybuchem drugiej 
wojny schron przeciwlotniczy. Bezpieczeństwo przed nalotami za-
pewniały grube ściany oraz solidne stropy    
fot. Przemysław Maćkowiak
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zbiórka darów
W obliczu nieszczęścia, jakiego doznaje obecnie Ukraina wskutek działań 
wojennych, mieszkańcy Lubonia wykazali się dużą empatią i chęcią niesie-
nia pomocy. Odzew, na zorganizowaną pod patronatem władz miejskich 
zbiórkę, był ogromny i przerósł nasze oczekiwania. Zgromadzone dary to 
przede wszystkim żywność, środki higieniczne, środki czystości, artyku-
ły dla dzieci i niemowląt, słodycze, odzież, pościele, koce, leki, opatrunki. 
Produkty te są na bieżąco rozdzielane wśród uchodźców z Ukrainy, którzy 
uciekając przed wojną, znaleźli schronienie w naszym mieście.

Systemowa Pomoc dla uchodźców
Kwestie pomocy uchodźcom z ukrainy reguluje ustawa z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa (specustawa).  wprowadzone w usta-
wie rozwiązania dają możliwość udzielenia systemowej pomocy ukra-
ińskim obywatelom przebywającym w Polsce od 24 lutego 2022 r., czyli 
od dnia wybuchu wojny z rosją. ich pobyt na terytorium Polski uznaje 
się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc właśnie od 24 lutego br.
Podstawą do udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy jest nadanie numeru 
PeSeL ze statusem uKr. Otrzymuje się go w trybie specjalnym na podsta-
wie wniosku zawierającego podstawowe dane, w tym fotografie, a także od-
ciski palców. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości osoby 
w oparciu o dostępne dokumenty, takie jak paszport, dowód osobisty, ale 
także Karta Polaka, czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się akt 
urodzenia. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest nadanie go na podsta-
wie stosownego oświadczenia wnioskodawcy. Wraz z nadaniem numeru PE-
SEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany, który ułatwia dostęp do 
świadczeń publicznych online. PESEL nadawany jest w Urzędzie Miasta Lu-
boń. Obywatelowi Ukrainy zapewnia się nieodpłatne wykonanie fotografii. 

Na podstawie specustawy Ukraińcowi, którego pobyt na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do re-
jestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia 
pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Wniosek o jego wypłatę skła-
da osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy 
albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem w ośrodku pomocy 
społecznej.

w  celu zapewnienia wsparcia materialnego rodzinom ukraińskim 
ustawa przewiduje, że mają one prawo do takich świadczeń jak tzw. 
500+, 300+, do rodzinnego kapitału opiekuńczego, dopłat do żłobka, 
zasiłków rodzinnych i pomocy społecznej.
Wnioski o  500+, 300+, rodzinny kapitał opiekuńczy składa się wyłącznie 
elektronicznie do ZUS, poprzez swój profil na portalu PUE ZUS. Na stronach 
ZUS znajdują się szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące składania 

wniosków. Obywatele Ukrainy mieli możliwość skorzystania z pomocy pra-
cowników ZUS podczas ich dyżuru w siedzibie MOPS 25 marca. Ponadto 
w  weekend 26-27 marca oddziały ZUS w  Poznaniu miały kilkugodzinne 
dyżury przeznaczone tylko i  wyłącznie na pomoc uchodźcom z  Ukrainy. 
Świadczenia te są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Nie warto 
zwlekać z formalnościami, bowiem prawo do świadczeń będzie ustalane, 
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej jednak 
niż od miesiąca, w  którym obywatel Ukrainy został wpisany do rejestru 
osób uprawnionych do wsparcia na podstawie specustawy, prowadzonego 
przez komendanta głównego Straży Granicznej. 

Świadczenie wychowawcze, czyli 500+, przysługuje na każde dziecko do 
ukończenia 18 roku życia i  jest wypłacane niezależnie od sytuacji mająt-
kowej. Z kolei 300+ to przyznawane raz w roku świadczenie z rządowego 
programu „Dobry start”. Jest przeznaczone dla uczniów w związku z rozpo-
częciem roku szkolnego. Wnioski, na podstawie których świadczenie jest 
przyznawane, będą przyjmowane od początku lipca do końca listopada.

Uciekający przed wojną uchodźcy mają także prawo do rodzinnego kapi-
tału opiekuńczego. Świadczenie jest przyznawane na dziecko w wieku od 
12 do 35 miesiąca. Całkowita jego wartość to maksymalnie 12 tys. zł i jest 
wypłacana w miesięcznych transzach, po 500 lub 1 000 zł na drugie i każde 
kolejne dziecko.

Świadczenia rodzinne to przede wszystkim zasiłki i dodatki do nich. 
Ich przyznanie jest uzależnione od dochodu. Zasiłki rodzinne przyznaje 
gmina. W Luboniu należy się o nie zwrócić do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ulicy Źródlanej 1. Zgodnie ze specustawą przy obliczaniu 
dochodu rodziny nie będzie się uwzględniać członka rodziny, który, zgod-
nie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o świadczenia, nie przebywa na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kryterium dochodowe uprawniające 
do takiego wsparcia wynosi 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku ro-
dzin z dziećmi z niepełnosprawnościami – 764 zł. Świadczenia, np. 500+, 
nie są wliczane do dochodu, a nieznaczne przekroczenie progu spowoduje, 
że świadczenie będzie przyznane, ale w niższej wysokości. Wysokość zasił-
ku rodzinnego jest zależna od wieku dziecka objętego wsparciem. Rodzic 
może ubiegać się także o dodatki do zasiłku rodzinnego – m.in. z tytułu 
urodzenia dziecka – jednorazowo 1 000 zł czy z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne 
dziecko. 

Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się także o  świadczenia z  pomocy 
społecznej. Prawo do takiego wsparcia mają jednak tylko najubożsi. Obo-
wiązuje kryterium dochodowe w  wysokości 776 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej i 600 zł dla osoby w rodzinie. Ubiegający się o świadczenia 
z pomocy społecznej składają oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, 

Luboń pomaga ukrainie

Sondaż nawiązuje do trwającej od 24 lutego 
wojny w sąsiedztwie naszych granic. Armia 
byłego funkcjonariusza KGB – Władimira Wła-
dimirowicza Putina, łamiąc międzynarodowe 
prawo, najechała niepodległą Ukrainę. Konflikt 
ma wymiar globalny i decyduje o architekturze 
bezpieczeństwa europejskiego, bezpieczeń-
stwa naszej Ojczyzny. Czy Zachód zatrzyma Pu-
tina? Byliśmy ciekawi, jak respondenci odniosą 
się do kwestii zagrożenia ze strony Rosji?

większość respondentów – 48% – odpo-
wiedziała twierdząco. Komentarze, które za-
notowaliśmy to: „Wszystko możliwe, Putin to 
szaleniec”, „Tak obawiam się tego mordercy 
i wariata”, „Bardzo się obawiam, ale mam na-
dzieję, że prędzej czy później Putina odstrze-
lą”, „Oby to były tylko obawy”, „Mam nadzieję, 
że Putina zakatrupią, bo większego barbarzyń-
cy i wariata nie ma”, „Na szczęście Putin sam 
o tym nie decyduje”, „Jak nie pojutrze, to za 
dziesięć lat”, „Putin jest nieobliczalny”, „Jest to 

możliwe, Putinowi nie można wierzyć”, „Rosja 
zaatakowała Ukrainę, ale kraje bałtyckie też to 
może spotkać”, „Jest coraz bliżej, bardzo praw-
dopodobne”, „Jesteśmy w NATO, ale mimo to 
się obawiam”, „Już atakuje nasz Lwów blisko 
naszej granicy”.

nieco mniejsza grupa respondentów – 37% 
– odpowiedziała przecząco, argumentując 
swoje wypowiedzi m.in. tak: „Nie jest w sta-
nie, sami się obronimy”, „Jak nie będziemy za 
dużo machać szabelką, to się nie wkurzy i nie 
zaatakuje”, „Nie obawiam się, ponieważ jeste-
śmy członkiem NATO”, „Nie ma prawa”, „Nie 
odważy się zaatakować członka NATO”, „Zbroj-
nie nie, ale czeka nas wojna cybernetyczna i 
gospodarcza”, „Ameryka i NATO nie pozwolą”, 
„Nie obawiam się, ale stare porzekadło mówi: 
Chcesz być bezpieczny, to się zbrój”, „Nie oba-
wiam się, przecież żyjemy w XXI wieku”.

najmniejsza grupa respondentów – 15% 
– nie miała zdania. Komentarze, które zano-

towaliśmy to: „Trudno powiedzieć, to jest lo-
teria”, „Nie interesuje mnie polityka”, „Jeżeli, to 
wszystkie kraje bałtyckie”, „Nie mam zdania, 
ale lepiej żeby nie zaatakował”, „Może tak, 
może nie, trudno przewidzieć co ma w głowie 
ten szaleniec i morderca”.

 Sondaż przeprowadził i opracował 
 Paweł Wolniewicz

Czy obawia się Pani/Pan, że Putin zaatakuje zbrojnie Polskę?

taK
48%nie

37%

15%
nie wiem

w OBLicZU wOjNY
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w sobotę, 26 marca, w Szkole językowej joanny Skórskiej German, przy ul. dworcowej 2, rozpoczęły się zajęcia 
z nauki j. polskiego, skierowane do przybyłych do Lubonia i Poznania ukraińców, którzy uciekli przed wojną.

Harcerze pomagają

Treść stanowiska została odczytana przez Pana Piotra Izydorskiego, 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta:

Rada Miasta Luboń wyraża solidarność z  Ukrainą i  jej społeczeństwem, 
w  związku z  dokonanym przez Federację Rosyjską aktem agresji, stano-
wiącym bezprecedensowe pogwałcenie zasady suwerenności oraz prawa 
do samostanowienia narodów zgodnie z demokratycznymi wartościami 
cywilizacji zachodniej.

Ukraina jako niepodległe i  suwerenne państwo posiada pełne prawo do 
wolności, integralności granic oraz poczucia bezpieczeństwa wyrażanego 
w  podążaniu własną drogą rozwoju oraz integracji z  demokratycznymi 
państwami, instytucjami gospodarczymi i społecznymi. Brutalne narusze-
nie tych zasad przez Federację Rosyjską budzi nasz głęboki niepokój, obu-
rzenie i sprzeciw, którego symboliczny wyraz stanowi niniejsze stanowisko. 
Jednocześnie, jako Rada Miasta Luboń reprezentująca społeczność lokal-
ną naszego miasta, deklarujemy swoje pełne wsparcie dla obywateli Ukra-
iny. Poprzez dotychczasowe i  przyszłe działania poszczególnych szczebli 
samorządu, z masowym udziałem mieszkańców, organizacji społecznych, 
wolontariuszy, służby publicznej i wszystkich ludzi dobrej woli, pragniemy 
wyrazić pełną solidarność, przekonanie oraz ogromną nadzieję, że drama-

tyczna sytuacja na ziemi ukraińskiej zostanie wkrótce zażegnana, a naród 
ukraiński, ramię w ramię z wolnymi krajami wspólnoty międzynarodowej 
przystąpi do odbudowy i modernizacji swojej ojczyzny.

Pragniemy jednocześnie raz jeszcze przekazać naszym przyjaciołom 
i partnerom z  Ukrainy słowa wsparcia oraz deklarację dalszej pomocy, na 
przekór tyranii, w imię walki o wolność, pokój i niepodległość.

Na wniosek Radnego Marka Samulczyka stanowisko przyjęte zostało 
przez aklamację, przy pełnej zgodzie wszystkich radnych.

W  drugiej części posiedzenia Pani Burmistrz Małgorzata Machalska 
przedstawiła informacje na temat działań podjętych przez Miasto zwią-
zanych z  pomocą Ukrainie. Omówiono również ogólne zasady przyj-
mowania i rejestracji pobytu Ukraińców w naszym kraju. Pani Burmistrz 
podziękowała wszystkim mieszkańcom, jak i instytucjom za ogromne 
zaangażowanie w  niesienie pomocy poszkodowanym przez wojnę. 
W Luboniu prowadzona jest miejska zbiórka, w której dary można skła-
dać m.in. w siedzibie OSP oraz szkołach podstawowych. Koordynato-
rem akcji jest dyrektor MOPS w Luboniu Pani Katarzyna Andrzejczak.

 Jakub Jackowski

XLiii nadzwyczajna Sesja rady miasta
w dniu 4 marca na wniosek radnych klubu Forum obywatelskie Luboń zwołana została XLiii nadzwyczajna 
Sesja rady miasta. Głównym punktem obrad było przyjęcie stanowiska w sprawie solidarności z ukrainą 
wobec agresji Federacji rosyjskiej.

dochodowej i  majątkowej. Nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści złożonego 
oświadczenia.

Na podstawie przepisów specustawy oraz ustawy o pomocy społecznej ro-
dzina z Ukrainy może zostać objęta pomocą także w formie pokrycia kosz-
tów dożywiania dziecka w szkole, żłobku i przedszkolu.

Specustawa zagwarantowała również każdemu obywatelowi Ukrainy legal-
nie przebywającemu w Polsce dostęp do opieki zdrowotnej i rynku pracy.

z kolei dla osób przyjmujących obywateli z ukrainy, które zapewniły 
uchodźcom po 24 dniu lutego zakwaterowanie i wyżywienie, specu-
stawa gwarantuje wsparcie finansowe w  wysokości 40 zł na osobę za 
każdy dzień udzielonego wsparcia, nie dłużej niż przez 60 dni. Pieniądze 
będą przyznawane od dnia, kiedy dana osoba przyjęła pod swój dach 
uchodźców, nie wcześniej niż od 24 lutego. Świadczenia te wypłacane są 
z dołu. W Luboniu wnioski o ten rodzaj wsparcia należy składać w ośrodku 
pomocy społecznej. (MOPS)

zajęcia dla uchodźców z ukrainy

Z  początkowo zadeklarowanych dwóch grup 
utworzono cztery: po jednej dla młodszych dzie-
ci i młodzieży oraz dwie dla dorosłych. Dorośli to 
kobiety, dlatego idąc za potrzebą, z pomocą wo-
lontariuszy Oli Janusz, Wiktorii Lück i Ksawerego 
Piłata stworzono kącik zabaw dla dzieci, których 
mamy w tym czasie uczą się polskiego. Zajęcia są 
darmowe, panie, które je prowadzą – Małgorzata 
Wicińska i Wiktoria Werwińska, robią to również 
w ramach wolontariatu. Wszyscy uczący się zosta-
li zaopatrzeni w zeszyty i długopisy. „Wspieramy 
się pomysłami i  doświadczeniem, jak prowadzić 
takie zajęcia, ale jesteśmy otwarci na bieżące po-

trzeby Słuchaczy w zakresie posługiwania się na-
szym językiem. W planach mamy kilka wydarzeń 
integrujących mieszkańców Lubonia z  naszymi 
Gośćmi, będziemy o  nich informować na naszej 
stronie Facebooka oraz przez Urząd Miasta Lu-
boń” – powiedziała Joanna Skórska.

GERMAN zaprasza dzieci polskie i  ukraińskie na 
warsztaty Wielkanocne, które się odbędą w sobotę, 
9 kwietnia w godzinach 9-11. W planie m.in. malo-
wanie jajek.

Joanna Skórska dziękuje wszystkim za niesamo-
wite zaangażowanie i pomoc. (PAW)

W lutym zszokowała nas wieść o wybuchu wojny 
na Ukrainie. W tym trudnym dla wszystkich cza-
sie harcerze z lubońskich szczepów angażują się 
w wiele działań pomocowych. Wolontariusze po-
magali w OSP przy miejskiej zbiórce darów, a tak-
że w poznańskim magazynie przy ul. Bukowskiej 
oraz przy kościele NMP na Os. Bohaterów II Woj-
ny Światowej. Wędrownicy i  instruktorzy służą 

również wsparciem w  punkcie noclegowym na 
Arenie. Część wychowawców uczestniczy w akcji 
Zastęp Granica. Zastęp ma wspierać hufce ZHP 
działające na granicy z Ukrainą. Wszystkich, któ-
rzy mogą sobie na to pozwolić, zachęcamy do 
wspierania akcji pomocowych i zbiórek na rzecz 
ukraińskich uchodźców.

 Małgorzata Wojsz, Aleksandra Kowańska
Wolontariusze pomagali w OSP przy miejskiej zbiórce da-
rów na rzecz osób z Ukrainy   fot. Bartosz Wilczek

Młodzi Ukraińcy podczas zajęć z nauki j. polskiego  
 fot. Zb. Szkoły Językowej GERMAN

w OBLicZU wOjNY
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„Spółdzielnia mieszkaniowa w  Luboniu infor-
muje, że na podstawie art. 83 Rozdział 7 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody, 
złoży wniosek o wydanie zezwolenia na usunię-
cie n/w  drzew w  Luboniu: Żabikowska 62 C-D, 
działka nr 13/66, ark.2 obręb Żabikowo – WIERZ-
BA 1 szt., Osiedlowa 9, działka nr 27, ark.2 ob-
ręb Żabikowo – WIERZBA 1 szt., Osiedlowa 5-9, 
działka nr 27, ark.2 obręb Żabikowo – WIERZBA 
3 szt., Żabikowska 54, działka nr 27, ark.2 obręb 
Żabikowo – ŚLIWA 2 szt. Niniejsze obwieszcze-
nie zostanie podane do wiadomości przez za-
mieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej www.smlubon.pl oraz wywieszo-
ne na tablicach ogłoszeń”.

Podejmując temat, zwróciliśmy się z  zapyta-
niem do SML, czy w  tej sprawie uzyskano już 
stosowną decyzję zatwierdzającą wycinkę ww. 
drzew oraz co jest powodem złożenia takiego 
wniosku przez SML? Czy jest już znany termin 
wycinki drzew i  czy na ich miejscu zostaną 
posadzone nowe drzewa (kiedy)? Czy drzewa 
przeznaczone do wycinki zostały oznakowane? 
Wreszcie, czy znamy wiek drzew przeznaczo-
nych do usunięcia, gdyż z  listu nadesłanego 
przez Czytelnika wynika, że niektóre z  nich 
mogą mieć około pół wieku. 

Za udzielenie informacji (zamieszczonych poni-
żej) dziękujemy Pani Renacie Wojciechowskiej 
specjaliście ds. administracji SM w Luboniu.

„Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Luboniu infor-
muje, że dnia 09.02.2022 r. do Urzędu Miasta 
Luboń złożony został wniosek o  wydanie ze-
zwolenia na usunięcie drzew z terenu nierucho-
mości SM. Dnia 25.02.2022 miała miejsce wizja 
lokalna przedstawiciela Urzędu, dotyczyła oglę-

dzin drzew wskazanych we wniosku, między in-
nymi wierzb. Drzewa te mają pędy o grubości 
ponad 30 cm, na skutek dużego wiatru lub pio-
runa, kruche łatwo się rozłamują. Wierzby rosną 
przy ulicy i  zabudowaniach, stanowią dodat-
kowe zagrożenie dla samochodów, pieszych 
i  okolicznych budynków. Ponadto widoczne 
są na ich pniach owocniki grzybów oraz od-
padająca kora z martwych części pnia. Drzewa 
przeznaczone do wycinki posiadają oznaczenia 
w postaci punktów, wykonane czerwoną farbą 
ekologiczną. Na dzień udzielanej odpowiedzi 
Spółdzielnia nie posiada decyzji Urzędu Mia-
sta w sprawie wycinki, od niej uzależniony jest 
termin rozpoczęcie prac i wykonanie nasadzeń 
zastępczych/uzupełniających”. 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Luboniu in-
formuje, że dnia 21.03.2022 r. wpłynęła do 
Spółdzielni decyzja Burmistrza Miasta Luboń 
w sprawie wycinki drzew na naszych nierucho-
mościach. Zgodnie z orzeczeniem uzyskaliśmy 
zezwolenie na usunięcie: 1 szt. Wierzba biała 
(Żabikowska 62 C-D), 1 szt. Wierzba biała (Osie-
dlowa 9), 2 szt. Śliwa (Żabikowska 54). Obec-
nie jesteśmy w  trakcie realizacji powyższego 
zakresu prac. W decyzji nałożony został na SM 
obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych 
w  ilości sześciu szt. drzew liściastych, termin 
wykonania do końca czerwca 2023 r.”. 

SM w Luboniu nie uzyskała natomiast zgody na 
wycinkę trzech wierzb zlokalizowanych przy ul. 
Osiedlowej 5-9, działka nr 27, ark.2 obręb Żabi-
kowo. W tym przypadku uzyskano zgodę jedy-
nie na przycięcie ich koron. Poprosiliśmy o wy-
powiedź  Prezesa Zarządu SM – Piotra Konika, 
który stwierdził, że: „Każda decyzja o  wycince 

drzew jest poprzedzona wizją lokalną pracowni-
ków Urzędu i Spółdzielni, a informacja w sprawie 
zamiaru wycinki drzew jest wywieszana na klat-
kach schodowych, tablicach informacyjnych na 
osiedlu oraz podawana na stronie internetowej 
spółdzielni (co najmniej miesiąc przed wyda-
niem decyzji). Jest to zgodna z przepisami forma 
konsultacji społecznej. Zamiary wycięcia więk-
szej grupy drzew np. pod miejsca postojowe są 
wcześniej konsultowane z mieszkańcami dane-
go rejonu w formie ankiet. Jeśli większość miesz-
kańców nie wyraża na to zgody, Spółdzielnia od-
stępuje od zamiaru budowy parkingu. Tak było 
w przypadku planów budowy parkingu w rejo-
nie bloków przy ul. Osiedlowej 46-48”. (redakcja)

Jak się dowiedzieliśmy od prezesa SM „Lubo-
nianka”  Piotra Konika, drzewa m.in. dzika śliwa 
zostały wycięte na wniosek części mieszkań-
ców spółdzielni (wycięcie nie wymagało zgody 
lubońskiego magistratu, ponieważ ich pnie na 
wysokości 5 cm nie przekraczały w  obwodzie 
50 cm), natomiast konary pozostałych drzew 
przycięto ze względu na bezpieczeństwo miesz-
kańców podczas występujących coraz częściej 
orkanów. 

Warto wspomnieć, że m.in. przeprowadzanie 
wycinki drzew regulują zapisy Ustawy o ochro-
nie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. W przypadku 
nas interesującym, dotyczącym parametrów, 
dla których nie jest wymagana zgoda na usu-
nięcie drzew mówi Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 
ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, 
o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinno-
ścią pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod 
względem rozmieszczenia i  doboru gatunków 
posadzonych roślin, z  wyłączeniem krzewów 
w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie 
nieruchomości lub jej części wpisanej do reje-
stru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 
cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu je-
sionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczaj-
nego, robinii akacjowej oraz platanu klonolist-
nego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 
drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieru-
chomościach stanowiących własność osób 

fizycznych i  są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przy-
wrócenia gruntów nieużytkowanych do użytko-
wania rolniczego. (PAW)

w marcu otrzymaliśmy od zaniepokojonego Czytelnika list dotyczący planowanej na terenie Spółdzielni mieszka-
niowej „Lubonianka” wycinki drzew. oprócz informacji list zawierał również zdjęcia drzew i obwieszczenie wydane 
przez SmL (treść poniżej).

Kolejny sygnał dot. wycinania drzew i krzewów w „Luboniance”, tym razem pochodził od mieszkańców ul. Kościusz-
ki. dotyczy wycięcia trzech drzew oraz przycięcia konarów kilku innych. zbulwersowani mieszkańcy ubolewają, że 
nie ma już drzew, które dawały im jakże potrzebny w letni skwar cień oraz wytwarzały potrzebny tlen, nie mówiąc 
już o izolacji i pasie ochronnym, jaki stanowiły wzdłuż jednej z głównych magistrali naszego miasta.

wycinka drzew – listy od Czytelników

Wierzba, którą wycięto przy ulicy Osiedlowej 9, zlokalizo-
wana blisko szkoły w pasie dużego ruchu pieszych. Podczas 
wizji lokalnej pracowników Spółdzielni „Lubonianka” oraz 
UML stwierdzono ślady wypróchnienia wewnątrz pnia (w 
miejscu rozgałęzienia konarów) oraz owocniki grzybów ro-
snące na pniach, które świadczą o rozkładzie drewna   fot. 
Zb. SML

Teren zielony przed blokiem przy ul. Kościuszki 43 z widocz-
nymi pniakami i gałęziami pozostałymi po wyciętych drze-
wach   fot. Paweł Wolniewicz
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„… Doceniamy fakt, iż droga jest raz na pół roku równana, natomiast nie jest 
to rozwiązanie, ponieważ po wyrównaniu drogi w okresach letnich samo-
chody jeżdżą bardzo szybko i unoszą się łuny kurzu, przez co nawet otwarcie 
okien w domach jest niemożliwe, a opadający kurz wdychany przez miesz-
kańców jest szkodliwy dla zdrowia. Natomiast w okresach opadowych już po 
kilku dniach ulica jest ponownie dziurawa i zabłocona. Trudno przejść suchą 
stopą, dzieci chodzą do szkół w kaloszach, wpadając w dziury z kałużami. 
Stan drogi jest krytyczny i niebezpieczny! Kierowcy samochodów narażeni są 
na uszkodzenia zawieszenia oraz elementów karoserii, tak jak miało to miej-
sce na załączonym zdjęciu. Użytkownik auta musiał ponieść koszty naprawy 
uszkodzenia, które powstało na skutek wjechania w jedną z dziur, których nie 
ma jak omijać …”.

„… Jako mieszkańcy Lubonia i czynni podatnicy wnioskujemy o jak najszyb-
sze utwardzenie oraz oświetlenie drogi. Rozumiemy ograniczenia budżeto-
we miasta, jednak prosimy o poczynienie pierwszych kroków w tej sprawie, 
ponieważ to nie pierwszy wniosek odnośnie utwardzenia i oświetlenia drogi, 
a strat niestety przybywa. Liczymy, że w tym roku finalnie uda się dokonać 
takiej inwestycji”.

Z poważaniem

Mieszkańcy ul. Frezjowej (list podpisało dwanaścioro mieszkańców)

Przedstawiciel mieszkańców poinformował nas, że pismo dot. utwardzenia 
i oświetlenia ulicy zostało skierowane również do Burmistrza Miasta Luboń. 

W toku dziennikarskiej interwencji, w sprawie wniosku mieszkańców zwró-
ciliśmy się do lubońskiego magistratu. Dowiedzieliśmy się, że na złożony 
wniosek mieszkańcy otrzymali odpowiedź od dyrektora Biura Majątku Ko-
munalnego w Luboniu – Henryki Grygier, która poinformowała, że wniosek 
zostanie przedłożony do zaopiniowania na posiedzeniu Komisji Komunalnej 
Rady Miasta Luboń, na którym będą kompleksowo omawiane i rozpatrywa-
ne wnioski dotyczące inwestycji miejskich na lata kolejne. (red.)

„Mieszkańcom ulicy Długiej, w okresie trwającego 
remontu drogi, Miasto pozwoliło korzystać z par-
kingu przy SP5. Niestety jest on niestrzeżony i dla-
tego dochodzi tutaj do częstych kradzieży (do tej 
pory skradziono już katalizator o wartości kilkuset 
złotych i  uszkodzono klapkę wlewu paliwa). Na 
właścicieli aut padł blady strach. Zapowiada się, że 
remont ulicy potrwa do jesieni, a złodzieje upatrzy-
li sobie to miejsce, licząc na łatwy zarobek. Niestety 
trudno złapać winnego. Nikt nie zgłasza nawet po-
niesionych przez siebie strat na policję, nie wierząc 
do końca w  możliwość odzyskania utraconego 
dobra. Do uciążliwości związanych zatem z dotar-
ciem do posesji dochodzi jeszcze troska o mienie. 
Może policja zwiększyłaby częstotliwość patroli 
w okolicach parkingu?” – czytamy w liście nade-
słanym przez Czytelnika.

(List otrzymaliśmy w połowie marca, imię i nazwi-
sko autora pozostaje do wiadomości redakcji).

Niestety, nie tylko w naszym mieście większość 
parkingów niestrzeżonych nie jest objęta moni-
toringiem. Często dochodzi do kradzieży zapar-
kowanych tam samochodów, ich części, także 
uszkodzeń. Informujemy o tym w naszej comie-
sięcznej Kronice Policyjnej. Oczywiście temat 
zasygnalizowany przez Czytelnika podjęliśmy. 
W  tym celu o  przypadkach kradzieży kataliza-
tora, uszkodzonej klapki wlewu paliwa powia-
domiliśmy Komisariat Policji. Lubońscy stróże 
prawa nie wiedzieli o przypadkach zasygnalizo-
wanych nam przez autora listu, ponieważ nikt im 
tego nie zgłaszał. Nie mogli więc interweniować 
i wyjaśniać podnoszonych w liście zdarzeń.

Informujemy, że we wszelkich sprawach związa-
nych z  bezpieczeństwem i  porządkiem można 
się zgłaszać do dzielnicowych, którzy są poli-
cjantami pierwszego kontaktu. Dzielnicowym 
dla rejonu, w  którym mieszkańcy ul. Długiej 

parkują samochody jest sierż. sztab. Mateusz 
Tuzimski, tel. 47 771 49 28, kom. 519 064 529, 
e-mail: dzielnicowy.lubon1@po.policja.gov.pl 
(co roku na naszych łamach publikujemy mapę 
rejonów Lubonia i  kontakty do dzielnicowych 
policjantów w nich pracujących). Pamiętajmy, że 
im szybciej powiadomimy policję o  niepokoją-
cych zdarzeniach związanych z naszym bezpie-
czeństwem, tym lepiej, tym większe szanse na 
wykrycie sprawców przestępstw, czy wykroczeń. 

Ponadto dzielnicowi zachęcają lubonian do 
korzystania z  aplikacji Moja Komenda (wystar-
czy jedynie wpisać: Luboń, nazwę ulicy i numer 
domu), która ułatwia z nimi kontakt. Można też  
korzystać z  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, dzięki której można wskazać miejsce 
zagrożone, zamieścić opis i zdjęcie.

 redakcja „GL”

w marcu otrzymaliśmy list od mieszkańców ul. Frezjowej dot. fatalnego stanu tej gruntowej drogi i braku jej oświe-
tlenia (poniżej zamieszczamy fragmenty listu).

List od mieszkańców ul. Frezjowej

niestrzeżony parking przy SP5 – list od Czytelnika

Ulicą Frezjową trudno jest przejść suchą stopą, dzieci chodzą do szkół w kaloszach, wpada-
jąc w dziury z kałużami. Stan drogi jest krytyczny i niebezpieczny   
fot. Zb. mieszkańców ul. Frezjowej

od poniedziałku, 28 marca rząd zniósł część 
obostrzeń epidemicznych.
Nie ma już obowiązku zakrywania maseczką 
ust i  nosa w  pomieszczeniach zamkniętych, 
z wyjątkiem budynków, w których prowadzona 
jest działalność lecznicza (szpitale, przychod-
nie, poradnie) oraz aptek. Od maja również 
w tych miejscach nie będzie takiego przymusu.

Zniesiony został także obowiązek kierowania 
na izolację i kwarantannę z powodu COVID-19. 
Decyzję o odejściu od obostrzeń, w tym nosze-
nia maseczek, Ministerstwo Zdrowia podjęło 
w  związku z  uwidocznieniem się powrotu do 
trendu większych dobowych spadków zakażeń.

W piątek, 1 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Zdro-

wia poinformowało o  4 053 nowych przypad-
kach zakażeń koronawirusem. Poinformowało 
też, że od początku pandemii w Polsce wyzdro-
wiało ponad 5 300 000 zakażonych.

na naszym podwórku
W naszym mieście odnotowano 66 aktywnych 
przypadków koronawirusa (izolacja) i 158 osób 
objętych kwarantanną (stan na 27.03.).

W Luboniu funkcjonują cztery punkty szczepień 
przeciw Covid-19: w Przychodni Lekarza Rodzin-
nego 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 Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych przy ul. Sikorskiego 3, 

w którym uruchomiono również metropolitalny 
punkt szczepień przeciw grypie (tel. 699 712 545) 
oraz w aptece Dbam o Zdrowie (DOZ) przy ul. So-
bieskiego 55A (tel. 606 270 461).

Pamiętajmy, że zniesienie obostrzeń nie oznacza, 
że kończy się pandemia, że nie będzie już COVID
-u-19. Dlatego mimo spadków zakażeń i  mimo 
zniesienia obostrzeń nadal jako społeczeństwo 
bądźmy odpowiedzialni, choćby za siebie i  na-
szych najbliższych. Chrońmy siebie i  innych. 
Pamiętajmy – jeżeli czujemy się źle, widzimy, że 
mierzymy się z  jakąś infekcją, skonsultujmy się 
z  lekarzem. Zarażajmy się wyłącznie pozytywną 
energią. (PAW)

CoVid-19 – już bez maseczek
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W pierwszy dzień astronomicznej wiosny, niedzielne popołudnie, 20 mar-
ca, w Parku Papieskim przy ul. Unijnej odbyło się wspólne przywitanie tej 
najpiękniejszej pory roku, na które wszystkich lubonian zaprosili: burmistrz 
Małgorzata Machalska, radni Forum Obywatelskiego Luboń oraz Młodzie-
żowa Rada Miasta. Przy tej okazji oficjalnie otwarto jakże potrzebny i ocze-
kiwany – zwłaszcza przez dzieci i młodzież – skatepark. Przebywający tu 
amatorzy sportu i relaksu mogą skorzystać między innymi z ramp do wy-
skoku w powietrze lub do wykonania ślizgu albo grinda na copingu, czy 
też poręczy spadowej. 

Integracyjnemu wydarzeniu towarzyszyły m.in. animacje dla dzieci 
i warsztaty jazdy na deskorolce oraz poczęstunek w postaci 400 hot do-
gów oraz napojów. (PAW)

oficjalne otwarcie skateparku.

Powitanie wiosny
na wzgórzu Papieskim

Burmistrz Małgorzata Machalska zachęciła młodych sportowców do korzystania 
z skateparku, który oficjalnie został otwarty   fot. Paweł Wolniewicz

Miejsce boiska zlokalizowanego w  Wiśniowym Sadzie wybrano w  taki 
sposób, aby w jak w najmniejszym stopniu ingerowało w istniejące drze-
wa owocowe. Powstało na działce miejskiej o powierzchni 3 100 m2 i jest 
wielofunkcyjne (do koszykówki i piłki ręcznej z dwiema bramkami). Za-
stosowano tu oświetlenie solarne, a dla bezpieczeństwa jest ogrodzone 
siatką o wysokości dwóch metrów z piłko chwytami o wysokości czterech 
metrów. Warto wspomnieć, że obiekt jest dostępny również dla osób nie-
pełnosprawnych. (PAW)

boisko
w wiśniowym Sadzie

Od czasu udostępnienia i otwarcia nowe boisko tętni życiem   
fot. Paweł Wolniewicz

miasto wybudowało boisko wielofunkcyjne przy ul. Kona-
rzewskiego w nowym Centrum Lubonia. wykonała je po-
znańska firma redoPoL Sp. z o.o. nowo powstałe boisko 
oddano do użytku w piątek, 25 marca.

W sobotę 5 marca w formie rajdu odbyło się Xii jamboree w Luboniu, 
czyli tradycyjne coroczne spotkanie drużyn z Hufca Poznań-Rejon z okazji 
Dnia Myśli Braterskiej. Bardzo się cieszymy, że w tym roku po dwuletniej 
przerwie udało się nam spotkać na żywo! (edycja z 2020 r. odbyła się on-
line). Tegoroczną myślą przewodnią był „Zdrowy wyścig po Złote Buty” 
– czyli główną nagrodę dla zwycięzców Jamboree. W rajdzie zorganizo-
wanym przez kadrę Szczepu ZHP Żabikowo wzięło udział aż 20 patroli 
z poznańskiego powiatu. Uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę o zdrowym 
trybie życia, dowiedzieli się, jak prawidłowo się odżywiać, ile spać, mie-
li okazję wykazać się kreatywnością i potańczyć, a także stworzyć swoją 
własną zdrową przekąskę. Miłą niespodzianką okazał się fakt, że w tym 
roku Złote Buty zostają w Luboniu! Największą liczbę punktów zyskał pa-
trol Szyszkojady z 34 LDSH Draco, wygrywając tym samym XII Jamboree 
w Luboniu, gratulujemy! Śmiechu było co niemiara, mamy nadzieję, że 

wszyscy harcerze świetnie się bawili, a tegoroczna edycja Jamboree zo-
stanie na długo w ich pamięci.

Minął zaledwie tydzień i już w kolejną sobotę, 12 marca, gościliśmy w Lu-
boniu gromady z  Hufca Poznań-Rejon. Zuchy również wspólnie świę-
towały DMB rajdem jambo, a  ich gra terenowa odbyła się pod hasłem 
„W  poszukiwaniu przyjaźni” i  była inspirowana książką „Mały Książę”. 
Uczestnicy przenieśli się do świata powieści i pokonywali kolejne zadania, 
które wyjaśniały im pojęcia przyjaźni i braterstwa. Na tegoroczne Jambo 
przybyło aż osiem gromad zuchowych, w tym cztery lubońskie. Bardzo 
cieszymy się, że mogliśmy gościć u siebie tak liczną grupę i mamy nadzie-
ję, że w  przyszłym roku będziemy świętować to wydarzenie w  jeszcze 
szerszym gronie.

 Małgorzata Wojsz, Aleksandra Kowańska

marzec obfitował w naszym szczepie w wiele ważnych wydarzeń. oprócz planowanych, dużych rajdów dla całego 
Hufca Poznań-rejon, zaangażowaliśmy się w wolontariat i zbiórki prowadzone na rzecz ukrainy.

intensywny czas

Uczestnicy tegorocznego lubońskiego Jamboree   fot. Mateusz Gawrysiak

dZiEjE SiĘ w MiEŚciE
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GAZETA LUBOŃSKA 04/2022 ŻYcZENiA

Kolor

Życzymy Państwu
wspaniałych i pełnych radości

Świąt Wielkanocnych
spędzonych

w rodzinnym gronie

Życzymy Państwu
wspaniałych i pełnych radości

Świąt Wielkanocnych
spędzonych

w rodzinnym gronie
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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 
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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

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

www.condor-polska.pl

SKUP
(WYSOKIE CENY)

i

SPRZEDAŻ
• ZŁOMU
• MAKULATURY

LK
03

2

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie
ogłasza nabór na stanowiska:

KIEROWCA AUTOBUSU Z KAT. D

MECHANIK SAMOCHODOWY

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NR TELEFONU:

61 813 23 37
Osoby zainteresowane prosimy

o przesłanie CV na adres:
sekretariat@zukmosina.pl

lub osobiste dostarczenie:
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

UL. ARMII POZNAŃ 49
62-030 LUBOŃ

ZAPRASZAMY:
PN- PT: 07:00–21:00  SOB. 08:00–15:00

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

UWAGA! PODCZAS PRZEGLĄDU SPRAWDZANIE GRATIS (NA ŻYCZENIE KLIENTA)
• AMORTYZATORÓW • PŁYNU UKŁADU CHŁODZENIA • PŁYNU HAMULCOWEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BADANIE: TEL. 61 813 08 13
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Z okazji świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim Klientom najlepsze życzenia.

Niech ten szczególny okres
będzie dla wszystkich okresem zadumy, 

wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

Rada Nadzorcza, 
Zarząd

oraz Pracownicy

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

Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

życzy Zarząd �rmy

Pogodnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślności 
klientom i kontrahentom

Niedziela rozpoczynająca Wielki Tydzień odsyła 
do ewangelicznej opowieści o wjeździe Jezusa 
do Jerozolimy. Wspominają o  tym wydarzeniu 
wszyscy czterej ewangeliści, od których do-
wiadujemy się, że Chrystus wkracza do miasta, 
dosiadając osiołka, który jest znakiem ubóstwa 
i  jak na ówczesne realia skromnym środkiem 
lokomocji. „Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze 
na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i sła-
li nimi drogę” (Mt 21, 8) – mieszkańcy miasta 
witają przybysza jak Króla, oddając mu cześć, 
nie szczędząc oznak gościnności i  szacunku. 
Egzegeta biblijny wyjaśnia, że w tym zdarzeniu 
spełnia się proroctwo Starego Testamentu i za-
powiedź Królestwa Bożego.

Ale czyż słowa Ewangelii nie odnoszą się nie-
ustająco do naszego życia? Wszak Ewangelia 
to prawda żywa. Czyż nie możemy zobaczyć 
w scenie wkroczenia Jezusa do Jerozolimy na-
szej doczesności, w  której uchodźcy z  Ukrainy 
ze skromnymi tobołkami, zatłoczonymi pocią-
gami lub pieszo przekraczają granicę naszego 
kraju, a Polacy witają ich ciepłym posiłkiem, go-
towością pomocy w transporcie i zakwaterowa-
niu? To nasze gałązki palmowe, którymi witamy 
przybyszów. Spełnia się tradycja i  spełnia się 
chrześcijański wzorzec miłości bliźniego. 

 Redakcja „GL”

niedziela
palmowa
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izba Pamięci ks. Stanisława Streicha mieszcząca się w domu Pa-
rafialnym parafii pw. św. jana bosko wzbogaci się o oryginalną 
dokumentację projektową świątyni.

W niedzielę 27 lutego minęły 84 lata, jak podczas Mszy św. dla dzieci, komuni-
sta Wawrzyniec Nowak zastrzelił pierwszego proboszcza, budowniczego parafii 
pw. św. Jana Bosko. W przeddzień tej rocznicy (26 lutego) proboszcz parafii św. 
Barbary – ks. kan. Bernard Cegła przekazał proboszczowi parafii św. Jana Bosko 
– ks. prał. Romanowi Kubickiemu oryginalną dokumentację projektową budowy 
kościoła św. Jana Bosko, pozostawioną w żabikowskiej parafii przez ks. Stanisława 
Streicha i liczącą 87 lat. Przekazana dokumentacja wkrótce zostanie wyekspono-
wana w Izbie Pamięci ks. Stanisława Streicha. (PAW)

Trwają prace związane z renowacją elewacji kościoła św. Jana Bosko. Jak się 
dowiedzieliśmy od proboszcza – ks. prał. Romana Kubickiego przedsięwzię-
cie uzyskało stosowne zgody konserwatora zabytków i nadzoru konserwa-
torskiego. W ramach renowacji m.in. zostanie przywrócony pierwotny stan 
frontalu kościoła – według myśli pierwszego proboszcza parafii – ks. Stani-
sława Streicha. (PAW)

W piątkowy wieczór, 1 kwietnia parafianie należący również do Męskiej Grupy 
Różańcowej oraz Bractwa św. Floriana zorganizowali Drogę Krzyżową, która 
wiodła z kościoła św. Jana Bosko w Luboniu, przez Łęczycę, Bór Sosnowy w 
Rezerwacie Nadwarciańskim – do kaplicy Zgromadzenia Towarzystwa Chry-
stusowego przy ul. ks. Ignacego Posadzego w Puszczykowie. Po zakończeniu 
wieczornej Mszy św. grupa wiernych wyruszyła sprzed kościoła i podążała uli-
cami: ks. Streicha, Dworcową, Armii Poznań, następnie wzdłuż ścieżki rowero-
wej przez Łęczycę do dworca PKP w Puszczykowie. Dalej ulicami Poznańską, 
Leśną i Kościelną przechodząc obok kościoła Matki Boskiej Wniebowziętej, do-
tarła do celu. Szli przez trzy godziny, pokonując ponad 10-kilometrową trasę. 
Po modlitwie w kaplicy, poczęstowano ich herbatą, kawą i pączkami. (PAW)

Przekazanie dokumentacji projektowejrenowacja elewacji
Ceglane mury świątyni zostały otynkowane i pomalowane w 
2002 r., kiedy proboszczem parafii w Starym Luboniu był ks. 
kan. Karol biniaś. Po dwudziestu latach elewacja wymaga re-
nowacji. Kościół św. jana bosko zyska nowy blask. na ścianach 
świątyni ustawiono rusztowania.

droga Krzyżowa
ze Starego Lubonia do Puszczykowa.

Parafia św. jana bosko

Na ścianach kościoła ustawiono rusztowania i rozpoczęto renowację elewacji   
fot. Paweł Wolniewicz

Po zakończeniu wieczornej Mszy św. grupa wiernych wyruszyła sprzed kościoła i podążała 
ul. ks. Streicha w kierunku Puszczykowa   fot. Paweł Wolniewicz

Przyszła na świat ponad wiek temu.
Pani Stanisława przyszła na świat na począt-
ku I wojny światowej, 17 września 1914 r. w 
Lasku. Jej ojcem był Franciszek Bartkowiak, 
zaś matką Ewa z d. Ptak, której rodzina też 
mieszkała w Lasku. Stasia była najmłodsza z 
rodzeństwa, z którego nikt już nie żyje. Kiedy 
miała 5 lat rodzina państwa Bartkowiaków 
przeprowadziła się na ul. Wojska Polskiego 
w Żabikowie, gdzie mieszkała do śmierci. Po 
zakończeniu edukacji szkolnej pracowała jako 
krawcowa najpierw w mosińskiej „Barwie”. Po-
tem zatrudniła się w Zakładach Chemicznych 
braci Szubertów na Starołęce, gdzie przez 
sześć lat dochodziła pieszo. Długo pamięta-
ła, jak 1 września 1939 r. szła do pracy przez 
Dębinę i przeszła most na Warcie. Przy ul. 
Czechosłowackiej zawrócili ją polscy żołnie-
rze, informując, że o czwartej rano wybuchła 
wojna. Za namową mamy przestała wówczas 
chodzić do pracy. Pasją pani Stanisławy były 
występy w żabikowskim Chórze im. Ignace-
go Jana Paderewskiego, w którym pełniła 

funkcję sekretarza. Niezapomnianym dla niej 
wydarzeniem w dziejach chóru było przedsta-
wienie podczas ostatnich przed wybuchem II 
wojny światowej dożynek w Żabikowie. Wcie-
liła się wówczas w rolę dziedziczki – Starości-
ny dożynek, a jej partnerem był nauczyciel 
Edmund Trojanowski – późniejszy kierownik 
Szkoły Podstawowej nr 3. Pani Stanisława 
zawsze była pogodna, pełna optymizmu cie-
szyła się życiem. Mieszkała z opiekującymi się 
nią do samego końca córką – Dorotą Bogu-
miłą i zięciem – Stanisławem Nowakowskimi. 
Była szczęśliwa i czuła się bezpiecznie w ich 
obecności – wiedząc, że zawsze może na nich 
liczyć. Na zawsze pozostanie w sercach i życz-
liwej pamięci rodziny, przyjaciół i sąsiadów. 

Pani Stanisława została pochowana w sobotę, 
12 marca, w grobowcu rodzinnym na cmen-
tarzu w Żabikowie, po Mszy św. żałobnej od-
prawionej w kościele św. Barbary. W ostatniej 
drodze towarzyszyli jej licznie zgromadzeni: 
rodzina, przyjaciele i sąsiedzi. Państwo Dorota 

Bogumiła i Stanisław Nowakowscy dziękują 
wszystkim, którzy towarzyszyli im w ostatniej 
drodze mamy. (PAW)

zmarła najstarsza lubonianka – przedwojenna Starościna.

Przed trzema laty, w przydomowym ogrodzie jubilat-
ka z córką – Dorotą Bogumiłą i zięciem – Stanisławem 
Nowakowskimi   fot. Paweł Wolniewicz

w czwartek, 10 marca, w wieku 107 lat zmarła najstarsza mieszkanka Lubonia – Stanisława Charmacińska 
z d. bartkowiakówna. Przed wojną udzielała się w Kole Śpiewu im. ignacego jana Paderewskiego, 
natomiast 83 lata temu „przewodniczyła” ostatnim przed ii wojną światową dożynkom.

dZiEjE SiĘ w MiEŚciE
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o rasie
Owczarek szetlandzki pochodzi ze Szkocji. Rasa 
została uznana w 1919 roku, a wszystkie zabiegi 
hodowlane zmierzały do upodobnienia jej do 
owczarka szkockiego długowłosego – „collie”. 
W  pierwszej wersji wzorca Fédération Cynolo-
gique Internationale (FCI) czyli Międzynarodo-
wej Federacji Kynologicznej zapisano nawet, 
że sheltie wygląda jak mały owczarek szkocki, 
ale usunięto ten fragment ze względu na pro-

testy klubu rasy colie. Pochodzenie tych małych 
psów, wyglądem przypominających owczarka 
collie rough w miniaturze, jest pełne niejasno-
ści. Do 1469 r. Wyspy Szetlandzkie należały do 
Norwegii. To właśnie z Norwegii wraz z wikinga-
mi na wyspy przybyły małe psy, które towarzy-
szyły żeglarzom. Było to około 700-800 roku n.e. 
Są to psy pracujące przy zaganianiu i pilnowa-
niu stad, doskonałe do towarzystwa, sprawdzają 
się także jako psy stróżujące.

Spotkanie integracyjne
W pierwszą sobotę marca (05.03.), na wybiegu 
dla psów znajdującym się na Wzgórzu Papie-
skim przy ul. Unijnej, spotkała się grupa miło-
śników owczarków szetlandzkich. Korzysta-
jąc z  dopisującej aury, właściciele i  ich pupile 
– czworonogi, wzajemnie się integrowali. (PAW)

owczarek szetlandzki to jedna z ras psów należąca do psów pasterskich i zaganiających.

owczarki szetlandzkie na wzgórzu Papieskim

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

W specjalnie urządzonej przestrzeni na potrzeby 
czytelnicze można zajrzeć do eksponowanych 
tu książek lub przeczytać gazetę. Jednak żeby 
książkę wypożyczyć, najpierw trzeba zostać 
członkiem Klubu Czytelnika. Uruchomienie klu-
bu umożliwiło funkcjonowanie sklepu również 
w niedziele. Wybrane książki można wypożyczyć 
w kasie, natomiast wszelkich informacji zasię-
gnąć w punkcie informacyjnym przy kasie głów-

nej. Jak się dowiedzieliśmy w pierwszych dniach 
funkcjonowania klubu przystąpiło do niego po-
nad 50 czytelników. Planowane są tu spotkania z 
wydawcami książek oraz spotkania autorskie. Na 
półkach będzie można znaleźć również literatu-
rę w języku ukraińskim. Klub jest czynny w go-
dzinach otwarcia supermarketu od poniedziałku 
do niedzieli od 8 do 22. (PAW)

Lubońska Straż Miejska otrzymała nowy pojazd specjalny, który zapewni 
większe bezpieczeństwo i efektywność jej działania. Jest nim auto marki To-
yota Corolla, które zastąpiło 10-letnią, wysłużoną i wyeksploatowaną dacię. 
Toyota napędzana jest silnikiem hybrydowym o pojemności 1 800 cm3. Jej 
zakup sfinansowało Miasto z środków pochodzących z nagrody zdobytej 
w rządowym konkursie pt. „Najbardziej Odporna Gmina”. Koszt łącznie z 
dodatkowym, obowiązkowym wyposażeniem, zarejestrowaniem i ubez-
pieczeniem pojazdu wyniósł 125 000 zł.  Dzięki wyposażeniu samochodu 
w radio strażnicy mają zapewnioną łączność z bazą, mogą też korzystać 
z częstotliwości obrony cywilnej. Radiowóz patrolowy wyposażony jest 
również w kamerę przednią i tylną. Warto podkreślić, że toyota z silnikiem 
hybrydowym – dzięki mniejszej emisji spalin – w dużo mniejszym stopniu 
będzie zanieczyszczała otaczające nas środowisko. Do patrolowania mia-
sta, oprócz nowej toyoty lubońska Straż Miejska ma do dyspozycji 5-letnią 
dacię oraz 3 rowery. (PAW)

w niedzielę, 6 marca w supermarkecie intermarché, funkcjonującym od ośmiu lat 
przy ul. żabikowskiej 53b uruchomiono Klub Czytelnika, który jest dodatkową atrak-
cją w sklepie.

od 22 marca strażnicy miejscy patrolują Luboń nową toyotą.

Klub Czytelnika  w intermarché

nowy samochód strażników

 W specjalnie urządzonej przestrzeni na potrzeby czytelni-
cze można zajrzeć do eksponowanych tu książek lub prze-
czytać gazetę   fot. Paweł Wolniewicz

Komendant SM – Łukasz Kołcz i strażnik – Artur Włodarczyk (z lewej) nie ukrywali 
zadowolenia z nowo zakupionego pojazdu   fot. Paweł Wolniewicz

Korzystając z dopisującej aury, właściciele i ich pupile, wzajemnie się integrowali   fot. Paweł Wolniewicz

------- R E K L A M A -------

dZiEjE SiĘ w MiEŚciE
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w dniach od 15 lutego do 15 marca ochotnicza Straż Pożarna odno-
towała 94 interwencje. działania prowadzone były głównie na terenie 
naszego miasta, ale także w Poznaniu, Komornikach, Chomęcicach czy 
na autostradzie a2. osiem osób doznało uszczerbku na zdrowiu. w tym 
okresie podjęto wiele interwencji związanych z usuwaniem skutków sil-
nych porywów wiatru.

17-21 lutego – Ze względu na silne podmuchy wiatru interweniowaliśmy na 
terenie Lubonia i ościennych gmin w 73 przypadkach. Głównie interwencje 
dotyczyły naderwanych drzew, uszkodzonych instalacji fotowoltaicznych czy 
zerwanych linii energetycznych. 
22 lutego – Komorniki, ul. Poznańska – monitoring PPOŻ. 
22 lutego – Luboń, ul. Jęczmienna – pożar w kotłowni.
23 lutego – Luboń, ul. Armii Poznań – pomoc pogotowiu.
23 lutego – Komorniki, ul. Widokowa – pochylone drzewo.
23 lutego – Poznań, ul. Głogowska – zabezpieczenie lądowania śmigłowca 
ratunkowego.
24 lutego – Luboń, ul. Stefana Batorego – pochylone drzewo.

26 lutego – Luboń, ul. Magazynowa – monitoring PPOŻ.
27 lutego – Luboń, ul. Szafirowa – nadłamany konar drzewa.
28 lutego – Komorniki, ul. Komornicka – samochód uderzył w drzewo.
29 lutego – Komorniki, ul. Poznańska – monitoring PPOŻ.
2 marca – Luboń, ul. Kościuszki – pożar śmietnika.
2 marca – Luboń, ul. Poznańska – monitoring PPOŻ.
5 marca – Luboń, ul. Sikorskiego – pomoc pogotowiu.
8 marca – Poznań, ul. Opolska – wyczuwalny zapach spalenizny w ośrodku 
zdrowia. 
9 marca – Wiry, ul. Łęczycka – pożar w kotłowni.
11 marca – Luboń, ul. Powstańców Wlkp. – pożar w przewodzie kominowym. 
11 marca – Luboń, ul. Siostry Faustyny – wyczuwalny zapach gazu.
12 marca – Poznań, ul. Roberta Kocha – pożar trawy i trzciny.
13 marca – Wiry, ul. Dworcowa – pożar trawy.
13 marca – Luboń, ul. Żabikowska – pomoc pogotowiu.
13 marca – Luboń, ul. Podgórna – pomoc pogotowiu.

 Oprac. Maciej Splisgart 

Kronika ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98

od 16 lutego do 14 marca w Luboniu zatrzymano cztery osoby poszukiwane 
(w tym jedną listem gończym), dwie osoby posiadające narkotyki i czterech 
nietrzeźwych kierowców. Policja zatrzymała na gorącym uczynku lub w bez-
pośrednim pościgu 18 sprawców oraz wylegitymowała 412 osób. ujawniono 
również sześć oszustw internetowych (tzw. przestępstw w sieci).

16 lutego – przy ul. Wschodniej podczas kontroli drogowej policjanci zatrzyma-
li samochód marki Volkswagen, dwóch siedzących w nim mężczyzn przewoziło 
w plecaku prawie kilogram suszu roślinnego oraz 21 g amfetaminy. Sprawcy zo-
stali zatrzymani, a narkotyki zabezpieczono.

17 lutego – uszkodzono mercedesa zaparkowanego przy ul. Żabikowskiej  
(straty: 1 000 zł).

18 lutego – nieznany sprawca uszkodził drzwi wejściowe do jednego z mieszkań 
przy ul. Pułaskiego (straty: 4 000 zł).

19 lutego – przy ul. Armii Poznań mężczyzna pod wpływem alkoholu (1,4 pro-
mila) kierował oplem. Sprawca został zatrzymany.

24 lutego – przy ul. Spokojnej nieznany sprawca znęcał się nad owczarkiem 
niemieckim, strzelając do niego z wiatrówki. W konsekwencji postrzelony pies 
został zraniony (3 cm rana). Na miejscu zabezpieczono śrut, który pies sam 
sobie wydłubał spod skóry.

1 marca – przy ul. Opolskiej w Poznaniu nietrzeźwa kobieta (3,6 promila) kierowa-
ła samochodem marki Skoda. Kobieta została zatrzymana. 

2 marca – z niezabezpieczonej piwnicy przy ul. Konarzewskiego skradziono ro-
wer marki Kellys (straty: 2 000 zł).

4 marca – przy ul. Armii Poznań zatrzymano mężczyznę kierującego samocho-
dem, pomimo cofniętych ku temu uprawnień.

5 marca – w sklepie Biedronka przy ul. Żabikowskiej skradziono artykuły spożyw-
cze o łącznej wartości 598 zł. Sprawcę zatrzymano.

8 marca – dwie kobiety podające się za pracownika Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz lekarza, pod pretekstem podniesienia emerytury weszły do 

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
mieszkania jednego z  bloków przy ul. Żabikowskiej, a  następnie okradły 
mieszkającą tam starszą osobę (straty: 4 000 zł).

9 marca – mieszkaniec Poznania zgłosił, że znany mu mężczyzna zaprzestał 
spłaty leasingowanego samochodu BMW, umowa została wypowiedziana 
i  pomimo wezwania do zwrotu, odzyskanie pojazdu okazało się bezsku-
teczne (straty: 100 000 zł).

9 marca – przy ul. Sobieskiego zatrzymano nietrzeźwego (0,9 promila) kie-
rowcę.

10 marca – przy ul. Żeglarskiej zatrzymano mężczyznę, który będąc pod 
wpływem środków odurzających, kierował samochodem.

13 marca – przy ul. Niepodległości mężczyzna nie trzymając psa na uwię-
zi, naruszył nietykalność interweniujących, umundurowanych policjantów. 
Ponadto używając wulgarnych słów, znieważył ich, groził i nie wykonywał 
poleceń stróżów prawa. W konsekwencji został zatrzymany.

14 marca – przy ul. Sienkiewicza, nieznany mężczyzna, pod pozorem wy-
konania prac budowlanych, wyłudził od potencjalnego zleceniodawcy za-
liczki na kwotę 1 500 zł.

 Na podstawie danych policji (PAW)

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

ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

KrONiKi SŁUŻB MUNdUrOwYcH

od 16 lutego do 15 marca 2022 r. Straż miejska podjęła 668 różnego 
rodzaju działań i interwencji na terenie Lubonia.

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

rowe – 64.
• Kontrola placów zabaw – 62.
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 41.
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i  Przeciw-

działaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 52.
• Patrole szkolne – 61.
• Patrole łączone/asysty z pracownikami Policji lub Urzędu Miasta – 3.

działania wynikające z CoVid-19:
• Kontrola w środkach komunikacji miejskiej – 11 kontroli.
• Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień, punktu pobrań wymazu, kon-

trola stosowania się do zaleceń – 153 działania.

działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 22.
• Interwencje drogowe – 67.
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 52.
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu 

i porządku publicznego – 8.

Warto wspomnieć, że na przełomie lutego i marca 20 osób ukarano man-
datami, natomiast 13 osób pouczono. Od początku roku prowadzonych 
jest sześć spraw o wykroczenie, jedna sprawa trafiła do sądu.

 Na podstawie danych SM (PAW)

Kronika Straży miejskiej 61 813 19 86
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Plan dla „Starego Lubonia”
Radni po przegłosowaniu 56 uwag do projektu uchwalili nowy miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń”. Prace nad doku-
mentem trwały bardzo długo, bo od maja 2018 r., a sam projekt wykła-
dany był do publicznej konsultacji trzykrotnie (ostatnio w lutym 2022 r.). 
Poprzednio obowiązujący plan uchwalony był w 2009 r. i kilkakrotnie ak-
tualizowany.

Programy i projekty społeczne
Luboń decyzją radnych przystąpi po raz pierwszy do rządowego progra-
mu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty oso-
by niepełnosprawnej” (edycja 2022). Program finansowany jest w całości 
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych i obejmuje zapewnienie usług asystenta przy wykonywaniu codzien-
nych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla dzieci do 16. 
roku życia oraz osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności: po-
moc w dojazdach i wyjściach; załatwianie spraw urzędowych; korzystanie 
z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zapro-
wadzanie dzieci do placówki oświatowej lub przyprowadzanie ich z niej. 
Całkowita wartość programu to 140 454,00 zł, a za jego realizację do 31 
grudnia 2022 r. odpowiedzialny będzie MOPS w Luboniu.

Uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2022-2025, którego celem 
jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w  rodzinie 
oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Lubonia. Najważniejsze 
zadania, jakie stawia sobie Miasto do 2025, to: podnoszenie świado-
mości społeczności lokalnej w  zakresie poszanowania praw człowieka 
i  życia rodzinnego bez przemocy; rozwój usług społecznych dla osób 
doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą w rodzinie; za-
pewnienie skutecznych instrumentów wsparcia dla sprawców przemocy 
w rodzinie; zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji 
i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemo-
cy w  rodzinie w  celu podniesienia jakości i  dostępności świadczonych 
usług; wzmocnienie bezpieczeństwa osób starszych.

Przyjęto także Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2022. Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia seniorów 
w wieku 65+, poprawę poczucia bezpieczeństwa, a także stworzenie moż-
liwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez do-
stęp do tzw. „opieki na odległość” dzięki wykorzystaniu opaski bezpieczeń-
stwa. Monitoruje ona stan seniora w miejscu jego zamieszkania i pozwala 
na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Kolejnym programem finansowanym ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w którym będzie uczest-
niczyć nasze Miasto w 2022 r., to „Opieka wytchnieniowa”. To już kolejny 
rok, kiedy członkowie rodzin i opiekunowie dzieci i osób niepełnospraw-
nych mogą liczyć na wsparcie w postaci usług opieki w ramach pobytu 
dziennego w miejscu zamieszkania lub pobytu całodobowego ich pod-
opiecznych w  ośrodku lub placówce. Całkowita wartość programu to 
142 494,00 zł.

Obecność na sesji dyrektorki MOPS Pani Katarzyny Andrzejczak, która 
referowała wszystkie punkty dotyczące dokumentów w zakresie polity-

ki społecznej, była okazją do złożenia podziękowań całemu zespołowi 
MOPS za ich zaangażowanie w  pracę na rzecz najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców Lubonia.

określenie zasad konsultacji społecznych
Radni przyjęli uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsul-
tacji społecznych z  mieszkańcami we wszystkich sprawach ważnych dla 
Miasta, czyli takich, które dotyczą ogółu lub znacznej części lubonian. Kon-
sultacje trwające od 7 do nawet 90 dni przeprowadza się w celu poznania 
ich opinii. Niestety wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Miasta.

Komisja ds. zaopiniowania kandydatów do Lubońskiej rady Seniorów
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Lubońskiej Rady Seniorów 
na sesji powołano członków komisji ds. zaopiniowania kandydatów 
w składzie: radna Magdalena Woźniak (FOL), radny Michał Szwacki (FOL), 
radna Teresa Zygmanowska (FOL), radny Paweł Wolniewicz (FOL), rad-
ny Artur Wiśniewski (FOL), radny Marek Samulczyk (KML), radna Iwona 
Kaczmarek (KML), radny Bogdan Tarasiewicz (KML), radny Paweł Krzy-
żostaniak (FOL).

Pomoc dla bezdomnych zwierząt
Przyjęty został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń na rok 2022”. 
Jego celem jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych 
na terenie Miasta, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzę-
tom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywają-
cym w granicach administracyjnych Lubonia poprzez umieszczanie ich 
w schronisku dla zwierząt w Poznaniu przy ul. Kobylepole 51. Na ten cel 
w 2022 r. Miasto przeznaczyło 119 400,00 zł.

wolne głosy
Radny Bogdan Tarasiewicz wyraził zaniepokojenie w  związku z  umiej-
scowieniem studzienek w remontowanej ul. Długiej, które jego zdaniem, 
mogą zapychać się z powodu błota spływającego z sąsiednich, nieutwar-
dzonych ulic. Radny pytał również o uszkodzone gazony na placu zabaw 
przy ul. Kołłątaja i możliwość wymiany ich na nowe w ramach gwarancji.

Z kolei radny Marek Samulczyk zwrócił uwagę na uszkodzoną w wyniku 
remontu ul. Poznańską. Otrzymał jednak zapewnienie Pana Burmistrza 
Macieja Popławskiego, że spółka Aquanet, wykonawca robót, zobowią-
zała się do odtworzenia nawierzchni ściernej drogi w całości.

ukraińcy w Luboniu
Na zakończenie Pani Burmistrz Dorota Franek przedstawiła dane doty-
czące osób z  Ukrainy przebywających w  naszym Mieście: wydano 440 
numerów PESEL, 151 dzieci z  Ukrainy uczęszcza do lubońskich szkół 
(najwięcej do SP2 i SP5), 28 dzieci chodzi do lubońskich przedszkoli, 39 
dzieci otrzymuje obiady, 15 rodzin (28 dzieci) otrzymuje świadczenia ro-
dzinne, 11 rodzin otrzymuje świadczenia pieniężne.

Od 21 marca prowadzone są zajęcia z ukraińskim psychologiem od po-
niedziałku do piątku po dwie godziny we wszystkich lubońskich szko-
łach i w soboty w Centrum Organizacji Pozarządowych Luboń.

 Jakub Jackowski

w związku z panującą pandemią i związanym z nią reżimem sanitar-
nym został zmieniony tryb dyżurów radnych rmL dla mieszkańców 
naszego miasta.
Dyżury do odwołania będą pełnione telefoniczne w poniedziałki, w godz. 
od 16 do 18. W kwietniu według następującego harmonogramu:

11.04.2022 r. – michał Szwacki, tel. 661 138 835,
25.04.2022 r. – bogdan tarasiewicz, tel. 607 321 912
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)

XLiV Sesja rady miasta Luboń 

dyżury radnych rmL w kwietniu

we wtorek, 22 marca, odbyła się XLiV Sesja rady miasta Luboń, którą poza przyjęciem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla „Starego Lubonia” zdominowały tematy społeczne.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Luboń odbędą się w piątek, 8 
kwietnia w godzinach 10-18. Obwody głosowania są tożsame z obwo-
dami w Szkołach Podstawowych nr: 1, 2, 3, 4, 5 w Luboniu.

Sylwetki kandydatów i szczegółowe informacje zamieściliśmy na na-
szym portalu informacyjnym: www.gazeta-lubon.pl (PAW)

wybory do młodzieżowej
rady miasta Luboń

miejska młodzieżowa Komisja wyborcza zarejestrowała li-
stę 23 kandydatów na radnych mrm Luboń.

MiEjSKiE KLiMATY
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biznes lokalny
Poniżej prezentujemy nowo otwarte w naszym mieście punk-
ty o  charakterze handlowo – usługowym oraz informujemy 
o zmianach w już istniejących. zachęcamy jednocześnie do 
kontaktu osoby, które w przeciągu ostatnich trzech miesięcy 
otworzyły swoją firmę na terenie Lubonia i  chciałyby poin-
formować Czytelników na łamach prasy lokalnej o  zakresie 
świadczonych przez siebie usług. 

Przy ul. Ks. Streicha 33 otwarto „Cen-
trum badania Słuchu audika” czynne 
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w 
godz. 8-16, wtorki 10-18. Punkt oferuje 
bezpłatne badania słuchu, aparaty słu-
chowe, baterie i akcesoria, refundację w 
ramach NFZ i PCPR. Telefon kontaktowy 
730 360 024.   

„avangarden – Kwiecisty dom” czyli kwiaciar-
nia, otwarta przy ul. Kościuszki 53 z początkiem 
marca, czynna jest od pn. do pt. w godzinach 
9-17, w sob. 8-14, niedz. 9-13, oferując kwiaty, 
upominki, dekoracje (w tym również na zbli-
żające się Święta Wielkanocne), bukiety oko-
licznościowe, wieńce pogrzebowe, wiązanki, 
srebrną biżuterię firmy Cardano. Więcej infor-
macji zamieszczono na stronie internetowej  
www.avangarden.com.pl.   

„Punkt opieki dziennej bajkowy zamek” 
powstały z myślą o dzieciach w wieku od 1 
do 3 lat i funkcjonujący przy ulicy 11 Listo-
pada 98 czynny jest w godzinach od 7 do 17 
od poniedziałku do piątku. Za budynkiem 
znajduje się duży ogród z placem zabaw, a 
punkt oferuje ponadto szereg zajęć dodat-
kowych. Zapisy prowadzone są pod nume-
rem telefonu 728 515 514 lub za pośrednic-
twem mediów społecznościowych

„bar thai bao Chili” otwarty 
przy ul. Żabikowskiej 47B oferu-
je nam kuchnię tajlandzko-wiet-
namską (m.in. zupy, makarony, 
dania z: kurczaka, wieprzowiny, 
wołowiny, kaczki, owoców mo-
rza). Bar czynny jest od pn. do 
sob. w godz. 11-21, natomiast 
w niedz. 11-20. Zamówienia 
można składać pod numerem 
telefonu 660 856 427.

Sklep „Profi-Cafe” funkcjonujący od siedmiu lat 
przy ul. Wschodniej 24 z początkiem kwietnia 
funkcjonować będzie już pod nowym adresem: 
al. Jana Pawła II 8. Przypominamy, że firma spe-
cjalizuje się w sprzedaży, leasingu, wynajmie, 
serwisie ekspresów do kawy z nastawieniem na 
szwajcarską markę JURA. Dodatkowo na miej-
scu będzie można zakupić świeżo paloną kawę, 
kawę w ziarnach, środki do konserwacji ekspre-
sów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9-17, natomiast w soboty 10-14.

Opracowanie i fotografie: Jakub Korytowski

KĄciK rOZrYwKOwY

dZiEjE SiĘ w BiZNESiE
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Pamiętamy
Przedstawiciele naszej szkoły Martyna Wasinkiewicz 
i Tobiasz Korbas z kl. 7c wraz z wychowawcą Micha-
łem Szwackim brali udział w obchodach 50. rocznicy 
katastrofy w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego 
w Luboniu. 22 lutego 1972 r. doszło tam do wybu-
chu dekstryny, która spowodowała śmierć 17 osób 
i olbrzymie zniszczenia.

wspieramy
W obliczu krzywdy, jaka spotkała naszych sąsiadów 
z  Ukrainy, także Cieszkowianka zorganizowała po-
moc i  wsparcie dla uchodźców. Cała społeczność 
szkoły zmobilizowała się, pomagając przy zbiórce 
potrzebnych naszym gościom rzeczy. Nowi ucznio-
wie i ich rodzice są otoczeni opieką i ze wszystkich sił 
staramy się udzielać im wsparcia.

natasza tańczy
Taneczny weekend UNITED DANCE ARENA UDA Mo-
gilno 2022 4-6.03.2022 był dla Nataszy Chadyniak 
z  kl. 7c bardzo szczęśliwy: dwukrotnie stanęła na 
podium i zdobyła 2. miejsce (jazz dance kat. 13-14 
lat) i 3. miejsce (modern/Contemporary dance 13-14 
lat). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

a może do młodzieżowej rady miasta?
We wtorek,1 marca przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Miasta z  Lubonia Michał Strykowski i  Kacper 
Matłoka odwiedzili Cieszkowiankę.

Opowiadali o  swoich działaniach oraz zachęcali 
uczniów klas 7 i  8 do wzięcia udziału w  wyborach 
do MRM Luboń. Mamy nadzieję, że nasi aktywni 
uczniowie włączą się także w tę działalność.

matematyczne zmagania
Uczniowie klas 3 pod koniec lutego wybierali Mi-
strza tabliczki mnożenia, a 9 marca klasy 4 zmagały 
się w walce o tytuł Mistrza sprawności rachunkowej. 
Nasi szkolni mistrzowie to Kinga Owsianna z kl. 3c 
i Cezary Kujawski z kl. 4c. W czwartek,17 marca wie-
lu matematyków próbowało swoich sił w Kangurze. 
Teraz trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.

bartek laureatem!
Bartosz Pawlicki z  kl. 8f to nie tylko utalentowany 
programista. Właśnie zdobył tytuł laureata w Woje-
wódzkim Konkursie Matematycznym. Cieszymy się 
jego sukcesem i  trzymamy kciuki za Wojewódzki 
Konkurs Fizyczny, bo Bartek zakwalifikował się do 
etapu wojewódzkiego także w nim. Brawo! 

Szkoła Podstawowa nr 1
metoda stacji i kostki do gry 
Klasy szóste utrwalały umiejętności związa-
ne z  ułamkami zwykłymi. Zajęcia odbywały 
się metodą stacji – uczniowie odwiedzali po-
szczególne stacje i wykonywali zamieszczone 
w  nich zadania. W  czasie tej lekcji posłużyły 
im również kostki do gry z różną ilością ścian. 
Uczniowie z  wielkim zapałem wyrzucali licz-
by, z których powstawały ułamki, a następnie 
wykonywali na nich różne działania. Lekcja ta 
uatrakcyjniła uczniom naukę.

 Magdalena Kozłowska

tłusty czwartek w 3b
Dnia 24 lutego uczniowie kl. 3b, jak głosi trady-
cja również zajadali się słodkimi pączkami, które 
dostarczyli dzieciom rodzice. Dzieci z niecierpli-
wością czekają na kolejny tłusty czwartek.

 M. Torkowska

roboty z recyklingu w 3b
Uczniowie kl. 3b projektowali roboty z  przy-
niesionych przez siebie różnych odpadów 
plastikowych, kartonowych, metalowych. Pra-
ca ta miała ich uczulić na problem recyklingu 
i segregacji odpadów.

 M. Torkowska

międzyszkolny Konkurs Literacki
Uczennice naszej szkoły wzięły udział w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Literackim „Jest taki 
dzień”. W  kategorii poezja – I  miejsce zajęła 
Helena Prysiażna z kl. 5a. Natomiast w katego-
rii klas 4-6 – III miejsce zajęła Krystyna Stasie-
wicz z  kl. 6b. Pamiątkowe dyplomy za udział 
w  konkursie otrzymały również Zofia Obliza-
jek i  Nadia Szumigaj. Gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów.

 M. Piechocka

Poznajemy matrycę koła konfliktu
Dnia 25 lutego kl. 8c na lekcji wychowawczej 
zajęła się analizą matrycy koła konfliktu, która 
graficznie ukazuje, jak konflikt może wpływać 
na osiem podstawowych sfer życia, takich jak 
np. rodzina lub zdrowie. Naszym zadaniem 
było samodzielne zaznaczenie w  odpowied-
nich polach matrycy stopnia samorealizacji 
w  danym obszarze oraz obserwacja w  jaki 
sposób on się zachowuje w  przypadku kon-
fliktu. Następnie ustaliliśmy poprzez dyskusję, 
jak możemy zmniejszyć ewentualne nega-
tywne oddziaływanie sytuacji konfliktowych 
na nasze życie i  gdzie szukać pomocy. Była 
to cenna okazja do refleksji dotyczącej tego, 
jak postrzegamy swój rozwój oraz jak zadbać 
o optymalne warunki dla niego.

 Sebastian Pawlicki

Pomoc dla ukrainy
Samorząd Uczniowski i Wolontariat SP1, soli-
daryzując się z mieszkańcami ogarniętej woj-
ną Ukrainy, zaangażował się w akcję niesienia 
im pomocy. Z funduszy pozyskanych podczas 
kiermaszy SU zakupił dużą ilość środków hi-
gienicznych dla dzieci. Przez cały tydzień 
(28.02 – 04.03) wolontariusze i  członkowie 

samorządu przyjmowali pomoc rzeczową dla 
ofiar wojny. Rodzice i uczniowie naszej szkoły 
przynosili żywność z  długim terminem przy-
datności, środki higieny osobistej, ręczniki, 
koce, baterie, termosy, lekarstwa i środki opa-
trunkowe. Dary były segregowane i trafiały do 
ukraińskich rodzin przybyłych na teren Lubo-
nia lub do wybranych punktów. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom, które wspo-
magały naszą zbiórkę darów.

 Opiekunki SU i Wolontariatu

uczniowie klas 7 w Centrum tenisowym
W  środę, 9 marca uczniowie klas 7b i  7c tre-
nowali squasha, tenis oraz grali w  kręgle 
w  Centrum Tenisowym w  Sobocie. Po kilku 
godzinach intensywnej zabawy wróciliśmy 
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Z  pewno-
ścią jeszcze odwiedzimy to miejsce.

 Magdalena Kulińska, Anna Hajkowicz 
 -Klimaszewska, Anna Trocha

 fot. Zb. SP1

 fot. Zb. SP1

Szkoła Podstawowa nr 2
Co słychać w Cieszkowiance?

 fot. Zb. SP2
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Programiści najlepsi z najlepszych!
Nasi ósmoklasiści Bartosz Pawlicki i  Marcin Kle-
iber z sukcesem uczestniczyli w półfinale X edycji 
konkursu informatycznego „Avatarek”. Po 2,5-go-
dzinnych zmaganiach zakwalifikowali się do fina-
łu, który odbędzie się w Zespole Szkół im. J. i W. 
Zamoyskich w  Rokietnicy. Trzymamy kciuki za 
dalsze sukcesy młodych programistów.

Natomiast 11 marca w finałowych już zmaganiach 
III edycji Turnieju Programistycznego organizo-
wanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. 
Staszica w Poznaniu nasi programiści w nieco po-
większonym składzie zmierzyli się z dziewięcioma 
zespołami z 7 i 8 klas szkół podstawowych. Zwy-
ciężyli. Oto nasz zespół: Antoni Piętka, Bartosz 
Pawlicki i  Marcin Kleiber. Opiekunem uczniów 

jest Pani Joanna Kordzińska. Nagrody dla zespołu 
ufundowały firmy: Primesoft Polska oraz Capge-
mini Polska. Prace jury wspomagał soft engineer 
Pan Grzegorz Paprzycki z Capgemini Polska. Zwy-
cięzcy otrzymują także dodatkowy punkt w  re-
krutacji do szkoły ponadpodstawowej. Serdecz-
nie gratulujemy!

 SP2

OŚwiATA

Ploteczki z Czwóreczki.

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 4

wolontariusze na targach edukacyjnych
W sobotę, 12 marca grupa wolontariuszy z 
klas 8a i 8c wzięła udział w akcji promującej 
działalność Motylego Wolontariatu zorga-
nizowanej na Targach Edukacyjnych przez 
Hospicjum Palium. Na Targach uczniowie 
malowali motyle, wycinali je i montowali na 
patyczkach, aby mogły zostać wykorzystane 
21 marca w Dniu Motyla. Pomagali także oso-
bom odwiedzającym Targi w tworzeniu ich 
własnych motyli. 

balony jak nasze serca
Pod kierunkiem pań Anny Augustyniak i Anny 
Minke, powstaje teledysk poświęcony wojnie 
w Ukrainie. Zrealizowano finałową scenę – 
niebieskie i żółte balony jak nasze serca po-
frunęły do wszystkich obywateli tego kraju. 
Fragment filmiku można obejrzeć na naszym 
szkolnym Facebooku: fb.com/sp5lubon

Solidarni z ukrainą
Od poniedziałku 28.02 prowadziliśmy zbiórkę 
darów dla Ukrainy. Uczniowie, rodzice i na-
uczyciele pokazali ogromne serce i pełne zro-
zumienie dla sytuacji naszych sąsiadów, którzy 
cierpią przez wojnę. Codziennie odbieraliśmy 
produkty spożywcze, środki higieniczne, lekar-

stwa i środki opatrunkowe, koce i zabawki. Nad 
ich przyjmowaniem czuwali nasi niezawodni 
woźni. W czwartek ósmoklasiści ze Szkolnego 
Koła Wolontariatu segregowali i pakowali ze-
brane dary. Transport do siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej zapewniła Rada Rodziców. Z 
całego serca dziękujemy za wsparcie!

w poszukiwaniu najlepszej oferty edukacyjnej
W piątek, 11 marca zainteresowani ucznio-
wie z klas ósmych naszej szkoły pojechali 
pod opieką pań: Anety Łukomskiej i Jolanty 
Skowrońskiej na Targi  Edukacyjne. Głównym 
celem było poznanie oferty edukacyjnej po-
znańskich szkół ponadgimnazjalnych. Targi 
edukacyjne od ponad 20 lat kształtują przy-
szłość i decyzje młodych Wielkopolan. Pod-
czas wydarzenia zapoznaliśmy się z ofertą 
kilkudziesięciu placówek edukacyjnych – od 
szkół ponadpodstawowych po uczelnie wyż-
sze z kraju i zagranicy.

 SP5

rekolekcje w Czwóreczce
Okres Wielkiego Postu to czas rekolekcji wielko-
postnych. Uczniowie naszej szkoły zakończyli 
trzydniowe spotkania z  Ojcem Alojzym. Pod-
czas spotkań modlili się, śpiewali pieśni, poznali 
słynne słowa św. Augustyna oraz mieli okazję 
zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i  zamyślić, 
a przede wszystkim spotkać się z Bogiem.

Potyczki ortograficzne
Uczniowie klas 2 i 3 wzięli udział w tegorocz-
nym konkursie ortograficznym pt. „Potyczki or-
tograficzne”. Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu, a w szczególności zwycięzcom!

 Barbara Plichta i Paulina Kostrzewska

dzień Przyjaźni z ukrainą
Czwartek, 10 marca, był szczególnym dniem 
w naszej szkole. Wszyscy łączyliśmy się sercem, 
duchem, myślami z Ukrainą. Wspieraliśmy na-
szych wschodnich sąsiadów poprzez różne 
zbiórki i  dary, ale chcieliśmy także pokazać 
przez nasz strój, że jesteśmy solidarni z  Ukra-
iną. Taniec Flagi wykonany przez uczniów był 
symbolem naszej jedności szczególnie z dzieć-
mi i młodzieżą – naszymi rówieśnikami – któ-
rzy przeżywają trud wojny i  muszą opuścić 
swoje domy. Oddaliśmy także cześć wszystkim, 

którzy zginęli poprzez odsłuchanie w  skupie-
niu i  postawie stojącej hymnu Ukrainy, który 
zaśpiewał jeden z uczniów.

 ks. Marcin Nowak

„moja wymarzona złota rybka”
Uczniowie z  naszej szkoły: Maria Sajnaj, 
Lena Barecka, Emilia Sporakowska, Sandra 
Nowakowska, Jacek Frąckowiak, Nadzieja 
Dutkiewicz, Kinga Dudziak, Maja Maląg, Zu-
zanna Filipek, Amelia Rogowicz wzięli udział 
w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Moja Wymarzona Złota Rybka”. Główną na-
grodą był bezpłatny wstęp całej klasy laureata 
do Muzeum Złotej Rybki i jednodniowy pobyt 

z  możliwością noclegu oraz wyżywieniem. 
Trzymamy kciuki. 

 Natalia Walkowiak

nabór do młodzieżowej rady miasta
We wtorek, 1 marca odbyły się zajęcia z przed-
stawicielem Młodzieżowej Rady Miasta Lu-
boń, Michałem Strykowskim (absolwentem 
SP4). Podczas zajęć uczniowie wszystkich klas 
7 oraz 8 mieli okazję dowiedzieć się, czym 
w praktyce zajmuje się MRM oraz zadać nur-
tujące ich pytania, dotyczące m.in. wyborów 
do VI kadencji MRM Luboń. Wielu uczniów 
było bardzo zainteresowanych tym tematem.

 Agnieszka Antczak

balik karnawałowy
Jak karnawał, to karnawał! Nie zabrakło go 
również w naszej szkole. Klasy I-III z  radością 
bawiły się na karnawałowym balu przebie-
rańców. Uczniowie przebrani za bohaterów 
znanych bajek z  dumą prezentowali swoje 
stroje. Chętnie uczestniczyli w zabawach, tań-
cach przy skocznej muzyce i konkursach. Czas 
upłynął nam w miłej, przyjaznej i szalonej at-
mosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości i uśmiechu.

 Zespół ds. promocji

fot. Zb. SP5

fot. Zb. SP4
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jeden z wyklętych
Dr Kazimierz Grenda urodził się 15 kwietnia 
1906 r. w Toruniu, od najmłodszych lat dzia-
łał w harcerstwie, był nauczycielem geografii 
w lubońskiej Szkole Podstawowej nr 3. Od 
1937 r. był kierownikiem tej szkoły. Zawieru-
cha wojenna rzuciła go do stolicy. W Warsza-
wie współpracował z główną kwaterą Szarych 
Szeregów („Pasieką”), której później został 
szefem. Przyjął pseudonim „Granica”. Jako po-
wstaniec warszawski zainicjował utworzenie 
powstańczej Harcerskiej Poczty Polowej. Po 
upadku Powstania zreorganizowaną „Pasie-
kę” przeniesiono do Krakowa. Był jej szefem 
aż do rozwiązania na początku stycznia 1945 
r. Przeciwstawiając się wprowadzeniu syste-
mu komunistycznego w Polsce, kontynuował 
działalność w konspiracyjnych organizacjach. 
We wrześniu tego samego roku został ko-
mendantem Okręgu Łódzkiego zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość (WiN). W ciągu kilku 
miesięcy skompletował zarząd WiN-u, powo-
łując i obsadzając dowództwo sześciu obwo-
dów (Pabianice, Łowicz, Koluszki, Radomsko, 
Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola). Został 
aresztowany w Łodzi (18.11.1946 r.). Następ-
nie, 15 stycznia 1947 r. Wojskowy Sąd Rejono-
wy w Łodzi, za kierowanie Zrzeszeniem WiN, 

kolportaż nielegalnych czasopism i broszur, 
skazał Kazimierza Grendę na karę śmierci. Póź-
niej Sąd Wojskowy zmienił wyrok na karę 15 
lat więzienia oraz pozbawienie praw publicz-
nych i obywatelskich na 5 lat. W marcu 1956 
r., ze względu na stan zdrowia zwolniono go 
warunkowo. Zmarł po ciężkich cierpieniach 10 
marca 1959 r. w wieku 53 lat. Został pochowa-
ny na dębieckim cmentarzu Bożego Ciała przy 
ul. Bluszczowej. Za działalność w Powstaniu 
Warszawskim, 1 stycznia 1945 r. został odzna-
czony przez gen. Armii Krajowej Jana Zientar-
skiego Krzyżem Walecznych. Pośmiertnie, 25 
lipca 1994 r. Prezydent RP Lech Wałęsa odzna-
czył Kazimierza Grendę Komandorskim Orde-
rem Odrodzenia Polski.

uroczystość
W środę, 9 marca przy wejściu do Zespołu 
Szkół od ul. Armii Poznań odsłonięto tablicę 
upamiętniającą wielkiego patriotę, ofiarę stali-
nizmu – ppor. Kazimierza Grendę – powstańca 
warszawskiego, żołnierza podziemia niepod-
ległościowego, a także nauczyciela geografii 
i kierownika Szkoły Powszechnej w Luboniu 
w latach 1936-1939. W uroczystości uczestni-
czyli z-ca burmistrza Dorota Franek, dyrektor 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Po-
znaniu Rafał Reczek, przedstawiciel dyrektora 

Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, 
komendant Szczepu ZHP Żabikowo im. hm. 
Kazimierza Grendy harcmistrz Bartosz Wilczek, 
dyrektor ZS – Anita Plumińska-Mieloch, Samo-
rząd Uczniowski oraz społeczność ZS. Odsło-
nięcie tablicy poprzedziła uroczystość prowa-
dzona przez Adama Staniszewskiego, podczas 
której przedstawiono i przybliżono sylwetkę 
Kazimierza Grendy. 

Dyrekcja ZS dziękuje wszystkim uczestnikom 
uroczystości, szczególnie harcerzom, którzy 
pełnili wartę honorową przy tablicy. (PAW)

OŚwiATA

zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich

odsłonięcie tablicy

zapraszamy do naszego liceum!

Targi Edukacyjne, trwające od 11 do 13 marca 
w Poznaniu, stały się dla nas okazją do promowa-
nia naszej szkoły. Nie mogło więc nas tam zabrak-
nąć, jeśli jednak zabrakło Was, to przypominamy, 
że w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym 
w Luboniu Drzwi Otwarte odbędą się w środę, 20 
kwietnia o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy!

Poduszki sensoryczne

Dzięki Radzie Rodziców dwie sale wyposażono 
w  poduszki sensoryczne, które ułatwiają zacho-
wanie prawidłowej postawy i koncentrację w cza-
sie zajęć. Dziękujemy!

w szkole mikołajka i jego przyjaciół

We wtorek, 8 marca bibliotekę odwiedziła kl. 4c 
z  wychowawcą. Wybraliśmy się wspólnie w  po-

dróż do Francji, gdzie mieszkają bohaterowie 
książek o Mikołajku. Uczniowie mogli dowiedzieć 
się, że przygody tego miłego chłopca opisano nie 
tylko w  lekturze, którą czytali. Wysłuchali frag-
mentów innych opowieści, a następnie tak – jak 
bohaterowie książki – wymyślali tajemne szyfry, 
by móc przekazać sobie wiadomości podczas 
lekcji. Tworzyli historie związane z  pamiątkami 
z  wakacji. Na koniec zrobili sobie wspólne zdję-
cie, które w książce „Mikołajek” nauczycielka opi-
sywała jako najmilszą pamiątkę ze szkoły… Na 
szczęście nasi uczniowie byli bardzo grzeczni i nie 
przytrafiły nam się takie perturbacje jak Mikołaj-
kowi i spółce.

Pograjmy przez godzinkę

We wtorek, 8 marca chłopcy z  kl. 2LA zaprosili 
wszystkich zainteresowanych na godzinę gier. 
Dzięki temu można było oderwać się od zajęć 
szkolnych. Jedni wyjaśniali zasady gry, inni uczyli 
się, jak wygrać. I takie pomysły to my lubimy.

Strzelcy na ćwiczeniach

W sobotę, 12 marca w naszej szkole strzelcy, czy-
li uczniowie i  absolwenci należący do Związku 
Strzeleckiego wzięli udział w ćwiczeniach z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy. To rodzaj umie-
jętności przydatnych w każdych okolicznościach, 
nic więc dziwnego, że strzelcy doskonalą je nie-
ustannie.

Laureatki olimpiady

Miło nam poinformować, że Alicja Kaniewska z kl. 
1LA i  Oliwia Białek z  kl. 2LA zostały laureatkami 
Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus z Języka An-
gielskiego. Gratulujemy!

Pomoc ukrainie 

Na wieść o  dramatycznych wydarzeniach na 
Ukrainie Samorząd Szkolny zorganizował zbiór-
kę artykułów dla najmłodszych. Uczniowie oraz 
mieszkańcy Lubonia sąsiadujący i sympatyzujący 
z naszą szkołą szybko wypełnili kartony produk-
tami spożywczymi i higienicznymi dla dzieci. 
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy wszystko 
trafiło do potrzebujących. Dziękujemy!

 ZS

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS

Chwilę po odsłonięciu tablicy upamiętniającej dr Kazi-
mierza Grendę   fot. Paweł Wolniewicz

w środowe marcowe przedpołudnie, z inicjatywy oddziałowego biura upamiętniania walk i męczeństwa, na bu-
dynku zespołu Szkół w Luboniu im. Kryptologów Poznańskich oficjalnie odsłonięto tablicę upamiętniającą przed-
wojennego kierownika Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu – ppor. Kazimierza Grendę.



27

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

GAZETA LUBOŃSKA 04/2022 ŻYcZENiA i rEKLAMA

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

PRODUCENT GARNITURÓW 
MĘSKICH I KOMUNIJNYCH.
SZYCIE Z DOPASOWANIEM  DO SYLWETKI.

PRODUCENT GARNITURÓW 
MĘSKICH I KOMUNIJNYCH.
SZYCIE Z DOPASOWANIEM  DO SYLWETKI.

WWW.GARNITURYSTEPNIAK.PL

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

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

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.

Naszym Klientom życzymy zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

 KOSTKA BRUKOWA
NOW

OŚĆ

wyprzedaż
firan i zazdrosek

projektowanie i szycie
dekoracji okiennych 

na wymiar 
(doradztwo u klienta)

POZNAŃ - ŚWIERCZEWO, UL. WINIARSKIEGO 27

TEL. 502 95 73 73

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 

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.

Naszym Klientom życzymy

radosnych Świąt Wielkanocnych.

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

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

W NIEDZIELE W GODZ. 10-14

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

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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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

LK
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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

Kolor
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muzyczne Powitanie wiosny
W  poniedziałkowe popołudnie, 21 marca, 
w  Ośrodku Kultury odbyło się Muzyczne Po-
witanie Wiosny. Aktorzy z  grupy Animatori 
przygotowali wesołe przedstawienie pt. „Du-
dek w poszukiwaniu wiosny”, podczas którego 
tytułowy bohater wraz z dziećmi próbował od-
naleźć oznaki kolejnej pory roku. W czasie im-
prezy zostały wręczone także nagrody dla zwy-
cięzców konkursu „Wiosenne drzewko”. Oprócz 

tego na dzieci czekała wata cukrowa, popcorn 
oraz balony, a animatorzy prowadzili warsztaty 
plastyczne. Pogoda nam sprzyjała, słoneczko 
świeciło, a humory wszystkim dopisywały.

Vi Koncert muzyki Pasyjnej
Już szósty raz, Fundacja Akademia Muzyki 
Dawnej organizuje Koncert Muzyki Pasyjnej 
w  Luboniu. We wcześniejszych latach miesz-
kańcy Lubonia mogli usłyszeć wybitne inter-
pretacje dzieł związanych z okresem pasyjnym. 
W tym roku zabrzmią dzieła Johanna Sebastia-
na Bacha, mistrza epoki baroku. Muzycy wyko-
nają dwie Kantaty lipskiego kantora głęboko 
osadzone w  okresie wielkiego postu. Solistką 
będzie wybitna sopranistka młodego pokole-
nia Aleksandra Hanus, a  orkiestrę poprowadzi 
znakomity dyrygent Paweł Osuchowski, doce-
niany przez wielkopolską publiczność również 
w poprzednich edycjach.  

Fundacja Akademia Muzyki Dawnej jest od lat 
inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych na 
terenie powiatu poznańskiego. Pomysłodawcą 

Koncertów Pasyjnych w  Luboniu jest Łukasz 
Nazarczuk – muzyk, pedagog, animator kul-
tury. Tegoroczny koncert odbędzie się dzięki 
wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego 
oraz Ośrodka Kultury w  Luboniu. Ten wyjąt-
kowy projekt honorowym patronatem objęła 
Dyrektor Ośrodka Kultury Regina Górniaczyk. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Lubonia 
i nie tylko, którzy szukają wyciszenia i ukojenia 
płynącego z  muzyki klasycznej. Niedziela pal-
mowa 10.04.2022 r., kościół pw. św. Jana Pawła 
II, godzina 17. Wstęp wolny! 

wycieczka do Holandii
Serdecznie Państwa zapraszamy na wycieczkę 
organizowaną przez Ośrodek Kultury do malow-
niczego Amsterdamu i  wyjątkowego Ogrodu 
Tulipanów w  Keukenhof. Wycieczka odbędzie 
się w dniach 22-24 kwietnia 2022 r. Zachęcamy 
do zapoznania się ze szczegółowym planem 
wycieczki. Regulamin wycieczki dostępny jest 
na stronie internetowej www.oklubon.pl

 Ośrodek Kulturyfot. Zb. Ośrodka Kultury

Promyk w dniu Kobiet
Comiesięczne spotkanie Klubu Promyk przy-
padło w tym miesiącu na wyjątkowy dla każdej 
kobiety dzień – Dzień Kobiet. Promyki posta-
nowiły uczcić tę wyjątkową okazję słodkimi 
pączkami, czerwonymi tulipanami i talerzami 
pełnymi łakoci. Jak co miesiąc była to okazja 
do wspólnego śpiewu, wymiany historii oraz 
grupowych zdjęć. Wszyscy, którzy opuszczali 
Bibliotekę po spotkaniu, nie mogli nadziwić się, 
jak szybko one mijają.

Koncert z okazji dnia Kobiet
Uczniowie Muzycznej Szkoły T. Burton mieli 
wystąpić u nas 8 marca, a okazją do świętowa-
nia miał być oczywiście Dzień Kobiet. Niestety 
jedna z uczennic wymienionej szkoły – Ukrain-
ka – musiała wracać do ojczyzny. Koncert zyskał 
wymiar osobisty dla każdego ucznia i mógł 
się odbyć w jednym słusznym celu – okazania 
wsparcia sąsiadom. Młodzi artyści zadbali o 
chwytający za serce repertuar, a Biblioteka zor-
ganizowała kiermasz książek. Wśród piosenek 
nie zabrakło „Imagine” Johna Lennona, „Jesteś 
bohaterem” Michała Szpaka oraz „Dziwny jest 
ten świat” Czesława Niemena. Wykonawcy byli 
fenomenalni! Słuchacze byli pod wrażeniem nie 
tylko profesjonalnego wykonania utworów, ale 

i samoświadomości Artystów, którzy jasno okre-
ślali, jaki cel przyświeca ich występom.

Szycie dla ukrainy
W czwartek, 24 lutego świat zjednoczył się, 
wspierając Ukrainę. Mieszkańcy Lubonia rów-
nież nie pozostali obojętni wobec problemu. 
7 marca tłumnie przybywali do Biblioteki, by 
pomóc przy szyciu kocy dla naszych sąsiadów. 
Panie zasiadły do maszyn i od godziny 9 do 19 
nieprzerwanego szycia powstało: 201 kocy, 28 
rożków dla dzieci oraz 10 kompletów pościeli. 
Chcielibyśmy podziękować nie tylko osobom 
bezpośrednio siedzącym przed maszynami, ale 
i hurtowniom materiałów, które przez kilka dni 
poprzedzających wydarzenie dostarczały tka-
niny do Biblioteki. Jesteście nieocenieni! Uszy-
te koce zostały dostarczone bezpośrednio na 
Ukrainę i do potrzebujących osób.

Koloroweonko czyli szycie worko-plecaków 
dla dzieci
Wygląda na to, że maszyny do szycia pozosta-
ją w stałym wyposażeniu Biblioteki. 12 marca 
automatyczne drzwi Biblioteki nie zamykały 
się. Wszystko przez tłumy osób, które przycho-
dziły, by pomóc uszyć worko-plecaki dla dzieci 
z oddziałów onkologicznych. Od godziny 9 do 
19 uszyto 200 plecaków! Dzieci z przedszkola 
nr 1 w Luboniu przygotowały tyle samo kartek. 
Zajęcie znalazło się nie tylko dla osób, które 
świetnie radzą sobie z maszynami do szycia. 
Pracy, podobnie jak materiału – nie zabrakło. 
Dla każdego uczestnika zaprzyjaźnione z nami 
Studio 44 przygotowało voucher na lody. W tej 
akcji wspomogliśmy grupę KoloroweOnko Ani 
Woźniak, która pomaga przywołać uśmiech na 
twarzach chorych dzieci.

Pomoc językowa 
W każdy poniedziałek o godz. 16 zapraszamy 
obywateli Ukrainy na spotkanie z j. polskim. (BM)

z życia biblioteki miejskiej

życie w ośrodku Kultury

 fot. Zb. Biblioteki Miejskiej

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

szybka
transakcja!

Tel. 882 725 015
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Korepetytor z wieloletnim 
doświadczeniem udzieli 

korepetycji 
z matematyki

na wszystkich
poziomach zaawansowania
(z przygotowaniem do matury włącznie)

tel. 724-215-530

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.

LK
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Co prawda, do tegorocznej edycji festiwalu pod hasłem „Chodź, pomaluj 
mój świat...” pozostało jeszcze kilka miesięcy. Jak wiemy życie potrafi napi-
sać różne scenariusze, jednak głęboko wierzymy, że tym razem paździer-
nik okaże się niezwykle przychylny dla polskiej piosenki. Piosenki, którą 
kocha publiczność, którą kocha scena – szczególnie ta w Luboniu.

W piątek, 7 i sobotę, 8 października usłyszymy kolejne piękne utwo-
ry, ważne teksty – te już znane oraz całkiem nowe, tworzone specjal-
nie dla organizowanego w  ramach konkursu „Pióra Poetów”. Udział 
w  tych dwóch wieczorach to gwarancja cudownych, muzycznych 
uniesień. Po raz kolejny szczególnych, bo z piosenkami Marka Dutkie-
wicza. Poety, który sercem pisze dla wielu artystów, a jego słowa śpie-
wa Felicjan Andrzejczak, Urszula, Lombard, Krystyna Prońko, Kombi, 
Ewa Farna, Dwa plus Jeden, a także wielu innych bardzo znanych i po-
pularnych artystów.

Jeśli do tego wszystkiego dodamy nastrój, scenę, konkurs i uroczystą galę 
wręczenia nagród, to nie pozostaje nic innego, jak być podczas tego wyda-
rzenia razem z nami w Luboniu, gdzie po raz kolejny Nasz Świat będziemy 
malowali niezapomnianymi dźwiękami.

rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w Festiwalu Polskiej Piosen-
ki Luboń 2022.
Chcesz zaśpiewać na naszej lubońskiej scenie piosenki Marka Dutkiewicza, 
podczas tegorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondrato-
wicza, który odbędzie się w dniach 7-8 października?

Nic prostszego, zarejestruj się poprzez formularz na stronie: www.festiwal.
lubon.pl w zakładce ZGŁOSZENIA, do 30 kwietnia. Przed wypełnieniem 
formularza zapoznaj się z REGULAMINEM. Z pełną listą tytułów, spośród 

których należy dokonać wyboru dwóch piosenek, można zapoznać się 
w zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA.

zapraszamy do udziału w konkursie „Pióro Poetów im. andrzeja Sob-
czaka 2022”.
Drogie Pisarki, drodzy Pisarze, wszyscy Pasjonaci tworzenia tekstów, uru-
chomcie wyobraźnię, wyciągnijcie teksty, które być może jeszcze zalegają 
w Waszych szufladach i  koniecznie przysyłajcie je na konkurs „Pióro Po-
etów”, który jest organizowany przez Bibliotekę Miejską w Luboniu w ra-
mach festiwalu.

Czym jest „Pióro Poetów”?

To konkurs, w którym autorzy tekstów mają szansę zmierzyć się właśnie 
z tekstem i to do melodii, którą skomponował Mietek Jurecki – wieloletni 
basista Budki Suflera. Rada Literacka, której Przewodniczącym będzie Ma-
rek Dutkiewicz – autor tekstów piosenek, scenarzysta oraz dziennikarz, 30 
maja br. wyłoni zwycięzcę. Finalista zostanie zaproszony na festiwal, pod-
czas którego zostanie wykonana nagrodzona piosenka. Podczas Koncertu 
Laureatów, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł, a dla Lau-
reata posiadającego dorobek twórczy w  Bibliotece Miejskiej w  Luboniu 
zostanie zorganizowane spotkanie autorskie.

do 23 maja br. czekamy na wasze propozycje, a Regulamin Konkursu 
oraz melodię, do której należy napisać tekst znajdziecie w odpowiednich 
zakładkach na naszej stronie.

 Michał Kosiński
 Dyrektor Artystyczny Festiwalu

(na podstawie informacji uzyskanych od Dyrektora Artystycznego Festiwalu 
– opracował PAW).

„Chodź, pomaluj mój świat...”
dlaczego luboński festiwal, który tradycyjnie objęliśmy patronatem medialnym, promuje właśnie polską pio-
senkę? „Przekaz jest prostszy, jaśniejszy, trafiający do wyobraźni, naszej wrażliwej przestrzeni kulturalnej” 
– powiedział michał Kosiński dyrektor artystyczny i reżyser Festiwalu Polskiej Piosenki im. janusza Kondra-
towicza w Luboniu.

KULTUrA 

Konkurs ogłoszono tradycyjnie w czterech 
kategoriach: Biznes, Sport, Kultura i Życie 
Publiczne. Podobnie jak w poprzednich edy-
cjach do konkursu można było zgłaszać oso-
by, które w 2021 roku miały szczególny wpływ 
na życie kulturalne, popularyzację sportu, roz-
wój potencjału gospodarczego czy aktywiza-
cję społeczności lokalnych naszego miasta. 

Uroczysta gala (początkowo miała się odbyć 4 
lutego, ale ze względu na panującą pandemię 
jej termin przesunięto w czasie) odbędzie się 
w piątek, 27 maja o godz. 18, w hali Luboń-

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (LOSiR) przy 
ul. Hugona Kołłątaja 2. W programie: wręcze-
nie statuetek „Siewcy Roku 2021” oraz tytułów 
Zasłużony dla Miasta Luboń, przyznawanych 
przez Radę Miasta Luboń, obchody 100-lecia 
TMS Stella Luboń, koncert zespołu „Budka 
Band”. 

Organizatorami są Miasto Luboń i TMS Stella 
Luboń, natomiast my objęliśmy wydarzenie 
patronatem medialnym, w ramach którego 
przeprowadzimy również transmisję online 
na żywo. (PAW)

Siewca roku 2021

Postać siewcy, którą wykonał z brązu w 1929 r. rzeźbiarz 
Marcin Rożek. Odlew mierzący 290 cm ustawiono na 
sześciometrowym cokole z piaskowca w przyfabrycznym 
parku Fabryki Nawozów Chemicznych dr. Romana Maya 
(obecnie park Siewcy)   fot. Paweł Wolniewicz

Gala Siewca 2021 będzie połączona z obchodami 
100-lecia Stelli Luboń.
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Na jednym z poznańskich placów zabaw po-
rwana zostaje mała dziewczynka – Marysia. 
Uprowadza ją niewinnie wyglądająca starusz-
ka i obie niepostrzeżenie, na oczach kilkunastu 
osób opuszczają plac. Tak rozpoczyna się naj-
nowsza książka Adriana Ksyckiego pt. „Telepata”. 
Jak przyznaje sam autor – pomysł ten narodził 
się podczas jego prywatnej wizyty na opisanym 
placu zabaw. Przebywając tam z dziećmi, autor 
„Telepaty” widząc niepozornie wyglądającą sta-
ruszkę, siedzącą na wózku inwalidzkim, zasta-
nowił się, co byłoby, gdyby starsza pani próbo-
wała uprowadzić dziecko.

Podczas spotkania autorskiego w Bibliotece 
w Luboniu na pytanie: Czy jakiś szczególny 
jasnowidz był inspiracją dla postaci Michała 
Pakulskiego (czyli książkowego Telepaty)? Ksyc-
ki odpowiedział, że fizycznie wyobrażał go 
sobie jako połączenie Denzela Washingtona 
i Anthonego Hopkinsa (czym wywołał salwę 
śmiechu wśród widowni), zaś jeżeli chodzi o 
umiejętności telepatyczne, to inspiracją był 
polski jasnowidz Krzysztof Jackowski. Autor 
był pod wrażeniem ilości spraw, przy których 
skutecznie pomógł telepata i jak bardzo nie-
chętnie polska policja przyznaje się do tego. 
Temat ten również szczegółowo porusza w 
„Telepacie”. Powieść jest zderzeniem mistycy-
zmu z racjonalnym myśleniem, czego uoso-
bieniem są postaci telepaty i policjantów z 
Poznania. Ksycki lubi bawić się gatunkami, co 
udowodnił już przy okazji napisania swojej 
pierwszej książki „Przysięga Pięciu”. 

Opisy zawarte w książce są bardzo szczegóło-
we, gołym okiem widać, że autor musiał miesią-
cami prowadzić drobiazgowy research. Ksycki 
przyznał, że to prawda. Aby opisać rozdział 
traktujący o metodach portretowania – autor 
wziął kurs rysunku. Ksycki przyznaje, że rozwój 
jest wpisany w jego pracę jako pisarza. Nie oby-
ło się również bez konsultantów, którzy drobia-
zgowo opisują swoją pracę w ten sposób, aby 
autor mógł wyłuskać to, co najważniejsze. Ksyc-
ki przyznał, że konsultanci coraz chętniej chcą z 
nim współpracować, z czego się bardzo cieszy.

Ogromne znaczenie miało również dla nie-
go włączenie się Fundacji ITAKA jako patrona 
książki. Temat porwań jest dla Ksyckiego szcze-
gólnie bliski, sam jest ojcem i przerażają go licz-
by zaginionych dzieci, które co roku oscylują w 
granicach kilku tysięcy.

Akcja powieści toczy się w Poznaniu. Nieprzy-
padkowo. Co prawda autor „Telapaty” mieszka 
od niedawna pod miastem, przez kilka lat żył 
jednak na poznańskich Jeżycach. Książka jest 
swoistym spacerem po Poznaniu, gratką dla fa-
nów stolicy Wielkopolski i kolejnym powodem, 
dla którego warto przeczytać „Telepatę”. 

Słuchacze skorzystali z możliwości zadawania 
pytań Autorowi. Adrian Ksycki został zapytany 
między innymi o to, czy ma jakąś swoją rutynę, 
przed rozpoczęciem pisania. Z uśmiechem przy-
znał, że korzystał z rzadkich okazji, kiedy miał 
wolną chwilę i pisał np. w samochodzie, czeka-
jąc na dzieci, które odbierał ze szkoły. Stwierdził 

także, że początkowo rozpisywał kolejne sceny, 
ograniczyło to jednak jego spontaniczność i 
ostatecznie zrezygnował z planowania. 

Jeden z uczestników wydarzenia zapytał Ksyc-
kiego, jaka jest jego reakcja na recenzje. Czy 
przeżywa je tak samo, jak przy swojej pierwszej 
książce „Przysięga Pięciu”. Autor stwierdził ze 
śmiechem, że na razie nie boi się recenzji, ale 
może dlatego, że są w większości pozytywne. 
Ksycki nie obraża się na recenzentów. Konstruk-
tywną krytykę potrafi przeistoczyć w naukę na 
przyszłość. 

Spotkanie autorskie było transmitowane na 
Instagramie autora, co wspólnie z liczbą osób 
zebranych w Bibliotece zgromadziło całkiem 
sporą widownię.

 Monika Smółka i Paweł Wolniewicz

w piątek, 4 marca o godz. 18, w bibliotece miejskiej (bm) przy ul. żabikowskiej 42, przy licznym udziale lubonian, 
odbyło się spotkanie autorskie z adrianem Ksyckim – pisarzem kryminałów mieszkającym w wirach, autorem „te-
lepaty” – książki, która swoją premierę miała 23 lutego.

wieczór autorski czyli „telepata” w bibliotece

Podczas spotkania autorskiego Adrian Ksycki z pracown-
ikami BM dyrektor Agnieszką Begier i Moniką Smółką (z 
lewej)   fot. Zb. Biblioteki Miejskiej

W niekomercyjnym wydarzeniu, w ulicznej prze-
strzeni stolicy Wielkopolski, po raz kolejny poeci 
i  towarzyszący im przyjaciele powitali przyj-
ście wiosny – wierszami. Taka forma pozwala 
wszystkim przyłączyć się do tego wydarzenia 
i  stanowi szansę na zaprezentowanie swojej 
twórczości. W ciekawym, ambitnym wydarzeniu 
na schodach opery uczestniczyli poeci z koła li-

terackiego „Dąbrówka”: Anna Landzwójczak, 
Kalina Izabela Zioła, Zygmunt Dekiert, Michał 
Sławski, Sergiusz Adam Myszograj oraz poetka 
Elżbieta Preiss. Wiosennym gościem była Krysty-
na Fiedler. Wszystkie panie otrzymały kolorowe 
tulipany. (PAW)

Poniżej prezentujemy wiersz S. A. Myszograja, 
napisany w pamiętnym dniu 24 lutego (pani E. 
to pani Europa).

„List do pani e.”

Gdy Ci niebo błękitne podziurawią gwiazdami,
gdy Ci ziemia ucieka spod nóg,
horyzontu żółty aksamit
zmienił się w czarny tren
na Twój grób.

Gdy do tańca już nikt nie prosi,
lista gości zmienia się z każdym dniem,
nam umarłym jedynie wypada,

jak uśmiechać się tylko przez sen.

Mojej prawej burty kolano strzaskane 
i koszula w żagiel się rwie,
gdy omijam koralowe ostrowy burzanu,
gdy tak płynę do Ciebie we śnie.

Mijam dwudziestoletnich starców
kiedy martwy wracam do Ciebie nad ranem,
dwudziestoletni starcy i starsi 
– listem śmierci gończym poszukiwani.

A Ty pieczesz ciasteczka i rogaliki,
masz policzone już wszystkie dni,
wplatasz piosenki w warkoczyki,
tak ufnie z ręki jedzą Ci psy.

Rzucasz nam patyk na powitanie,
ale mylisz me imię przed snem,
a ja Ci miłość przynosząc w zębach
żałuję bardzo, że nie jestem
psem.

 Sergiusz Adam Myszograj

Po południu, pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, na schodach teatru wielkiego im. Stanisława moniuszki 
w Poznaniu, odbyło się wiosenne czytanie poezji. w poetycko-wiosennym wydarzeniu wzięli udział od lat związa-
ny z Luboniem poeta, fotograf, społecznik – Sergiusz adam myszograj i jego przyjaciele.

wiosna na schodach opery

Sergiusz Adam Myszograj z przyjaciółmi witali wiosnę na 
schodach opery   fot. Paweł Wolniewicz



34 GAZETA LUBOŃSKA 04/2022dZiEjE SiĘ w SPOrciE

W dniach 20-27 lutego w Bradze (Portugalia) odbyły się Halowe Mi-
strzostwa Europy mastersów lekkiej atletyki. Rywalizował w nich lu-
bonianin – Sylwester Lorenz, startując w kategorii M70, indywidualnie 
w  dwóch konkurencjach. Wywalczył dwa brązowe medale: w  skoku 
w dal – skacząc na odległość 4,29 m oraz w biegu 60 m przez płotki 
z czasem 10,98.
Należy wspomnieć, że pan Sylwester od stycznia borykał się z  kon-
tuzją stopy nogi odbijającej, którą nie całkiem wyleczył do dziś. Po-
nadto, będąc trzykrotnie zaszczepiony przeszedł Covid. Tak więc start 
w  Portugalii można uznać za bardzo udany. Teraz przyszedł czas na 
dalsze leczenie kontuzji i przygotowania do Mistrzostw Świata, które 
odbędą się w lipcu tego roku w Tampere (Finlandia). (PAW)

Organizatorem ogólnopolskim tego projektu 
była fundacja Wolność i  Demokracja. Orga-
nizatorem lokalnym firma Ronin Running we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen 
Oddział Wielkopolski. Zawody odbywały się 
z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Honorowym gościem za-
wodów był 95-letni major Zenon Wechmann.     

W biegach wystartowało 55 dzieci w wieku od 
3 do 15 lat, które rywalizowały między sobą na 
trzech dystansach: 200 m, 400 m i 800 m. Po-
niżej prezentujemy nazwiska zwycięzców z po-
działem na poszczególne kategorie wiekowe.

na dystansie 200 m:
dziewczynki 3-5 lat – Waszkun Liliana (czas: 1:13),
chłopcy 3-5 lat – Nowicki Stanisław (1:15).

na dystansie 400 m:
dziewczynki 6-7 lat – Pol Maja (1:42),
chłopcy 6-7 lat – Polaczek Maksymilian (1:44).

na dystansie 800 m:
dziewczynki 8-9 lat – Czeszak Maja (4:14),

chłopcy 8-9 lat – Majchrzak Franciszek (6:41),
dziewczynki 10-12 lat – Sędzicka Oliwia (4:10),
chłopcy 10-12 lat – Nowak Tymek (3:40),
dziewczynki 13-15 lat – Sobiłło Maria (3:45),
chłopcy 13-15 lat – Kądzielak Dominik (3:37).

Dorośli oraz młodzież mieli do wyboru dystan-
se: 5 km oraz ok. 1,96 km. Długość drugiego 
odcinka jest symboliczna – nawiązuje do daty 
śmierci ostatniego Żołnierza Niezłomnego, 
Józef Franczak ps. „Lalek” został zastrzelo-
ny 21 października 1963 roku. Zwycięzcą na 
krótszym dystansie został Michał Gil (czas 
7:00), a  wśród Pań triumfowała Gabriela Ma-
tuszczak (7:44). Na dystansie 5 km pierwsze 
miejsca zajął Michał Szafran (22:13), a  wśród 
Pań na najwyższym stopniu podium stanęła 
Kinga Gliszczyńska (22:26). W  marszu Nor-
dic Walking (dystans 5 km) zwyciężyli Robert 
Adamski (34:28) oraz Karolina Kozłowska 
(36:02). Wyniki pozostałych biegaczy zamiesz-
czono na stronie internetowej pod adresem:  
www.maratonczykpomiarczasu/wyniki

Wszyscy uczestnicy otrzymali okazały pakiet 
startowy: koszulkę z podobizną żołnierza nie-
złomnego, butelkę na wodę, a na mecie odle-
wany medal i  posiłek regeneracyjny. Podczas 
biegu przeprowadzone zostały dwie akcje cha-
rytatywne: zbiórka pieniędzy dla chorującego 
na zanik mięśni Oliwiera Pawłowskiego oraz 
zbiórka darów w związku z wojną na Ukrainie. 

 Adam Chudzicki
 Organizator Zawodów

rozegrany w dniach 4-6 marca w hali LoSir 
w Luboniu turniej Grand Prix juniorów w te-
nisie stołowym miał rekordową jak na tego 
typu wydarzenie obsadę. Ponad 300 zawod-
niczek i zawodników przez trzy dni walczyło 
o to prestiżowe trofeum. 
W  kategorii juniorek faworytki nie zawiodły 
i  cztery najwyżej rozstawione zawodniczki 
podzieliły między siebie miejsca na podium. 
Zwyciężyła rozstawiona z numerem 1 Wiktoria 
Wróbel (MRKS Gdańsk), która w  finale poko-
nała swoją najgroźniejszą rywalkę – Zuzannę 
Wielgos z Politechniki Rzeszów 4:3 (11:8, 11:3, 
8:11, 11:6, 9:11, 8:11, 11:9). Podium w  gronie 
juniorek uzupełniły Anna Kubiak (ZKS Zielona 
Góra) i  Ilona Sztwiertnia (SKTS Sochaczew), 

czyli odpowiednio trzecia i czwarta zawodnicz-
ka na liście startowej wielkopolskich zawodów.

Natomiast wśród juniorów zwyciężył rozstawiony 
z numerem 4 Alan Kulczycki (Dojlidy Białystok). 

Przedstawiciel klubu z  Podlasia w  finałowym 
spotkaniu wygrał z leworęcznym, rozstawionym 
z  numerem 10 Szymonem Kolasą (Politechnika 
Rzeszów) 4:0 (11:9, 11:3, 11:9, 11:9). Co ciekawe, 
zawodnik z Białegostoku rocznik 2006, był w gro-
nie najmłodszych uczestników juniorskiej rywa-
lizacji. Uczestnikami rywalizacji w  Luboniu byli 
zawodnicy i  zawodniczki z  roczników od 2003 
i  młodszych. Z  brązowymi medalami zmagania 
w Luboniu ukończyli Mateusz Zalewski (ZKS Zie-
lona Góra) numer 3 i Michał Gawlas (Bogoria Gro-
dzisk Mazowiecki) rozstawiony z nr 11.

Zawodnicy LKTS Luboń, niestety, nie zdołali 
się przebić do najlepszej 16 w tym turnieju i na 
osłodę pozostała im rywalizacja w turnieju po-
cieszenia. (LOSiR)

dwa medale Sylwestra Lorenza

156 osób na mecie 5. biegu tropem wilczym w Luboniu!

rekordowa obsada na turnieju Grand Prix Polski juniorów

zdobywca wielu medali i mistrzowskich tytułów na krajowych i światowych lekkoatletycznych arenach, lu-
bonianin trenujący na Stadionie miejskim przy ul. rzecznej – Sylwester Lorenz, startujący w kategorii 70+ 
nadal imponuje wysoką formą.

w niedzielę 6 marca 2022 roku już po raz piąty w Luboniu odbyła się impreza „tropem wilczym. bieg Pamięci 
żołnierzy wyklętych”. miejscem zmagań biegaczy były tereny Lasku majońskiego. 

Nie po raz pierwszy pan Sylwester godnie reprezentował Polskę i nasze miasto na lekko-
atletycznej arenie międzynarodowej   fot. Zb. Sylwestra Lorenza

fot. Anna Strojna



35GAZETA LUBOŃSKA 04/2022 dZiEjE SiĘ w SPOrciE

wystartowała piłkarska wiosna

PrzyGotowania
Stella Luboń w  tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. Klub po rundzie 
jesiennej balansuje na krawędzi strefy spadkowej do Klasy Okręgowej. 
W klubie bardzo chcieliby się utrzymać, a o tym, jak przebiegły przygoto-
wania do tego, rozmawiałem z Szymonem dorną, prezesem klubu. 

jak przebiegły przygotowania do rundy wiosennej?
Do rundy wiosennej przygotowywaliśmy się podobnie jak w latach poprzed-
nich, wykorzystując dostępną w Luboniu infrastrukturę, tj. balon na ulicy Do-
jazdowej, jak również boisko typu orlik, przy placu zabaw na ul. Kołłątaja. Tuż 
przed pierwszym meczem ligowym odbyliśmy dwa treningi na boisku trawia-
stym. W trakcie przygotowań rozegraliśmy kilka meczów towarzyskich z taki-
mi drużynami jak: Avia Kamionki, Wielkopolska Komorniki, Lider Swarzędz, 
Patria Buk czy Kłos Zaniemyśl.

jak zmieniła się kadra zespołu?
Z klubu odeszli: Mikołaj Fręśko (Avia Kamionki), Kamil Lesiński (MKS Przemy-
sław), Jakub Kaźmierczak (Wielkopolska Komorniki).

Do klubu przyszli: Przemysław Janicki (Pelikan Niechanowo), Michał Bocian 
(wypożyczenie z AP Reissa Poznań), Jędrzej Nowak (SF Luboń).

Po problemach zdrowotnych znów w kadrze zobaczymy Marcina Ogrodow-
czyka oraz Dawida Jurgę.

jakie są cele na zbliżającą się rundę?
Przede wszystkim chcielibyśmy utrzymać się na 
100-lecie klubu w V lidze. Zdajemy sobie sprawę, 
że nie jest to łatwe zadanie, ale ja mocno wierzę 
w ten młody zespół i jeśli frekwencja zawodników 
na treningach i  meczach z  początku rundy się 
utrzyma, powinniśmy ten cel zrealizować. 

meCze
Rundę wiosenną Stella rozpoczęła od meczu na własnym boisku z Lechią 
Kostrzyn. Po pierwszej bezbramkowej połowie drugą gospodarze rozpo-
częli znakomicie, gdyż w 51. minucie Adam Michalak wyprowadził Stellę na 
prowadzenie. I gdy wydawało się, że wiosna zacznie się w Luboniu od wy-
granej, to marzenia prysły w doliczonym czasie gry. Wtedy to stan meczu na 
1:1 wyrównał Adrian Kiełpiński, a chwilę później sędzia zakończył spotkanie.

Stella Luboń – Lechia Kostrzyn 1:1 (pierwsza połowa meczu wynik 0:0) 
adam michalak 51 – adrian Kiełpiński 90+2 (zdobywcy bramek)
Drugim rywalem, jeszcze w  marcu był Orkan Chorzemin. W  tym meczu 
rozgrywanym na wyjeździe Stella kompletnie się nie popisała, gdyż prze-
grała aż 0:4. Stella po tej porażce spadła na 15. miejsce w tabeli, czyli do 
strefy spadkowej. 

orkan Chorzemin –  Stella Luboń 4:0 (pierwsza połowa meczu wynik 2:0)
jakub Gumny 35, emil wawrzyński 41, błażej Świniarski 82, marcin Sipu-
ta 89 (zdobywcy bramek)
W kwietniu Stella rozegra aż 5 meczów. Trzy z nich odbędą w Luboniu – 
z GKS Dopiewo (2.04.), Polaninem Strzałkowo (16.04.) i Piastem Kobylnica 
(30.04.). Wszystkie rozpoczną się o godzinie 15. Dwa wyjazdy, jakie czekają 

Stellę, to wyjazd do Kazimierza Biskupiego na mecz z Polonu-
sem (9.04. – godz. 12) i do Niechanowa na mecz z Pelikanem 
(23.04. – godz. 15).

Oczywiście zapraszamy też na mecze rezerw Stelli, które wy-
stępują na poziomie B-klasy. W kwietniu w Luboniu czeka nas 
mecz z KS Uchorowo (10.04.). Poza tym na wyjazdach Stella II 
zagra z Plutonem Przeźmierowo (03.04.) i Arką Kiekrz (24.04.).

 Łukasz Duszczak

PrzyGotowania
Rundę wiosenną w A-klasie rozpoczyna też Luboński KS. W rundzie jesien-
nej Luboński zajął 9. miejsce w tabeli zbierając 12 punktów (3 wygrane – 3 
remisy – 5 porażek). Sytuacja nie jest więc za wesoła i zespół czeka zacięta 
walka o utrzymanie. O przygotowaniach do startu nowej rundy rozmawia-
łem z  kapitanem zespołu – Tomaszem Domagałą. 

jak przebiegły przygotowania do rundy wiosennej?
Przygotowania do rundy wiosennej ruszyły 24 stycznia. Zajęcia treningowe 
odbywały się na terenach klubowych, orliku czy też na innych boiskach ze 
sztuczną nawierzchnią. Treningi były prowadzone w postaci trzech jedno-
stek treningowych każdego tygodnia. Do tego dochodziły też oczywiście gry 
sparingowe w środy lub w weekendy. Zagraliśmy łącznie 8 meczów kontrol-
nych z przeciwnikami różnych klas rozgrywkowych. Wygraliśmy chociażby ze 
Złotymi Złotkowo 2:1, Poznań FC 4:1, SKS 13 Poznań 5:3. Poza tym graliśmy 
chociażby z wyżej notowanymi Gromem Plewiska czy Orkanem Konarzewo. 
Można powiedzieć, że cel tego okresu został wykonany, ale oczywiście wszyst-
ko okaże się w trakcie trwania rundy wiosennej. 

jak zmieniła się kadra zespołu?
Kadra zespołu jest praktycznie taka sama jak jesienią, zaszły w niej kosme-
tyczne zmiany.

Odeszli: Dawid Minge (Grom Plewiska), Jędrzej Konieczny, Marcin Grabowski, 
Dawid Nijakowski.

Przyszli: Bartosz Palmowski  (Piast Kołodziejewo), Piotr Krzymiński (Wilki Wil-
czyn), Paweł Krzymiński (Sokół Kleczew).

jakie klub stawia sobie cele na rundę wiosenną?
Celem zespołu, jak i klubu jest wprowadzanie jak największej ilości swoich 
wychowanków do drużyny seniorskiej oraz zdobywanie jak największej ilości 
punktów w rundzie wiosennej i budowa zespołu na lata późniejsze. Wierzy-
my, że spokojnie jesteśmy w stanie utrzymać się na poziomie A-klasy.

meCze
W kwietniu Luboński rozegra trzy spotkania. Tylko jedno domowe – z WKS 
Owieczki (2.04.– godz.15), a dwa wyjazdowe – z Lasem Puszczykowo (9.04. 
– godz.12) i Wartą Pyzdry (23.04. – godz. 17).

 Łukasz Duszczak

W tym miejscu miał być opis przygotowań do run-
dy wiosennej seniorskiego zespołu SF Luboń, któ-
ry w rundzie jesiennej w B-klasie spisał się wyśmie-
nicie i zajął 2. miejsce. Zamiast jednak wiosennej 
gry o awans do A-klasy mamy wycofanie zespołu 
z  rozgrywek. Jak powiedział trener Sebastian 

maćkowski z  zespołu odeszło dwóch ważnych 
zawodników, którzy poszli grać do wyższej ligi, 
a że lwią część zespołu stanowili juniorzy, uznano, 
że lepiej w  tym wypadku będzie wrócić do gry 
właśnie na poziomie młodzieżowym. W tym mo-
mencie więc najważniejszymi rozgrywkami dla SF 

Luboń stała się liga wojewódzka juniora młodsze-
go, gdzie rywalami będą chociażby Nielba Wągro-
wiec, Akademia Reissa czy Unia Swarzędz. O tym, 
jak zespół radzi sobie w tych rozgrywkach, napi-
szemy w kolejnym wydaniu gazety.

 Łukasz Duszczak

tmS Stella Luboń

Luboński KS

SF Luboń

Sparing Luboński  KS - Poznań FC   fot. zrzut z Fb Luboński KS
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cania i adiustacji tekstów. Poglądy wyrażane w artykułach nie muszą pokrywać się ze zdaniem Redakcji 
lub Wydawcy.

bezpłatny i dostępny na terenie całej ue tel. 112
telefon alarmowy miasta Luboń tel. 601 986 986
Komisariat policji tel. 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
Pogotowie ratunkowe tel. 112 lub 999
Straż pożarna tel. 61 813 09 98
Straż miejska (pn.-pt. 6-22, sob. 6-14) tel. 61 813 19 86
Pogotowie gazowe tel. 992
Pogotowie wod.-kan. tel. 994
Posterunek energetyczny tel. 61 813 03 02
Pogotowie oświetlenia drogowego tel. 61 884 57 77

telefony alarmowe

LP
00

7
tapicerki, meblowej i samochodowej

czyszczenie dywanów, wykładzin,

• budowa i wykańczanie 
domów/mieszkań pod klucz

• ocieplanie budynków

„AGAT” Tomasz
Piotrowski

tel. 513 130 522 LK
00

9
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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!)

LK
08

1

www.drewno-lubon.ns48.pl

LW
00

4

LW
00

5

LP
00

4

LK
02

0
LK

03
0

PRZEWÓZ OSÓB

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

LK
10

6

U����� ����������
Kędziora Zbigniew

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

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

24h
LP

00
2

LK
04

5
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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

LD
00

2

LK
05

5
LD

00
4

LK
09

2

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825

LK
03

1(L
K0

72
)

(P
05

4)

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

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH
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REALIZACJA ZLECEŃ FUNDUSZU 
SPRZĘT REHABILITACYJNY
ORTEZY, BALKONIKI, WÓZKI INWALIDZKIE
PROFILAKTYKA PRZECIWŻYLAKOWA
BADANIA STÓP ORAZ DOBÓR WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH
PORADY FIZJOTERAPEUTY
NOWOŚĆ!  APARATY DO LECZENIA BEZDECHU SENNEGO
NOWOŚĆ!  WÓZKI ELEKTRYCZNE

Zapraszamy
pn.-pt. 10.00-18.00

sob. 10.00-13.30

ul. Wschodnia 24B/4
62-030 Luboń

tel. 61 899 10 38
kom. 798 949 354

Naszym Miłym Klientom 
życzymy zdrowych, radosnych 

Świąt Wielkanocnych. 
Cały czas jesteśmy do Państwa 

dyspozycji i otaczamy 
serdecznością.

LK
00

4

www.czerwonekrzeslo.pl

od wtorku do niedzieli na pyszne i świeże jedzenie

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

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

Szczegóły na naszym Facebooku
lub pod numerem telefonu 798 316 388

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DOWÓZ GRATIS

Przyjmujemy zamówienia na garmażerkę, catering z dowozem.

polecamy trasy:
Radzewice-Luboń

Luboń-Poznań

SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888

SZAFY, KUCHNIE,
MEBLE ŁAZIENKOWE

WIRY, UL. PODLEŚNA 14

Atrakcyjne

ceny i terminy!

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

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

502 670 270

LK
04

1
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STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2

ŻYCZYMY ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

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

POMPY CIEPŁA
KLIMATYZACJA
REKUPERACJA

CHŁODNICTWO

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

www.m-cool.pl
Poznań, ul. Starołęcka 213 

oraz Luboń, ul. Żabikowska 47

tel 535-845-644 LA
01

3
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Salon Optyczno-Okulistyczny
Joanna Ereńska

tel. 61 899 41 32Centrum Handlowe Pajo

KOMPLEKSOWE BADANIE OKULISTYCZNE
USŁUGI OPTYCZNE

HONORUJEMY KARTĘ SENIORA I DUŻEJ RODZINY
DARMOWE BADANIE WZROKU

PRZY ZAKUPIE KOMPLETNEJ PARY OKULARÓW LK
00

7

!

FOTOWOLTAIKA

LK
07

6
LP

00
3

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

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

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

Jesteśmy z Państwem już 36 lat

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne

Naszym Klientom życzymy 
zdrowych i radosnych
Świąt Wielkanocnych LP

00
3

WWW.BUMARO.PL TEL. 602 660 986

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW

  

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
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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
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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

LA
00

3

1700,-
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