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Serdeczna i troskliwa opiekunka
zaopiekuje się dożywotnio
samotną starszą osobą,
w zamian za nieruchomość
(dom/mieszkanie).

OPIEKA 24h W DOMU
Firma z kilkuletnim doświadczeniem zapewnia
opiekę 24h w domu nad osobami starszymi,
niesamodzielnymi. Poznań i okolice.
Specjalizujemy się w opiece:
- dziennej
- okazjonalnej
- całodobowej
- długoterminowej
Możliwość prowadzenia domu.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która z sercem
podchodzi do każdego podopiecznego. Oferujemy
konsultacje medyczne, rehabilitację oraz transport.

tel. 570 041 730

TEL. 508-254-545

DR N.MED. MARCIN HAŃCZEWSKI
DR N.MED. ALEKSANDER NIZIOŁEK
PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

BADANIA ENDOSKOPOWE :

•
•
•
•
•

• GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA
- RÓWNIEŻ W ZNIECZULENIU
OGÓLNYM
• LECZENIE OTYŁOŚCI BALONEM
ŻOŁĄDKOWYM
• TESTY ODDECHOWE
(SIBO, nietolerancje cukrowe,
Helicobacter Pylori)

GASTROENTEROLOGICZNA,
KARDIOLOGICZNA,
PROKTOLOGICZNA,
ZDROWIA PSYCHICZNEGO,
CHIRURGII OGÓLNEJ
I ONKOLOGICZNEJ,
• PRACOWNIA USG I INNE,

ammedicpoznan www.ammedic.pl

tel. 732 631 999, 61 663 19 99
www.ammedic.pl
Pokrzywno 26B, 61-315 Poznań

Zatrudnię kierowcę

kat. C plus HDS

trasy lokalne „wokół komina”

DEKORACJE • KWIATY • UPOMINKI
BUKIETY OKOLICZNOŚCIOWE
WIEŃCE POGRZEBOWE
ROŚLINY RABATOWE
WIĄZANKI
WWW.AVANGARDEN.COM.PL

LK001

tel. 500 588 482

POGOTOWIE
TECHNICZNE

LK001

- udrażnianie kanalizacji
- wymiana zaworów
- wymiana baterii
- montaż pralki, zmywarki, syfonów
- wypompowywanie wody z piwnic,
mieszkań, garaży
- wymiana silikonu
- regulacja okien,
drzwi PCV-ALU

575 391 291

24h
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Koniec stanu epidemii
W połowie maja, po ponad dwóch latach zniesiono stan epidemii w Polsce. Stopniowo nasze życie powraca do dawnej normalności.
Drodzy Czytelnicy!
W wiosennym nastroju oddajemy w Wasze ręce
kolejny numer naszego periodyku. W czerwcu obchodzą swoje święto dzieci i ojcowie.
Składamy im najlepsze życzenia. Za nami Gala
„Siewca Roku 2021” podczas której wybitnym
lubonianom-społecznikom wręczono medale
„Zasłużony dla Miasta Luboń” oraz statuetki
„Siewca Roku 2021”. Przed nami Dni Lubonia
– święto naszego miasta oraz otwarcie plaży
miejskiej nad Wartą.
Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo między
innymi artykuły na temat wizyty w poznańskiej

„spalarni” odpadów, bomby ekologicznej, siedliska bobrów i piżmaków, sprzątania Kocich
Dołów, fortecznego sprzątania świata, wizyty
poselskiej w naszym mieście, budowy stacji
przeładunkowej, wyborze nowego Zarządu
Lubońskiego Bractwa Kurkowego, wieczorów
poetyckich związanego z Luboniem Sergiusza
Myszograja.
Tradycyjnie zachęcamy do zapoznania się
z naszymi: sondażem i kronikami służb mundurowych. Pamiętajmy o 66. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 (relację z jej obchodów
zamieścimy w wydaniu lipcowym) i zbliżają-

cej się uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, nazywanej potocznie Bożym Ciałem. W czerwcu przypada także 78. rocznica
zamordowania gen. Henryka Kowalówki – komendanta Okręgu Poznań Armii Krajowej.
Przed nami wakacje, letnia laba. Życzymy
wspaniałych przeżyć w urokliwych miejscach.
Niech ten czas będzie dla Państwa okazją
do zanurzenia się w pięknie otaczającej nas
przyrody oraz wytchnienia i oderwania się od
spraw i trosk codziennego życia.
(red.)

Rozstrzygnięcie konkursu

Dzień Ojca
Tradycja Dnia Ojca w Polsce ma już kilkadziesiąt lat, choć nadal
nie dorównuje popularności majowego Dnia Matki. Nikt jednak nie zaprzeczy, że ojciec to ostoja bytu i bezpieczeństwa
rodziny, to mocne ramię, w które płaczące dziecko może się
z ufnością wtulić, to nauczyciel jazdy na pierwszym rowerku
i skoków na główkę, na głęboką wodę jeziora, a także życiowych problemów.

W maju na profilu „Gazety Lubońskiej”
na Fb zorganizowaliśmy konkurs
z okazji „Dnia Matki”. Wzięły w nim
udział dzieci w wieku od 5 do 10 lat,
które podjęły się wykonania laurki dla
swojej mamy i przesłały zdjęcie wykonanej przez siebie pracy na adres mailowy redakcji. Zwycięzcami konkursu
zostali 6-letnia Aleksandra i 5-letni
Kamil. Laureaci otrzymali voucher
na zakup bukietu kwiatów dla swojej mamy, do wykorzystania w nowo
otwartej kwiaciarni „Avangarden
– Twój Kwiecisty Dom” mieszczącej
się przy ul. Kościuszki 53 w Luboniu.
W „Dzień Matki” czyli 26 maja osobiście przekazaliśmy laureatom bony
podarunkowe. (red.)

Wszystkim Ojcom życzymy satysfakcji ze swoich „uczniów”,
aby mogli widzieć swoje dzieci doskonale radzących sobie
z każdą przeszkodą. Niech życiowe lekcje dawane przez
rozmowę, przykład czy każde przytulenie owocowały
szczęściem całej rodziny. Wszystkim początkującym Tatkom i Tatulkom – aby nigdy nie wątpili, że miłość to najcenniejszy dar, jaki mogą ofiarować swym pociechom, bo
miłość zawsze do nas powraca.
Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i radosnych dni! (red.)

Dzień Dziecka
Na zdjęciu tata wraz z córką – 6-letnią Aleksandrą oraz
tata wraz z synem – 5-letnim Kamilem. Gratulujemy
laureatom konkursu trzymającym w rękach bukiety
kwiatów dla swoich mam fot. Zb. red.

Wszystkim Milusińskim składamy życzenia samych słonecznych dni, wiele szczęścia i uśmiechu, a także radosnego dzieciństwa, w którym jest miłość, bezpieczeństwo
i pokój. (red.)

Nowość – kody QR na naszych łamach
Wraz z wydaniem czerwcowym naszego periodyku, na nasze łamy postanowiliśmy wprowadzić kody QR, które
będą przez nas zamieszczane przy konkretnych, wybranych przez nas artykułach. Dzięki temu po zeskanowaniu
telefonem kodu QR, zamieszczonego przy danym artykule, zyskują Państwo bezpośredni dostęp do danego materiału opublikowanego na naszym portalu informacyjnym www.gazeta-lubon.pl, a co najistotniejsze do pełnej
galerii zdjęć przypisanej do danego artykułu.
Kod QR (ang. Quick Response, szybka odpowiedź) to dwuwymiarowy kod kreskowy o czarno-białej strukturze pikselowej, umożliwiający
zakodowanie do kilkuset znaków. Został opracowany w 1994 roku w Japonii przez firmę Denso
-Wave. Korzystanie z kodów QR pozwala nam na
błyskawiczne przejście do danej strony internetowej czy aplikacji.
Aby taki kod zeskanować uruchamiamy na swoim telefonie skaner kodów QR, wówczas domyślnie uruchamia się aparat na telefonie, dzięki czemu, nakierowując go bezpośrednio na kod QR,
generuje się nam link do strony internetowej.
Po kliknięciu na niego czy wyrażeniu zgody na
przejście do danej strony internetowej jesteśmy

na nią automatycznie przenoszeni. Musimy pamiętać tylko o tym, aby w momencie skanowania kodu QR mieć dostęp do internetu. W niektórych przypadkach wymagane jest ściągnięcie na
telefon odpowiedniej aplikacji umożliwiającej
skanowania kodów QR.
Niestety do tej pory z publikacji niektórych zdjęć
musieliśmy rezygnować z uwagi na ograniczoną
ilość miejsca w gazecie. Teraz dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu problem ten częściowo znika.
Zachęcamy więc Państwa do skanowania kodów
QR i przeglądania zdjęć przypisanych do danego artykułu opublikowanego w gazecie w wersji
online. (red.)
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Z myślą o naszych Czytelnikach
W maju zakupiliśmy kolejne skrzynki na listy od Was, z których pierwsza przymocowana została do ściany
budynku sklepu wędkarskiego przy ul. Armii Poznań 103, natomiast druga założona na płocie przy posesji
należącej do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Żabikowie.
Obecnie do dyspozycji lubonian mamy pięć skrzynek na listy, rozmieszczonych w różnych rejonach naszego miasta, tak aby każdy mógł mieć
do nich swobodny dostęp (zwłaszcza osoby starsze i schorowane).
Pozostałe trzy skrzynki na listy powieszone są w sklepach „Społem”
kolejno przy ul. Streicha, ul. Sobieskiego i ul. Kościuszki. Każda z nich
oznaczona została specjalną odblaskową naklejką z naszym logo, nu-

merem kontaktowym i adresem www. Opróżniamy je systematycznie,
z początkiem każdego miesiąca. Oczekujemy na wiadomości i sygnały od Was – wystarczy napisać list i wrzucić go do naszej redakcyjnej
skrzynki (prosimy pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i nr telefonu,
które pozostaną do wiadomości naszej redakcji). (red.)

Skrzynka na listy od Czytelników zamontowana w Lasku przy ul. Armii Poznań na
ścianie budynku sklepu wędkarskiego fot. Rafał Wojtyniak

Skrzynka na listy od Czytelników zawieszona na płocie przy posesji należącej do
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Żabikowie
fot. Rafał Wojtyniak

Zapadł wyrok

Jesienią ubiegłego roku do sądu trafił akt oskarżenia, natomiast 1 grudnia rozpoczął się proces. Ojczym chłopca odpowiadał za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżona była też
matka chłopca, także o znęcanie się nad synem, ale już nie ze szczególnym
okrucieństwem.

Przechodził w domu piekło
– dramat lubońskiego dziesięciolatka.
W czerwcu ubiegłego roku informowaliśmy (czytaj: „GL”
06-2021, s. 7), że w lubońskim Komisariacie Policji, w środę, 28 kwietnia pojawił się dziesięcioletni chłopiec i płacząc prosił policjantów o pomoc. Zanim uciekł z domu, napisał i pozostawił na komodzie kartkę: „Uciekłem z domu.
Mamo, żałuję, że mnie urodziłaś. Ja żałuję, że z wami jestem. Do widzenia”. Niedawno zapadł wyrok w tej sprawie.

W czwartek, 12 maja zapadł wyrok w tej sprawie. Ojczym chłopca, ma trafić
do więzienia na pięć lat. Dodatkowo ma zakaz kontaktowania się i zbliżania
do chłopca. Matka dziecka także została skazana – na rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Ona również nie może
zbliżać się do dziecka. Wyrok nie jest prawomocny. Dziesięcioletni chłopiec wraz ze swoim młodszym bratem przebywają obecnie
w rodzinie zastępczej. (PAW)

„Przeprosiny”
Ja Piotr Ruszkowski, w tym jako poprzedni redaktor
czasopisma „Wieści Lubońskie”, przepraszam panią
dr Izabellę Szczepaniak, autorkę książki „Dzieje Ziemi Lubońskiej”, za naruszenie jej dobrego imienia w
związku z opublikowaniem listu do redakcji pt. „Tak

się nie robi” w kwietniowym wydaniu „Wieści Lubońskich”. Nieprawdziwe są zarzuty jakoby pani dr Izabella Szczepaniak dopuściła się „…nieuczciwej kradzieży cudzego utworu.”

Sprostowanie - uzupełnienie
Zamieszczony w nakazanych przez Sąd przeprosinach opublikowanych powyżej tekst o treści: …nieuczciwej kradzieży cudzego utworu – nie jest cytatem
z listu przesłanego do redakcji „Wieści Lubońskich”.
Rzeczywisty fragment opublikowany w „WL”4/2019
r. na stronie 40. listu pt. „Tak się nie robi” miał bowiem treść następującą: Nie wolno przypisywać sobie
źródła ilustracji, jeśli danej fotografii się nie posiada.

To jest nieuczciwe – to kradzież z cudzego zbioru. Pojęcie „zbioru” (nie „utworu”) – dotyczy zamieszczonej
w książce na str. 166, historycznej pocztówki z początku XX w o unikalnych cechach, pochodzącej z kolekcji autora listu, a podpisanej w książce – …, źródło
ilustracji: zbiory Izabelli Szczepaniak.
Piotr P. Ruszkowski
były redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”
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Wizyta w „spalarni” odpadów
W kwietniu pracownicy lubońskiego magistratu, dyrektor firmy Kom-Lub i przedstawiciele Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Miasta Luboń odwiedzili
Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK), do której
od początku tego roku trafiają niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z Lubonia.
W Europie
Przez niemal całą Europę płynie prąd i ciepło wytworzone z odpadów
w ponad 450 instalacjach. Termiczne przekształcanie to jeden z elementów nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w dynamicznie rozwijających się aglomeracjach. Na naszym kontynencie, pod
względem liczby spalarni przoduje Francja. Większość z ponad 120
obiektów posiada odzysk ciepła. Szwedzki system gospodarki odpadami jest oparty o zasadę maksimum recyklingu i odzysku energii, minimum wysypisk śmieci. W ponad 30 spalarniach zagospodarowuje się
46% odpadów, z których odzyskiwana jest energia. Warto podkreślić,
że największa instalacja funkcjonuje tu w sercu parku narodowego.
Z kolei u naszych zachodnich sąsiadów funkcjonuje blisko 70 instalacji termicznego przekształcania, a ich łączna moc przerobowa wynosi
około 19 000 000 ton rocznie.
O „spalarni” w stolicy Wielkopolski
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, potocznie zwana „spalarnią”, która jako paliwa do produkcji
energii cieplnej i elektrycznej używa frakcji resztkowej zmieszanych
odpadów komunalnych z Aglomeracji Poznańskiej, funkcjonuje na najmniejszym powierzchniowo terenie z ośmiu spalarni w Polsce (przetwarzają rocznie ok. 1 mln ton odpadów) i plasuje się na drugim miejscu pod względem wydajności. Została zaprojektowana w ten sposób,
aby przynosiła maksimum korzyści mieszkańcom – bezpiecznie spalając odpady (emitując do atmosfery praktycznie całkiem oczyszczone
powietrze). Tym samym rozwiązano tu problem odpadów komunalnych, jednocześnie dostarczając energię elektryczną i cieplną wytworzoną w tym procesie. Warto zauważyć, że pozostałości po termicznym
przekształcaniu (m.in. żużel, popiół) są wykorzystywane przez firmy
budujące drogi np. w Niemczech. Strumień odpadów do poznańskiej
ITPOK pochodzi z obszaru dziesięciu gmin (Poznań i dziewięć okolicznych gmin – w tym Luboń) skupiających około 742 000 mieszkańców.

Podczas zwiedzania uczestnicy mieli okazję zobaczyć specjalny samochód Kom-Lubu
wyposażony w ruchomą podłogę, przeznaczony do przewożenia odpadów
fot. Paweł Wolniewicz

Wizyta
W pierwszej dekadzie kwietnia włodarze Lubonia – Małgorzata Machalska i Michał Popławski wraz z grupą pracowników lubońskiego magistratu: Anną Wieczorek, Kamilą Mazurek, Dorotą Starzak, Luizą Szaj, Anną
Mieloszyńską, Michałem Stromczyńskim, Mateuszem Mikołajczakiem,
Michałem Rusinem i Michałem Prażyńskim, dyrektorem firmy Kom-Lub
– Igorem Szymkowiakiem oraz radnymi: Andrzejem Okupniakiem, Bogdanem Tarasiewiczem i Pawłem Wolniewiczem odwiedzili na zaproszenie Dyrektor Katarzyny Kruszki-Pytlik (WGK UM Poznań) zakład ITPOK
przy ul. Energetycznej w Poznaniu, gdzie od stycznia tego roku trafiają
odpady komunalne z terenu naszego miasta. Gości przywitał Dyrektor
Zakładu – Szymon Cegielski. Najpierw mogli zapoznać się z prezentacjami dot. funkcjonowania poznańskiej „spalarni” przygotowanymi przez
Szymona Cegielskiego i Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Poznania – Katarzynę Kruszkę-Pytlik. W spotkaniu uczestniczyli również: Łukasz Musieliński – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Barbara Dąbrowska – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej oraz Mateusz Dziurlikowski – Specjalista
w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMP. Następnie gospodarz zakładu
oprowadził gości po terenie instalacji, informując na czym polega jej
funkcjonowanie. Podczas zwiedzania uczestnicy mieli okazję zobaczyć
specjalny samochód z Kom-Lubu wyposażony w ruchomą podłogę,
przeznaczony do przewożenia odpadów. Ponadto można było przyjrzeć
się, jak wygląda rozładunek 90 m3 (24 tony) odpadów pochodzących
z Lubonia, które przyjechały do spalarni (rocznie do poznańskiej „spalarni” docelowo ma trafiać ok. 8 000 ton odpadów z Lubonia).
Na koniec Małgorzata Machalska podziękowała Szymonowi Cegielskiemu za umożliwienie zapoznania się z funkcjonowaniem instalacji,
wyrażając zadowolenie z dotychczasowej współpracy. (PAW)

Mieliśmy również możliwość zapoznania się z miejscem zarządzania i monitorowania
procesów technologicznych zachodzących w instalacji, z prawej Burmistrz Małgorzata
Machalska i jej Zastępca – Michał Popławski fot. Paweł Wolniewicz

Po terenie poznańskiej „spalarni” oprowadził nas Dyrektor Zakładu – Szymon Cegielski
fot. Paweł Wolniewicz
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Forteczne sprzątanie świata
Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia wzięło udział w 29. edycji akcji „Sprzątanie świata” odbywającej się
23 kwietnia 2022 roku na forcie głównym IX na poznańskim Górczynie. Jak się okazuje można harmonijnie
łączyć działania proekologiczne z promowaniem historii.
„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na
rzecz ochrony przyrody „Clean up the World” zapoczątkowanego w 1989
roku w Australii przez znanego biznesmena oraz żeglarza – Ina Kiernana.
Celem przedsięwzięć jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny
wpływ na środowisko. Bardzo ważne jest również to, że angażują się w nie
społeczności lokalne, które jednocześnie integrują się.
Tym razem nasze Stowarzyszenie po raz kolejny zostało zaproszone do
udziału w uatrakcyjnieniu akcji sprzątania terenu wokół fortu głównego IX
usytuowanego na Górczynie w rejonie ulic Leszczyńskiej oraz Czechosłowackiej. Inicjatorami przedsięwzięcia była nieformalna grupa społeczników i jednocześnie mieszkańców okolicznych domów pod wodzą zaprzyjaźnionego z nami Pawła Rybarczyka, którym los obiektu zarządzanego
przez Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych nie jest obojętny. Główną atrakcją po działaniach porządkowych była dość wyjątkowa
możliwość zwiedzenia fortu, gdyż na co dzień nie jest on udostępniony
dla ruchu turystycznego. Większość pomieszczeń jest bowiem wynajmowana komercyjnie różnym podmiotom gospodarczym.
Fort główny IX zbudowany w latach 1876-1880 jest jednym z ciekawszych
i lepiej zachowanych dzieł fortecznych w Poznaniu. Prace prowadziła firma Baugesellschaft G. Stammer & Co. pod kierownictwem kapitana Grolsa
i mistrza budowlanego Sixta. Powstał on w ramach modernizacji twierdzy
podjętej zarządzeniem gabinetowym z dnia 24 czerwca 1872 roku. Przeprowadzono ją według nowatorskiej wówczas koncepcji fortyfikacji – systemu fortowego ześrodkowanego. Polegała ona na budowie wokół miasta pierścienia samodzielnych dzieł przystosowanych do obrony okrężnej.
W Poznaniu w pierwszym etapie zrealizowano dziewięć artyleryjskich

Południowo-zachodni wycinek pasa fortecznego z fortem głównym
IX, fortem pośrednim IXa oraz zabudową Dębca i Świerczewa. Poniżej
fortu IX plac ćwiczeń. Fragment mapy Poznania i okolic z 1878 roku.
Zbiory Tajnego Archiwum Państwowego Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie-Dahlem.

Oprowadzanie odbyło się w historycznych mundurach z okresu funkcjonowaniu dzieła, jako obiektu militarnego. Na zdjęciu odtwarzający majora 6.
Pułku Grenadierów Grafa Kleista von Nollendorfa Przemysław Maćkowiak
z córką Michaliną w stroju z epoki. Ta doborowa formacja stacjonowała do
1918 roku w poznańskich koszarach przy ulicy Bukowskiej. Jako jedna z nielicznych powróciła z frontu zachodniego po ogłoszeniu zawieszenia broni
kończącego Wielką Wojnę w pełnej sile bojowej fot. Rafał Wojtyniak.

fortów głównych oraz trzy artyleryjskie forty pośrednie oddalone od centrum o około 4-5 kilometrów wraz z siecią dróg dojazdowych.
Największe wrażenie na zwiedzających wywarły rozmiary dzieła, porównywalne z założeniami urbanistycznymi. Jego szerokość od strony miasta
wynosi około 300 metrów – dla porównania bok Starego Rynku w Poznaniu ma około 140 metrów. Najdłuższy podziemny chodnik liczy około 100
metrów. Możliwość zobaczenia całości tego typu obiektu, dobrze zamaskowanego w terenie i mało widocznego z zewnątrz, pozwoliła uświadomić sobie uczestnikom ogrom poniesionych podczas budowy nakładów
finansowych oraz pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że technika wojenna rozwijała się w drugiej połowie dziewiętnastego wieku bardzo dynamicznie,
forty kilka lat po zakończeniu budowy stały się przestarzałe. Trud ich budowy był daremny i trzeba było je gruntownie modernizować.
Na koniec warto wspomnieć, że Polskę, ze względu na ogromną ilość
zabytków fortyfikacyjnych określa się mianem „europejskiego skansenu
fortecznego”. Nie ma w Europie innego kraju dysponującego tak bogatym zasobem budowli obronnych zaliczanych do światowego dziedzictwa kulturowego. Budowle te posiadają bardzo duże wartości kulturowe, materialne i użytkowe, stąd też powinny być szczególnie chronione.
Powstawały one w myśl łacińskiej maksymy: Si vis pacem, para bellum
(Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny). To sparafrazowane zdanie pochodzi z prologu do dzieła „O sztuce wojennej” Wegecjusza, historyka
rzymskiego z czwartego wieku naszej ery. Brzmi to szczególnie aktualnie
w kontekście obecnej wojny w Ukrainie…

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Uczestnicy 29. edycji akcji „Sprzątanie świata” przed fasadą bloku
koszarowego fortu głównego IX na poznańskim Górczynie. Widoczny bogato zdobiony wjazd główny oraz w tle fosa zadaszona podczas
drugiej wojny światowej z przeznaczeniem na potrzeby niemieckiego
przemysłu zbrojeniowego fot. Rafał Wojtyniak

Imprezę zakończyło tradycyjne ognisko z kiełbaskami na wale głównym fortu. W tle osiowy schron pogotowia skomunikowany z blokiem
kazamatowym. Widoczne też są betonowe przelotnie zbudowane
przed pierwszą wojną światową fot. Przemysław Maćkowiak
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Zidentyfikowany
i ukarany
Zadaniem strażników miejskich jest m.in. lokalizacja nielegalnych
składowisk śmieci, identyfikacja sprawców i przykładne ich ukaranie. Wkrótce oprócz zwiększenia ilości patroli pieszych i rowerowych, wprowadzone zostaną fotopułapki, które miejmy nadzieję
pomogą w zidentyfikowaniu większej ilości trucicieli środowiska,
porzucających śmieci i tworzących dzikie wysypiska na terenie naszego miasta.
Nie po raz pierwszy strażnicy z Referatu ds. Ochrony Środowiska lubońskiej Straży Miejskiej trafili na ślad i ujawnili właściciela porzuconych śmieci. Mężczyznę
zobowiązano do uprzątnięcia zaśmieconego terenu zielonego i ukarano mandatem. (red.)

fot. Zb. SM Luboń

Bomba ekologiczna
Wąski przesmyk wzdłuż torów kolejowych po wschodniej ich stronie, na odcinku od wiaduktu
kolejowego w ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Krótkiej oraz tzw. górkę przy torowisku
między ulicami Krótką, a Chopina niektórzy lubonianie upodobali sobie jako dzikie wysypisko
śmieci (należy wspomnieć, że nasze miasto jest objęte zbiórką śmieci oraz ich segregacją).
Temat powraca niczym bumerang. Nie po raz
pierwszy sygnalizujemy na naszych łamach o
istnieniu dzikich wysypisk śmieci w naszym mieście. Teren zamknięty PKP ciągnący się na północ od wiaduktu kolejowego w ul. Powstańców
Wielkopolskich przypomina wysypisko śmieci
stanowiące „bombę ekologiczną z opóźnionym
zapłonem” dla środowiska, przechodniów oraz
okolicznych mieszkańców. Można tu znaleźć
coraz więcej plastikowych butelek po napojach
chłodzących oraz szklanych po alkoholu, szklaną
stłuczkę, mnóstwo worków ze śmieciami domowymi, porzucone meble, części i elementy pochodzące z warsztatu samochodowego, izolacje
kabli energetycznych, hałdy żużla i gruzu oraz
rury betonowe służące niegdyś do budowy kanalizacji burzowej. Porzuconych tu gratów i odpadów komunalnych z dnia na dzień przybywa,
niestety, nasze apele o posprzątanie tego terenu

przypominają głos wołającego na puszczy…
Gospodarz terenu czyli PKP ostatnio sprzątał ten
teren przed ponad trzema laty (kwiecień 2019).
W czasie suszy zdarza się, że wybuchają tu pożary i muszą interweniować jednostki Straży
Pożarnej. W drugiej dekadzie lutego służby
PKP przystąpiły do czyszczenia ciągnącego się
wzdłuż torów rowu odwadniającego. Przez lata
wrzucano do niego śmieci (szmaty, plastik, szklane butelki, żużel, folie), które utrudniały pracę
czyszczącym. Niestety część wydobytych z rowu
śmieci nie została do dziś uprzątnięta i zdążyła
zarosnąć zielskiem. Szkoda, bowiem teren ten
mógłby stanowić oazę zieleni będącą naturalnym, przytorowym ekranem izolacyjnym. Jak się
dowiedzieliśmy luboński magistrat zwrócił się
do właściciela opisanego terenu o niezwłoczne
jego posprzątanie. (PAW)

Na dzikim wysypisku istniejącym od wielu lat można
znaleźć m.in. izolacje kabli energetycznych, części
samochodowe, gruz oraz stare monitory, meble i armaturę sanitarną. W zaroślach zalegają setki plastikowych
i szklanych butelek fot. Paweł Wolniewicz

Wielkie sprzątanie na Kocich Dołach
W niedzielę, 22 maja przeprowadzono trzygodzinną akcję sprzątania
terenów zielonych wokół Kocich Dołów, w której wzięli udział: Ekopatrol
z jego inicjatorką i założycielką – Joanną Polak, Związek Strzelecki „Strzelec” – Jednostka Strzelecka z Lubonia,
Ośrodek ZHP Luboń, Młodzieżowa

Drużyna Pożarnicza Luboń, Zespół
Szkół, Szkoła Podstawowa nr 4, Burmistrz Małgorzata Machalska, radni
RML oraz Komendant Straży Miejskiej
– Łukasz Kołcz, który wespół z lubońskim magistratem był inicjatorem akcji i ją koordynował.

Tereny przy Kocich Dołach sprzątali
dzieci, młodzież i dorośli – w sumie
około stu osób. Zebrano 140 worków
śmieci i stos tzw. dużych gabarytów.
Partnerami wydarzenia były firmy
Kom-Lub i Luvena, natomiast my
objęliśmy je patronatem medialnym.
(red.)

Tereny przy Kocich Dołach sprzątali: dzieci, młodzież i dorośli – w sumie około stu osób. Zebrano 140 worków śmieci i stos tzw. dużych gabarytów fot. Paweł Wolniewicz
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Siewca Roku 2021
11. Gala konkursu odbyła się po rocznej przerwie spowodowanej reżimem sanitarnym związanym z COVID-19 i była połączona z obchodami 100-lecia TMS „Stella” Luboń. Podczas uroczystości zorganizowanej w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 27 maja najpierw wręczono medale „Zasłużony dla Miasta
Luboń” oraz statuetki „Siewca Roku 2021”. Po jej zakończeniu rozpoczęto obchody jubileuszowe „Stelli”.
Od ponad dwóch lat w hali LOSiR nie było tak dużej frekwencji. Parking wypełnił się samochodami. Lubonianie licznie przybyli fetować
wybitnych mieszkańców naszego miasta. Tradycyjnie przy wejściu witali przybywających włodarze miasta, burmistrzowie i przewodniczący
Rady, kierownicy i pracownicy Magistratu. Towarzyszył im prezes TMS
„Stella” – Szymon Dorna. Wszyscy życzliwi, uśmiechnięci i zorganizowani. Zaczęło się od występu tanecznego. Galę prowadził mistrz ceremonii – Michał Kosiński (prezes LOSiR). Najpierw powitał gości. Byli wśród
nich posłowie, przedstawiciele samorządów sąsiednich gmin, społecznicy oraz licznie reprezentowani mieszkańcy. Następnie prowadzący zaprosił na scenę burmistrz Małgorzatę Machalską i przewodniczącą Rady
Miasta – Teresę Zygmanowską, które nawiązując do uroczystości, skierowały do widowni ciepłe słowa. Przyszedł czas na medale i statuetki.
Medale „Zasłużonych dla Miasta Luboń” przyznawane przez Radę
Miasta otrzymali:
Irena Podżerek – z jej inicjatywy w 2003 r. powstał zespół śpiewaczy
„Szarotki”. Członków zespołu łączy wielka miłość do przedwojennych
piosenek i wieloletnia znajomość. „Szarotki” reprezentują i promują nasze miasto na licznych przeglądach zespołów śpiewaczych w zaprzyjaźnionych miejscowościach. Są także współorganizatorem i gospodarzem
„Święta Niezapominajki” – znanego w całym regionie przeglądu zespołów śpiewaczych, odbywającego się każdego roku w Ośrodku Kultury w
Luboniu. Zespół „Szarotki” swoim śpiewem urozmaica również miejskie
uroczystości;
Beata Krystkowiak-Grycza – współzałożycielka Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”, od 2013 r. pełni
w nim funkcję prezesa. Jej ogromne zaangażowanie w pomoc potrzebującym zaowocowało otwarciem Warsztatów Terapii Zajęciowej, dedykowanym osobom dorosłym z niepełnosprawnościami, którzy nie
mają już możliwości uczęszczania do szkół specjalnych. Dzisiaj z zajęć
warsztatowych korzysta 30 osób. Dzięki jej staraniom, Stowarzyszenie
nieustannie rozwija formy swojej działalności i poszerza krąg osób, którym niesie pomoc;
Ireneusz Zygmanowski – człowiek niezwykle zaangażowany w życie
społeczne naszego miasta. Ze szczególną troską odnosi się do osób zagrożonych wykluczeniem z powodu niepełnosprawności. Po wielu staraniach, wspólnie z kilkunastoma osobami, w 2003 r. założył Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” i kierował
nim jako prezes przez 10 lat. Od początku, cały swój prywatny czas
poświęca na organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością oraz integrację ich rodzin. Podopieczni „Wspólnej Drogi”
dzięki niemu, wyjeżdżają do kin, teatrów, na wycieczki krajoznawcze
oraz zajęcia plenerowe;

Gości powitali najpierw prowadzący galę Michał Kosiński, a chwilę po nim Małgorzata Machalska i Teresa Zygmanowska fot. Paweł Wolniewicz

Po rocznej przerwie Konkurs i Gala „Siewca” powrócił fot. Paweł Wolniewicz

Adam Gabler – były radny Rady Powiatu Poznańskiego. Od 1999 r.
prezes Stowarzyszenia „Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli”, które
dobrowolnie i bezinteresownie prowadzi działalność charytatywną organizując m.in. wypoczynek dla seniorów, wyjazdy plenerowe, pikniki,
wyjazdy krajoznawczo-turystyczne oraz przede wszystkim odbieranie i
rozdzielanie produktów żywnościowych z Banku Żywności wśród potrzebujących osób. Jego hobby to muzyka, a także turystyka i wędkarstwo;
TMS „STELLA” Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Stella” funkcjonuje na sportowej mapie Wielkopolski od października 1922 r. Jego powstanie po okresie zaborów, I wojnie światowej oraz po zwycięskim
Powstaniu Wielkopolskim było bardzo istotnym wydarzeniem, dzięki
któremu młodzież oraz dorośli mogli realizować swoje sportowe pasje.
Był to pierwszy klub sportowy na terenie obecnego Lubonia. Przez 100
lat działalności, setki młodych oraz dorosłych mieszkańców naszego
Miasta rozwijało swoje sportowe umiejętności, w wielu przypadkach
początki w „Stelli” były przepustką do kontynuowania sportowej kariery
w innych klubach na coraz wyższych poziomach rywalizacji. W historii TMS „Stella” było wielu zaangażowanych i działaczy, powstało wiele
inicjatyw i podjęto mnóstwo działań na rzecz poprawy warunków na
użytkowanym przez klub obiekcie.
Siewcami Roku 2021 zostali:
W kategorii „biznes” – Paweł Mieszała – właściciel „Cukierni Pawlova” i „Studio 44”. Chef cukierni, Mistrz Polski i Świata w cukiernictwie,
który stworzył od podstaw dwa funkcjonujące w Luboniu lokale. Dzia-

Medale „Zasłużony dla Miasta Luboń” przyznano: Irenie Podżerek, Beacie Krystkowiak-Gryczy, Ireneuszowi Zygmanowskiemu, Adamowi Gablerowi i Towarzystwu
Młodzieży Sportowej „Stella” fot. Paweł Wolniewicz
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ła dobroczynnie i społecznie, wspierając Caritas w Luboniu wyrobami
cukierniczymi i organizując warsztaty dla mieszkańców. Paweł Mieszała
to człowiek, który z zaangażowaniem i sercem wypracował niezwykłe
punkty na mapie Lubonia, a wyroby tworzone na miejscu, stały się wizytówką naszego miasta. W 2021 r. Cukiernia Pawlova wsparła Wigilię
Miejską w Luboniu, organizując charytatywny event, z którego dochód
został przekazany na organizację wydarzenia.
W kategorii „sport” – Paulina Grzelkiewicz – od ponad 10 lat trenuje kajakarstwo jako zawodniczka klubu sportowego „Warta Poznań”.
W 2021 r. stawała wielokrotnie na podium Mistrzostw Polski. Na Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym w Sztumie zajęła pierwsze
miejsce na dystansie 3,4 km i drugie miejsce na dystansie 19,2 km, w
Mistrzostwach Polski Seniorów w Bydgoszczy zajęła drugie miejsce na
dystansie 5 km i trzecie na 500 m.
W kategorii „kultura” – Sergiusz Adam Myszograj i Teatr’a Impro
Drama Semper Fidelis Grupa Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej –
założyciel i szef Grupy Teatr’a Impro Drama Semper Fidelis, poeta. Będąc liderem odtwarza z nią sylwetki wojskowe i cywilne z okresu I i II
wojny światowej. Współpracując z wieloma stowarzyszeniami nie tylko
w Polsce, ale i za granicą, daje oprawę rekonstrukcyjną do uroczystości państwowych i patriotycznych na terenie całej Polski. Jest również
założycielem i członkiem Związku Grup Rekonstrukcyjnych Poznański
„Czerwiec 56”, działającego pod patronatem Muzeum Poznańskiego
Czerwca 1956 w Poznaniu. Semper Fidelis propaguje pamięć polskich,
często bezimiennych bohaterów oraz ukazuje mroczne strony historii
naszej ojczyzny, a także Europy.

Statuetkami „Siewca 2021” uhonorowano: Paulinę Grzelkiewicz, Pawła Mieszałę,
Sergiusza Adama Myszograja i Teatr’a Impro Drama Semper Fidelis Grupę Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Lubonianka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu
fot. Paweł Wolniewicz

W kategorii „życie publiczne” – Klub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża „Lubonianka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu – został założony w 1994 r. Jego celem było
i jest nadal szerzenie idei honorowego krwiodawstwa. Obecnie Klub
zrzesza 60 członków. Na bieżąco współpracuje z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, głównie przy ustalaniu
terminów otwartych akcji poboru krwi na terenie Lubonia oraz pozyskiwania nowych dawców. Dzięki ponad 10 000 honorowych dawców krwi
z lubońskiego klubu i organizowanym przez nich akcjom, od początku
działalności klubu do końca 2021 udało się zebrać łącznie 4 600 litrów
krwi. W 2021 r. klub przeprowadził pięć otwartych akcji poboru krwi z
terenu Lubonia. Łącznie w 2021 roku pozyskano 148 litrów krwi od 329
honorowych dawców.
Na zakończenie gali wystąpił zespół taneczny Akademii Tańca „Bezuma” – laureat nagrody Siewca Roku 2018 w kategorii „Sport”, po czym na
scenie pojawiła się młoda, utalentowana lubonianka – Julia Galin, która
piosenką „Football, football” z repertuaru Maryli Rodowicz rozpoczęła
obchody 100-lecia TMS „Stella” Luboń. O historii lubońskiego klubu i obchodach pięknego jubileuszu napiszemy szerzej w lipcowym wydaniu
„GL”. Galę objęliśmy patronatem medialnym. (PAW)

Galę Siewcy uświetnił występ taneczny „Bezumy” fot. Paweł Wolniewicz

Gości obchodów pięknego jubileuszu lubońskiego klubu powitał prezes TMS „Stella”
– Szymon Dorna fot. Paweł Wolniewicz

Obchody jubileuszu TMS „Stella” uświetniła śpiewając piosenkę „Football, football”
Julia Galin fot. Paweł Wolniewicz
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Dni Lubonia 2022
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Dni Lubonia, które objęliśmy patronatem medialnym powracają. Odbędą się w drugi weekend czerwca (w sobotę, 11.06.
i w niedzielę 12.06.) w Parku Papieskim. Sobotnią gwiazdą
wieczoru będzie zespół LemON, który w tym roku obchodzi
10-lecie swojej muzycznej działalności, natomiast w niedzielę na scenie wystąpią: MEZO oraz Sheyla Bonnick z Boney M. wraz z zespołem.
W sobotę, 11 czerwca impreza rozpocznie się o godz. 16. O godz. 19 na
scenie pojawi się Groove Doctors, o 20.30 wystąpi LemON, natomiast o 22
organizatorzy zapraszają na dyskotekę z DJ-em.
W niedzielę, 12 czerwca impreza rozpocznie się o godz. 15. O 19 na scenie
pojawi się MEZO, a godzinę później Sheyla Bonnick z Boney M. wraz z zespołem.
Podczas dwudniowej imprezy w Parku Papieskim pojawią się foodtrucki,
wesołe miasteczko oraz stoiska sponsorów i stowarzyszeń. Odbędą się również występy lubońskich przedszkoli i szkół, pokazy taneczne, animacje dla
dzieci oraz występy lokalnych artystów.

W 2019 roku podczas Dni Lubonia w Parku Papieskim, na scenie wystąpiła znana piosenkarka, kompozytorka, scenarzystka i reżyserka – Majka Jeżowska fot. Paweł Wolniewicz

Ponadto w niedzielę, 12 czerwca na Kocich Dołach odbędą się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Luboń, organizowane przez koło PZW
„Lubonianka” (zapisy na miejscu o godz. 7 – tylko dla mieszkańców Lubonia).
Szczegółowy harmonogram imprezy wkrótce zamieścimy na naszym portalu informacyjnym www.gazeta-lubon.pl. (red.)

Luboń miastem Kobiet. Trzy matronki 2022 roku
W niedzielę, 15 maja na placu Edmunda Bojanowskiego, w otoczeniu żółto-fioletowych bratków, pojawiła się
kolorowa wystawa poświęcona Matronkom 2022 roku, czyli Wandzie Rutkiewicz, Marii Konopnickiej i Marii
Grzegorzewskiej.
Od wielu lat Sejm RP ustanawia patronów roku (może to być osoba lub
wydarzenie, np. uchwalenie Konstytucji 3-go Maja). W ciągu ostatnich 20
lat wśród wybranych 50 patronów znalazły się tylko trzy kobiety. Ostatnio
w 2018 r. patronką była Irena Sendlerowa, a rok 2018 nazwano również Rokiem Praw Kobiet. Widać więc, jak dominujący jest ich brak w przestrzeni
publicznej.
Iwona Stefańska i Agnieszka Krupieńczyk z lubońskiej Fundacji Kultura Trakcja uznały, że najwyższy czas zadbać o proporcje i okazać pamięć
zasłużonym Polkom. Na dwunastu kolorowych planszach, które oglądać
można na placu Bojanowskiego pojawiły się: Maria Konopnicka – jedna
z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej, Wanda Rutkiewicz
– jedna z najwybitniejszych himalaistek świata, oraz Maria Grzegorzewska
– wybitna twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.
„Podczas tworzenia wystawy odkryłyśmy, że życiorysy wszystkich trzech
pań są fascynujące. Maria Konopnicka, która kojarzy nam się z kilkoma
szkolnymi lekturami i Rotą, była kobietą bardzo nowoczesną, niezależną, można powiedzieć nawet skandalistką, jak na swoje czasy. Uparta
Wanda Rutkiewicz, która wiedziała, że miejsce kobiet jest na szczycie,
jest dla nas, kochających góry i uciekających do nich w każdej wolnej
chwili, wręcz idolką. Maria Grzegorzewska, być może nieco mniej znana
i doceniana zdecydowanie zasługuje na większą uwagę. Dlatego z wielką przyjemnością pracowałyśmy nad tym projektem” – powiedziała
Agnieszka Krupieńczyk. „Chciałybyśmy, aby ta wystawa zachęciła miesz-

Autorki wystawy Iwona Stefańska (z lewej) i Agnieszka Krupieńczyk uznały, że najwyższy
czas zadbać o proporcje i okazać pamięć zasłużonym Polkom… fot. Paweł Wolniewicz

kańców Lubonia do bliższego zapoznania się z Matronkami. Zachęcamy
również do odwiedzenia w Biblioteki Miejskiej, gdzie znaleźć można
kilka książek, które w bardziej obszerny, i równie fascynujący sposób
opowiedzą o tych kobietach” – dodała Iwona Stefańska.
Członkinie Fundacji Kultura Trakcja podczas prac nad wystawą z zadowoleniem stwierdziły także, że w Luboniu kobiety odgrywają coraz większą
rolę. Mamy Panią Burmistrz, Radzie Miasta przewodniczy kobieta, w Bibliotece, Ośrodku Kultury i większości lubońskich szkół stery dzierżą kobiety.
Uznały, że patrząc na rozwój naszego miasta – to odpowiednie osoby na
odpowiednich stanowiskach.
Pod koniec czerwca wystawa powędruje na Wzgórze Papieskie, na początku września pojawi się przed Ośrodek Kultury, a w październiku
w NCL, na placu przy ul. Wschodniej. Wystawa współfinansowana jest
z budżetu Miasta Luboń, natomiast my objęliśmy ją patronatem medialnym.
Kolejnym projektem Fundacji realizowanym w Luboniu będzie Zielona
Czytelnia. W jej ramach nastąpi rewitalizacja skweru za Biblioteką Miejską. W miejscu niedawno uschniętego drzewa zostanie posadzone
nowe, pojawi się ławka, ścieżka
i dużo roślin. Na skwerze znajdą
się tabliczki informacyjne o roślinach, z QR – kodami dla niewidomych. Pierwsze prace rozpoczną
się w czerwcu, ale efekty widoczne będą pod koniec wakacji.
Lubonianie na uroczyste otwarcie zostaną zaproszeni jesienią.
Organizatorki mają nadzieję, że
zrewitalizowany skwer będzie idealnym miejscem na organizację
literackich spotkań i festiwali lub
po prostu na odpoczynek z książką. Dotacja na realizację projektu
została pozyskana od Fundacji Lafarge Wspólnie, z czterech edycji
programu „Wspólnie dla regionu”.
(PAW)
Wystawa pojawiła się w otoczeniu żółto-fioletowych bratków fot. Paweł Wolniewicz
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Wieczory poezji Sergiusza Myszograja
W Ośrodku Kultury
W czwartek, 28 kwietnia ukazał się nakładem lubońskiego Ośrodka Kultury długo oczekiwany tomik wierszy od lat związanego z naszym miastem poety, fotografa, społecznika, z zawodu kulturoznawcy – Sergiusza
Adama Myszograja – „Miodu do ran”. Jest to zbiór 33 prac, którego redakcją zajęli się Joanna Nowaczyk oraz prezes Związku Pisarzy Poznańskich
– Jerzy Grupiński.
„Czym jest dla mnie poezja? To już nie jest pasja – to po prostu integralna
część mnie. Ogromną sprawia mi radość, że mogę się dzielić z czytelnikiem tym, co czuję…” – powiedział podczas kameralnego spotkania, które objęliśmy patronatem medialnym, Sergiusz Myszograj.

Było to pierwsze spotkanie z tym gatunkiem literackim w Muzeum. Związany z Luboniem poeta Sergiusz Myszograj, członek Klubu Literackiego
„Dąbrówka”, jest inicjatorem ciekawych wydarzeń społeczno-kulturalnych w Poznaniu i okolicach. Podczas majowego spotkania w Puszczykowie można było poznać jego niezwykłą poezję, a także ciekawą osobowość. Rozmowę z nim prowadziła Joanna Nowaczyk. Wiersze poety
usłyszeliśmy w znakomitym wykonaniu Michała Grudzińskiego – aktora
poznańskiego Teatru Nowego, Barbary Koncewicz – polonistki, teatrologa i recenzentki, Pawła Sakowskiego – aktora teatralnego, filmowego jedynego polskiego odtwórcy roli w serialu HBO „Gra o tron”, Kaliny
Izabeli Zioła – poetki i krytyka literackiego oraz Szymona Ziółkowskiego – polskiego mistrza olimpijskiego i mistrza świata. Poezję uzupełniła
muzyka Kacpra Sikory z Poznańskiej Orkiestry Improwizowanej i zespołu Impro JEST. „Osobiście zetknęłam się z poezją Sergiusza już jakiś czas
temu i zachwyciła mnie. Jego wiersze pozwalają śnić, marzyć, odkrywać
piękno. Pozwalają przekroczyć próg codzienności i fruwać w świecie szlifowanych słów” – powiedziała Krystyna Fiedler – organizatorka wydarzenia. Pierwszy w Muzeum wieczór z poezją był także okazją do złożenia
życzeń i gratulacji rodzimej poetce – Krystynie Miłobędzkiej, z okazji jej
90-tych urodzin i podziękowania za jej wkład w dorobek kulturowy Puszczykowa i współczesnej, polskiej literatury.
Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta
Puszczykowa, natomiast my objęliśmy je patronatem medialnym. (PAW)

Jeden z wierszy poety – „Zmierzch” recytowała Dyrektor Ośrodka Kultury – Regina
Górniaczyk fot. Paweł Wolniewicz

W piątek, 20 maja w lubońskim Ośrodku Kultury odbył się wieczór poezji
autora „Miodu do ran”. Wiersze, które powstały na przestrzeni wielu lat,
można było usłyszeć nie tylko w interpretacji samego autora, ale także
przybyłych gości. Oprawą muzyczną wieczór uświetnił akordeonista –
Ryszard Troszczyński.
Spotkanie poetyckie w Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego
Fiedlera
Słowo, obraz, dźwięk – takie motywy pojawiły się na spotkaniu z poezją
Sergiusza Myszograja „Zdążyć przed świtem” w Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera, w sobotni wieczór, 28 maja.

Słowo, obraz, dźwięk – takie motywy pojawiły się na spotkaniu z poezją Sergiusza
Myszograja fot. Paweł Wolniewicz

Radość tworzenia
W sobotnie popołudnie, 21 maja zespół wokalno-muzyczny „Lubonianie” z Lubońskiego Towarzystwa Kulturalnego wziął udział w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „Niezapominajka”, zorganizowanym przez luboński
Ośrodek Kultury.
Na nasz występ przygotowaliśmy piosenki związane tematycznie
z Świętem Niezapominajki – utwory, które bawią, inspirują, wprawiając
publiczność w dobry nastrój. Zaprezentowaliśmy piosenki znane i lubiane, skoczne i nostalgiczne. Dali popis nasi soliści: wspaniała sopranistka – Zdzisława Piskorz, tenor – Lucjan Kuźniak oraz niezwykle pracowita i utalentowana Dobromira Jarzina, dla której żadna scena nie jest
obca. Zaśpiewaliśmy piosenki: „Po to płynie czas”, „Wiosną jaśnieje świat”,
„Ostatni raz zatańczysz ze mną”. Majstersztykiem była piosenka z repertuaru Johna Lennona „Imagine” (wyobrażać sobie) w naszej interpretacji – jakże aktualna, na czasie. Występ zespołu „Lubonianie”, nad którym
czuwali nasz „profesor” – nauczyciel – Wojciech Wicenciak i Dobromira
Jarzina podbił serca publiczności – śpiewała z nami cała sala, również
będący gościem Dyrektor Domu Kultury w Komornikach. Ten znakomity
występ gorąco polecam władzom naszego miasta – Zastępcy Burmistrza
– Dorocie Franek i Przewodniczącej Rady Miasta Luboń – Teresie Zygmanowskiej, które były obecne na imprezie (w tym roku otrzymaliśmy 1 200
zł dotacji na naszą działalność). Serdecznie dziękuję i gratuluję całemu
naszemu zespołowi.
Jan Kaczmarek prezes LTK

„Lubonianie” w trakcie występu w lubońskim Ośrodku Kultury fot. Zb. Ośrodka Kultury
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Zdrowie zaczyna się od uśmiechu

polecamy trasy:
Radzewice-Luboń
Luboń-Poznań

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

SPŁYWY
SPŁYWY KAJAKOWE
KAJAKOWE

790 819 888

KORDENT STOMATOLOGIA
ul. Kościuszki 64A
62-030 Luboń

ROBOTY
ZIEMNE

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
WIRY UL. KOMORNICKA 89
www.julkaimis.pl
e-mail:centrumrozwoju.educare@gmail.com
www.facebook.com/PrzedszkoleJulkaiMis

tel. +48 608 030 760
tel. +48 61 893 16 97
e-mail. kordent@onet.eu

Oferujemy usługi koparko-ładowarką
i wywrotką z dźwigiem HDS w zakresie:

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.

tel. 501 099 327, 572 202 280

BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl
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Nowy Zarząd LBK
Lubońskie Bractwo Kurkowe (LBK) powstało, aby pielęgnować wielowiekową tradycję Kurkowych Bractw Strzeleckich, jakie powstały w Polsce. Jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, apolityczną, samofinansującą i niezależną. Celem Bractwa jest propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych polskich stowarzyszeń
strzeleckich oraz tradycji historyczno-kulturowych.
Nowy Zarząd
Będącego Starszym Bractwa od początku istnienia LBK, funkcjonującego w naszym mieście
od siedmiu lat (powstało 27.03.2015 r.) – Roberta Świerczyńskiego zastąpił brat Roman Goliński, który obecnie pełni tę funkcję. W skład
nowego Zarządu weszli również bracia: Paweł
Krzyżostaniak – Kasowy, Tomasz Kutzner – Pisarz, Arkadiusz Podbylski – Strzelmistrz i Hubert Zawada – Kwatermistrz. (PAW)

Lubońscy Bracia Kurkowi, w pierwszym rzędzie nowy Zarząd, od lewej: Tomasz Kutzner, Paweł Krzyżostaniak, Roman
Goliński, Hubert Zawada i Arkadiusz Podbylski fot. Zb. Pawła Krzyżostaniaka

XIX Turniej o Puchar Burmistrz Miasta Luboń w Boules
Dziewiętnasta edycja Turnieju odbyła się w sobotę, 30 kwietnia, na placu zabaw przy Ośrodku Kultury.
Pogoda i humory uczestników dopisały. W turnieju wzięło udział
12 drużyn (Rycerze, Jacek i Agatka, AUMO, Czempiony, Ukryte
Smoki, Różowe Pantery, Krokodyle, Maj, Blondi, Połamane Dziadki,
Wilmerski, Przyczajone Tygrysy). Po kilkugodzinnych rozgrywkach
na podium stanęli najlepsi. Pierwsze miejsce zajęli Rycerze, drugie
Czempiony, a trzecie AUMO. Francuska muzyka oraz poczęstunek
w francuskim stylu, urozmaiciły sportowe rozgrywki. (PAW)

Drużyny otrzymywały punkty za każdą bulę umieszczoną bliżej „świnki” niż najbliższa „śwince” bula przeciwnika. Gdy powstaje sytuacja sporna lub gdy dwie
kule są tak ustawione przy „śwince”, że trudno gołym okiem stwierdzić kto zdobył
punkt (która bula jest bliżej „świnki”) wówczas mierzy się precyzyjnie odległość
fot. Paweł Wolniewicz

Uczestnicy sobotniego turnieju fot. Paweł Wolniewicz

Majowy piknik na Forcie IX
14 maja br. na poznańskim Forcie IX przy ul. Głazowej, gdzie powstaje strzelnica
kulowa, odbył się piknik, podczas którego zorganizowano charytatywną zbiórkę
na rzecz 12-letniego Oliwiera. Nie zabrakło koncertów uprzyjemniających to sobotnie wydarzenie. Na miejscu w związku z otwarciem sezonu motocyklowego
pojawili się również zaprzyjaźnieni motocykliści. Dodatkową atrakcję stanowiły stoiska z jedzeniem oraz stoiska z bronią długą i krótką. Uczestnicy imprezy
mogli zasięgnąć informacji na temat amunicji i uzbrojenia oraz zakupić różnego
rodzaju pamiątki i gadżety.
Z kowbojskim pozdrowieniem
Sheriff Cordell
Zbigniew Henciel

Sheriff z Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu podczas sobotniego pikniku
fot. Zb. Zbigniewa Henciela
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Ranczo u Romana ma nowych gości
Na skutek ciągle postępującej urbanizacji w naszym mieście nie ma już wielu takich urokliwych miejsc jak
to. Można tu poczuć zapach łąki, świeżo skoszonej trawy, popływać łódką po stawie, a o świcie usłyszeć
pianie kogutów i odgłosy ptactwa nie tylko domowego.
Podążając ul. Jana III Sobieskiego w kierunku
południowym, po prawej stronie, za betonowym opłotowaniem, można zauważyć charakterystyczny dom, z bramą wjazdową do posesji
należącej do rodziny od pokoleń związanej
z tym miejscem (szerzej o Ranczu u Romana
czytaj: „GL” 07-2020, s.12). Za rodzinnym domem,

patrząc na zachód rozciąga się rozległy teren
z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi. Właścicielami tego imponującego, ponad
dwuhektarowego rancza są państwo Danuta
i Roman Zimeccy oraz ich dzieci z rodzinami.
Wszyscy kultywują tradycje rodzinne, przede
wszystkim, nie tylko lokalny patriotyzm, pracowitość, ale również umiłowanie przyrody, z której czerpią życiowe inspiracje.
Bobry i piżmaki
Mieszkająca od urodzenia na lubońskim ranczo
córka Państwa Danuty i Romana – Anna zauważyła, że w sąsiedztwie pięknego stawu panoszą
się bobry i piżmaki, które osiedliwszy się tam
zaczęły robić spustoszenie wśród rosnących
drzew i krzewów. Rośliny trzeba było zabezpieczyć siatką ochronną. Rozmnażającym się i bytującym tu bobrom i piżmakom nie przeszkadza bliskość człowieka. Te pierwsze kopią nory,
budują korytarze i żeremia, natomiast drugie
kopią nory i budują chatki z materiału roślinnego. Pani Anna – jest miłośniczką przyrody, ale
nowi goście bywają uciążliwi, zwłaszcza dla roślinności. Stara się ona na bieżąco obserwować
poczynania tych pracowitych zwierząt i chętnie
się poczynionymi obserwacjami dzieli. (PAW)

Jeden z korytarzy wykopanych przez bytujące tu bobry
fot. Paweł Wolniewicz

Pani Anna z córką Madzią bacznie obserwują to, co
dzieje się nad ich stawem fot. Paweł Wolniewicz

Wybrał wolność
Prawdopodobnie podczas nocnego polowania,
niechcący wpadł do ogrodowej studni odwadniającej. Miał szczęście, że w porę został zauważony.
W jednym z lubońskich ogrodów, w pustej studni odwadniającej zauważono jeża, który nie mógł się z niej wydostać. Miał szczęście, że od dłuższego czasu nie padało i studnia nie napełniła się wodą. Jeże dobrze pływają i
jakiś czas potrafią przebywać w chłodnej wodzie, jednak żaden organizm
stałocieplny długo nie przetrwa w trudnych warunkach. Niewątpliwie to,
że sympatyczny ssak znalazł się w studni było dla niego zagrożeniem. Po
wydobyciu z opresji został nakarmiony i napił się wody, a następnie wypuszczony, wybrał wolność. (red.)

Jeż znalazł się w opresji fot. Paweł Wolniewicz

Wędrowcy w Luboniu
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych to święto ustanowione w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji
Narodów Zjednoczonych (UNEP), w ramach porozumienia
o ochronie wędrownych ptaków wodnych i konwencji o
ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Jego
obchody przypadają na drugi weekend maja (w tym roku
przypadły 14 i 15 maja). Świętowała również para bocianów zadomowionych na lubońskim kominie.
Gniazdo na kominie znów zamieszkałe
Szacuje się, że na 160 000 par bocianów żyjących na świecie aż 41 000 par zakłada gniazdo w naszym kraju. Po kilkuletniej przerwie w lubońskim gnieździe
bocianim na kominie starej piekarni przy ul. Sobieskiego pojawiła się para. Zamieszkałe tu boćki mają się dobrze. Miejmy nadzieję, że wkrótce przyjdą na
świat ich pisklęta. (red.)

Bociany zamieszkałe w gnieździe na kominie starej piekarni są nie lada atrakcją i
cieszą się dużą sympatią lubonian fot. Paweł Wolniewicz
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Na lipy
W naszym mieście aleje pomnikowe tworzy 300
drzew w wieku około 100 lat, które od 1994 r. są
objęte formą ochrony przyrody.
Miasto pozyskało kolejne dofinansowanie, tym razem z Powiatu Poznańskiego w wysokości 17 640 zł na lubońskie zabytkowe lipy rosnące przy
pl. Edmunda Bojanowskiego oraz przy ulicach: Józefa Poniatowskiego,
Hugona Kołłątaja, Lipowej, i Szkolnej. Pieniądze będą przeznaczone na
cięcia weteranizujące (dotyczą drzew sędziwych i polegają na przycięciu
pędów i wywołaniu efektu naturalnego pokroju, a także zmniejszeniu
oporu korony drzewa) przeprowadzane metodą alpinistyczną oraz poprawę warunków siedliskowych starych, zabytkowych lip. (red.)

Żółte dywany

Kiedy zakwita, wywołuje uśmiech na twarzy – rzepak na
polach pomiędzy Luboniem, Wirami i Komornikami.

Aleja pomnikowa lip rosnących przy ul. Szkolnej fot. Paweł Wolniewicz

Otwarcie plaży miejskiej
Początek sezonu na plaży nad Wartą.
W pierwszą sobotę czerwca (04.06.) rozpocznie się kolejny sezon na plaży
miejskiej. W tym dniu nad Wartą Stowarzyszenie Pozytywny Luboń zaprasza na Festiwal Kulturka. W programie: Studio Teatralne Krak-Art z przedstawieniami pt. „Cyrk leśnych robaczków” i „Smocza Legenda”, koncert Wujek
Ogórek, pokaz Akademii Tańca Bezuma, koncert Szkoły Muzycznej T. Burton. W tym sezonie na plaży będzie dyżurowało sześcioro animatorów: Marysia, Natalia, Ola, Oliwia, Janek i Wojtek. (PAW)

Przez całe lato na plaży będzie tętniło życie fot. Paweł Wolniewicz

fot. Rafał Wojtyniak

Majowe akordy na Wzgórzu Papieskim
Kolejne nasadzenia na Wzgórzu Papieskim.
Coraz więcej lubonian chwali sobie spacery na Wzgórzu Papieskim.
Drzew i krzewów przybywa. W połowie maja poznańska firma Budromel
w ramach kompensaty za wycięte drzewa podczas budowania przez nią
ul. Długiej, posadziła w parku Papieskim 28 lip szerokolistnych. Miłym,
majowym akcentem są również mieniące się kolorami łąki kwietne, stanowiące siedlisko dla wielu pożytecznych, wręcz niezbędnych nam owadów, a ostatnio zbudowano szałas, w którym będzie można się schronić
podczas słonecznego skwaru. (PAW)

Posadzone w maju lipy są kolejną aleją drzew na Wzgórzu Papieskim
fot. Paweł Wolniewicz

Szałas, którego ściany zarosną zielenią będzie stanowił schronienie przed słońcem –
nie tylko dla dzieci fot. Paweł Wolniewicz
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O szczęściu i przyjaźni słów parę
Ktoś kiedyś powiedział, że szczęście dają pieniądze... – nic bardziej mylnego!
Szczęścia nie kupisz! Szczęście dają zakupy (chociaż to też prawda), ale tak na poważnie przede
wszystkim dają je Rodzina i Przyjaciele, którzy
powodują, że Twoje życie staje się bogatsze.
Dzięki nim potrafisz przenosić góry i cieszyć się
każdą chwilą. Dzięki nim wiesz, że żyjesz. Przyjaciele są jak słońce, rozjaśnią Ci każdą ciemność,
każdy smutek i każdą złą chwilę. To takie Anioły
bez skrzydeł. Nie mają ich, ponieważ oddali je
Tobie, abyś mógł dalej na nich lecieć. Prawdziwy przyjaciel jest przy Tobie w chwilach radości

i smutku, w biedzie i bogactwie, potrafi mówić,
ale przede wszystkim słuchać. Dla nich nie ważne ile masz, nie ważne, czy jesteś piękny, mądry,
bystry, czy może trochę mniej. Jeśli masz takiego
Przyjaciela/Przyjaciół, dzięki którym pojawia się
z samego rana uśmiech na Twojej twarzy, to powiem Ci jedno – dbaj o tą przyjaźń, pielęgnuj ją,
bo bez niej jesteś jak kwiat bez wody.
Magdalena Stajniak
Autorka tekstu – Magdalena Stajniak
fot. Zb. Magdaleny Stajniak

Czy wyjedzie Pani/Pan na wakacje letnie?
Sondaż nawiązuje do rozpoczynającego się wkrótce sezonu letniego, sprzyjającego wyjazdom na wakacje.
Byliśmy ciekawi jak respondenci odniosą się do kwestii letniego wypoczynku i jak spędzą wakacje po zniesieniu stanu epidemii towarzyszącej nam od ponad dwóch lat?
Większość respondentów – 52% – odpowiedziała twierdząco. Komentarze, które zanotowaliśmy to: „Przez dwa lata bałam się gdziekolwiek
wyjechać z powodu COVID-19, wreszcie wyjadę
nad ukochane morze”, „Przez cały rok haruję jak
wół, już nie mogę się doczekać wyjazdu”, „Jasne,
w końcu coś mi się od życia należy”, „Co roku
wyjeżdżamy z żoną i dziećmi w góry, nie inaczej
będzie w tym roku”, „Owszem zarezerwowałem
już wczasy w Chorwacji”, „Tak, mamy jeszcze niewykorzystane bony hotelowe”, „Oczywiście i to
już w czerwcu”, „Mam domek nad jeziorem i tam
spędzę wakacje”, „Tak, od dwóch lat nie byłem
na urlopie i wreszcie go dostałem”, „Wreszcie po
trzech latach gdzieś wyjadę”, „Nie wiemy z mężem jeszcze gdzie, ale na pewno wyjedziemy”.
Zdecydowanie mniejsza grupa respondentów
– 29% – odpowiedziała przecząco, argumentując

swoje wypowiedzi m.in. tak: „Nie stać mnie”, „Niestety, nie, ponieważ muszę się opiekować chorym
ojcem”, „Nie dostanę w tym roku urlopu”, „Wszędzie drożyzna nie na moją kieszeń”, „Nauczyciela
nie stać na wczasy”, „Nie wyjeżdżam, mam w tym
roku inne priorytety”, „Niska emerytura mi na to
nie pozwala”, „Byłem w zeszłym roku, w tym jest
stanowczo za drogo”, „Nie dostanę urlopu, ratuję
się weekendami”.
Najmniejsza grupa respondentów – 19% – nie
miała zdania. Komentarze, które zanotowaliśmy
to: „Może tak, może nie, to zależy czy dostanę
urlop”, „Jeszcze nie wiem”, „Zastanawiam się,
wszędzie jest tak drogo”, „W czerwcu się rozstrzygnie czy dostanę urlop”, „Póki co przeglądam
oferty”, „Na tę chwilę nie potrafię odpowiedzieć,
przyznam się, że jeszcze o tym nie myślałam”.

19%
NIE WIEM
TAK 52%
NIE
29%

Sondaż przeprowadził i opracował Paweł Wolniewicz

Koniec stanu epidemii

Na naszym podwórku
W Luboniu funkcjonują cztery punkty szczepień przeciw Covid-19:
w Przychodni Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo, mieszczącej się
przy ul. Poniatowskiego 20 (tel. 61 810 48 31), w Centrum Medycznym
Med-Lux przy ul. Żeromskiego 1 (tel. 61 813 92 23), Powszechny, w
Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Sikorskiego 3 (tel. 699
712 545) oraz w aptece Dbam o Zdrowie (DOZ) przy ul. Sobieskiego
55A (tel. 606 270 461).

Stan epidemii w Polsce wprowadzono 20 marca 2020 roku. W poniedziałek,
16 maja, po ponad dwóch latach oficjalnie go zniesiono. Aktualnie mamy w
kraju stan zagrożenia epidemicznego (stan, w którym mamy do czynienia
z ryzykiem wystąpienia epidemii). Wciąż obowiązkowe jest noszenie maseczek w aptekach, szpitalach i przychodniach – zniesienie stanu epidemii nie
znosi tego obowiązku. Warto podkreślić, że specustawa covidowa obowiązu- Pandemia wyraźnie wyhamowała, ale nadal trwa – pamiętajmy o tym.
je zarówno w stanie epidemii, jak i zagrożenia epidemicznego, a więc w mocy Wiosna i lato to naturalny czas, w którym następuje spadek aktywnopozostaje większość jej zapisów. Pracownicy wciąż mogą pracować zdalnie. ści wirusów, w tym koronawirusów. (PAW)

Popływać w spokoju
„W dniu 11 maja bieżącego roku pewien Pan (nie mając żadnych stosownych ku temu pozwoleń) odgrodził pomost, zlokalizowany blisko wieży widokowej
na Szachtach, biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą,
odcinając pozostałym dostęp do niego, tylko po to, by
móc swobodnie samemu popływać na pontonie. Czy
może się ktoś zająć tą bezkarnością?”.
List wpłynął do redakcji w połowie maja. Dane
nadawcy pozostają do wiadomości redakcji.
Odpowiedź
Ponieważ miejsce opisywane przez Czytelnika nie
znajduje się w granicach Lubonia, o wyjaśnienie
sprawy zwróciliśmy się do Straży Miejskiej w Pozna-

niu. Jak się okazało rzeczywiście w środę, 11 maja
na poznańskich Szachtach prowadzone były prace
nad nową konstrukcją platformy lęgowej dla rybitw rzecznych. Warto podkreślić, że zeszłoroczna
cieszy się dużym powodzeniem – aktualnie są tam
3 pary śmieszki i 10-12 par rybitwy rzecznej. Warto
podkreślić, że Projekt, w ramach którego prowadzone były prace jest finansowany przez Osiedle
Fabianowo-Kotowo i wsparty merytorycznie przez
Poznańską Grupę Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków (OTOP). Tak więc opisywane przez
Czytelnika czynności parkującego i pływającego na
pontonie mężczyzny były całkiem legalne. (PAW)
fot. Autor listu
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Bezpłatnie
W Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej HAPPY VET przy ul. Targowej 5
w Luboniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8-19 można bezpłatnie zaczipować
psa wraz z wpisaniem danych do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.
Właściciel, który chce zarejestrować (zaczipować)
swojego pupila musi mieć przy sobie aktualne
świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie
lub książeczkę zdrowia psa z odpowiednią adnotacją. Przyprowadzić czworonoga może tylko
osoba pełnoletnia. Jeśli pies został już wcześniej
zaczipowany w innym mieście, nie trzeba go
ponownie czipować. Należy go jednak zarejestrować składając stosowny wniosek (można go
pobrać ze strony internetowej: www.lubon.pl
z zakładki: Urząd Miasta Luboń/Zwierzęta/Czipowanie psów) w lubońskim magistracie. Właściciel
jest zobowiązany zgłaszać zmiany danych oraz
wyrejestrować z bazy w przypadku np. odsprzedaży lub śmierci psa.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć u pracownika UML pod nr tel. 61 813 00 11 wew. 40.
Na podstawie informacji Urzędu Miasta Luboń
(PAW)

fot. Paweł Wolniewicz

fot. Paweł Wolniewicz

Tęsknią za domem
Są naszymi towarzyszami i najwierniejszymi przyjaciółmi. Wierne na dobre i na złe, kochają bezwarunkowo – są
z nami w kwiecie wieku i gdy nadejdzie starość. Czasami zdarza się, że z różnych powodów znajdą się bezradne
i zagubione na ulicy, skąd trafiają do schroniska i wówczas są skazane na naszą łaskę lub niełaskę. Jeżeli mają szczęście, to za przyczyną ludzi o wielkich sercach ponownie znajdą właściciela i ciepły kąt w domu, o którym marzą. Bez
cienia wątpliwości zrewanżują się bezgranicznie – jak tylko potrafią.
Czekają
Obecnie w schronisku dla zwierząt w Poznaniu,
przy ul. Kobylepole 51 (tel. 61 868 10 86) przebywają m.in. przygotowane do adopcji przemiłe psy
– Stefania i Smerf oraz kotka – Wiera, znalezione
na terenie Lubonia. Z nadzieją czekają na odszukanie ich przez właściciela lub adoptowanie przez
nowego pana.

Jeśli zastanawiacie się Państwo czy przyjąć pod swój
dach czworonoga, to najlepiej najpierw przeczytajcie
szczegółowe informacje, które znajdują się na stronie
internetowej schroniska i wypełnijcie ankietę przedadopcyjną. Później wystarczy już tylko czekać na wiadomość od pracownika ze schroniska.

Adopcje zwierząt

Szczegółowe informacje i ankiety można znaleźć pod
adresem:

poniedziałek-piątek: 7-19

https://schronisko.com/adopcje/#jak-przebiega-adopcja

sobota-niedziela: 7-15

Zanim znalezione na terenie naszego miasta zwierzę
trafi do schroniska, 24 godziny przebywa w firmie

święta: nieczynne

Kotka Wiera jest dość płochliwa, nieśmiała, ale łagodna.
O jej zainteresowanie należy starać się delikatnie. Kiedy już
się przekona do człowieka, prowokuje do głaskania i docenia kontakt z nim. W trakcie zabawy domaga się nawet
masowania brzucha, przy czym rozkosznie mruczy i ugniata kocyk. Wiera ma ponad dwa lata, jest zaszczepiona,
wysterylizowana i zaczipowana (616096700078259) fot.
Archiwum Schroniska

Stefania jest bardzo delikatna, ostrożna, nieśmiała w pomieszczeniach i niezbyt chętna na dotyk. Robi wrażenie starszej pani,
a na spacerze zachowuje się jak radosny podrostek, skacze, galopuje i chętnie węszy. Jest w niej pewna doza nieufności i niepewności, ale jest to bariera do pokonania. Ma 6 lat, jest wysterylizowana, zaszczepiona i zaczipowana (616096700086952). Dla
Stefanii poszukiwany jest dom z cierpliwymi panem lub panią,
dającymi psu przestrzeń, znającymi i czującymi jego potrzeby.
Dom w którym nie mieszkają dzieci fot. Archiwum Schroniska

Kom-Lub (tel. 61 813 05 51). Apelujemy do
mieszkańców o zawiadamianie właścicieli
czworonogów o ich wałęsających się psach
lub poinformowanie „Kom-Lubu”. (PAW)

Smerf pieszczotliwie nazywany w schronisku „Papą
Smerfem”, to senior, który skradł serce wolontariuszom. Do schroniska przybył delikatnie mówiąc
w marnym stanie. Weterynarze nadal walczą o jego
powrót do zdrowia. Jest przemiłym psem, o bardzo
spokojnym usposobieniu. Spacery pokonuje w swoim
powolnym tempie, często zatrzymując się, aby powęszyć. Przyglądając się temu psiakowi, myśli człowieka
samoistnie zwalniają. Smerf nic nie musi. On po prostu jest. Nowy dom dla seniora powinien uszanować
jego eteryczną naturę. Przed zapoznaniem ponad
11-letniego Smerfa schronisko umożliwia rozmowę
z weterynarzem. Smerf jest zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany. W schronisku przebywa od maja
2021 roku. Szuka spokojnego domu z właścicielem
w pełni rozumiejącym potrzeby psa seniora, właścicielem, dla którego monitorowanie stanu zdrowia psa
nie będzie problemem fot. Archiwum Schroniska
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Luboń ma swojego posła. Dzień poselski w Luboniu
„Luboń ma swojego posła, staram się nim być i odpowiadać na wszystkie potrzeby mieszkańców, jakie do mnie docierają” – powiedział Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (PiS), zdobywca Korony Ziemi – dr Bartłomiej Wróblewski.
W ramach dnia poselskiego, w poniedziałek, 23 maja zaprzyjaźniony z wieloma
lubonianami Bartłomiej Wróblewski odbył 11 spotkań z władzami, ze stowarzyszeniami i grupami mieszkańców. Przed południem, przy ujściu Strumienia
Junikowskiego do Warty spotkał się z przedstawicielami władz Lubonia oraz
pracownikami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zniszczonego przez żywioł (w czerwcu 2021 r.) przejścia nad strumieniem.
Mostek jest elementem utworzonej w 1995 r., przebiegającej tędy trasy dydaktyczno-rowerowej, prowadzącej do Puszczykowa. Mając świadomość jak
ważny rekreacyjnie nie tylko dla lubonian, ale również dla mieszkańców naszej
aglomeracji jest ten szlak podjął działania zmierzające do odbudowy mostka.
Następnie Bartłomiej Wróblewski spotkał się z seniorami z Dziennego Domu
„Senior-Wigor” w Luboniu i przekazał im wiadomość o dofinansowaniu przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na działalność domu. Po południu, w lubońskim magistracie spotkał się
z włodarzami naszego miasta. W toku dyskusji nad funkcjonowaniem Lubonia
i codziennymi problemami mieszkańców poruszono m.in. temat planowanej
budowy przejścia podziemnego łączącego dworzec PKP z ul. 3 Maja (przejście
będzie przebiegało pod torowiskiem i pod ul. Armii Poznań). Po spotkaniu
z burmistrzami poseł udał się do Parku Papieskiego, gdzie w towarzystwie
przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”
im. Augusta hr. Cieszkowskiego złożył kwiaty pod pomnikiem Świadectwo Miłości. „W tym samym miejscu byłem 10 lat temu, kiedy pomnik był odsłaniany.
Sprawa ochrony życia jest dla mnie sprawą zasadniczą – dla nas wszystkich
powinna być zasadniczą. Tak też stanowi polska konstytucja. Należy się ona
każdemu człowiekowi niezależnie od posiadanych pieniędzy, stanu zdrowia,
niezależnie od wieku. Bez życia żadne inne nasze prawo nie ma sensu” – powiedział Bartłomiej Wróblewski, który w ramach dnia poselskiego spotkał się
jeszcze z: proboszczem parafii św. Jana Pawła II oraz przedstawicielami przyparafialnego Caritasu, lubońskimi strażakami, przedstawicielami Spółdzielni

Mieszkaniowej „Lubonianka”, radnymi RML oraz Zarządami klubów piłkarskich LKS Luboń i obchodzącego w tym roku jubileusz 100-lecia TMS „Stella”.
Wieczorem odbył spotkanie z uchodźcami z Ukrainy, w większości to kobiety i dzieci. Violeta opowiadała o Mariupolu, Olena o Ługańsku, Vita o Kijowie,
Iryna o Połtawie, Kristina o Włodzimierzu Wołyńskim. Historie trudne, niekiedy dramatyczne. Wielu z nich chce wracać, część nie ma dokąd.

Podczas spotkania w miejscu, gdzie trzeba odbudować mostek na Strumieniu Junikowskim
przed ujściem do Warty fot. Paweł Wolniewicz

Podczas spotkania Bartłomieja Wróblewskiego z radnymi RML w Sali Sesyjnej
lubońskiego magistratu fot. Paweł Wolniewicz

Przed zakończeniem dyżuru w Luboniu Bartłomiej Wróblewski zapewnił, że
jest do dyspozycji mieszkańców Lubonia we wszystkich sprawach, w których
jest potrzeba. (PAW)

Chwilę przed złożeniem kwiatów przy pomniku Świadectwo Miłości. Bartłomiej Wróblewski w towarzystwie przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” im. Augusta hr. Cieszkowskiego. Od lewej: pomysłodawca postawienia pomnika,
luboński kardiolog – dr Roman Klimas, Prezes Honorowy FL – prof. Krzysztof Moliński, Poseł
na Sejm RP – Bartłomiej Wróblewski, Juliusz Malepszak – Prezes Stowarzyszenia FL
fot. Paweł Wolniewicz

Dyżury radnych RML w czerwcu
W związku z pandemią i związanym z nią reżimem sanitarnym, do odwołania
został zmieniony tryb dyżurów radnych Rady Miasta Luboń dla mieszkańców
naszego miasta.
Dyżury do odwołania będą pełnione telefoniczne w każdy poniedziałek, w godzinach od 16 do 18. W czerwcu według następującego harmonogramu:
06.06.2022 r. – Teresa Zygmanowska, tel. 501 306 756,
13.06.2022 r. – Anna Bernaciak, tel. 503 008 734,
20.06.2022 r. – Łukasz Budzyński, tel. 500 200 456,
27.06.2022 r. – Katarzyna Ekwińska, tel. 506 117 913.
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)

Wyniki konsultacji
Luboński magistrat ogłosił wyniki konsultacji społecznych, dotyczących ustanowienia bł. Edmunda Bojanowskiego Patronem Miasta Luboń.
W głosowaniu wzięło udział 759 uprawnionych mieszkańców. Wyniki: TAK – 604 głosy (80%), NIE – 155 głosów (20%). W głosowaniu wzięło udział 2,37% całkowitej liczby mieszkańców Lubonia (32 015).
Przypominamy, że w marcowym sondażu przeprowadzonym przez „GL” 67% respondentów było na tak, 8% odpowiedziało nie, a 25% nie miało zdania.
Wkrótce Rada Miasta Luboń, biorąc pod uwagę wyniki konsultacji, rozstrzygnie, jaka będzie odpowiedź na wniosek
Sióstr Służebniczek Zgromadzenia NMP. (red.)
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XLVI Sesja Rady Miasta Luboń
19 maja odbyła się XLVI Sesja Rady Miasta Luboń, podczas której poznaliśmy
skład nowej Lubońskiej Rady Seniorów kadencji 2022-2025.
Zakaz spalania bioodpadów

Nowa Lubońska Rada Seniorów

Dyskusja o ul. Chemików

Pierwszym punktem majowego posiedzenia
było przyjęcie przez radnych zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń. Z dniem 1 stycznia 2023
r. na terenie Miasta nie będzie można spalać
poza instalacjami i urządzeniami pozostałości
roślinnych. Zmiana wynika z przepisów ustawy o odpadach, która wprowadza taki zakaz
w gminach, gdzie odpady takie objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania (czyli tak,
jak w Luboniu). Nowe zasady zapewne najbardziej dotkną właścicieli ogródków działkowych, którzy nie będą mogli już spalać suszu,
tylko zobowiązani zostaną, aby wywozić go
do PSZOKu.

Radni jednogłośnie zatwierdzili nowych
członków Lubońskiej Rady Seniorów. Na
kolejną trzyletnią kadencję wybrani zostali:
Maria Błaszczak, Lechosław Kędra, Urszula
Koronkiewicz, Aleksandra Lorenc, Maria Nowakowska, Bożena Paczkowska-Gajdzińska,
Zdzisława Piskorz, Irena Skrzypczak, Włodzimierz Sroczyński, Elżbieta Stefaniak, Wanda
Suleja-Kot, Elżbieta Szajek, Danuta Woźniak.

Przy okazji dyskusji nad zmianami do budżetu
wywiązała się dyskusja między radnymi Koalicji
Mieszkańców Lubonia (Moniką Nawrot i Markiem Samulczykiem) a Panią i Panem Burmistrzami na temat ul. Chemików, którą Luvena
udostępnia Miastu odpłatnie w celu umożliwienia transportu odpadów do nowego punktu
przeładunkowego. Radni poddawali w wątpliwość wysokość opłat za służebność drogi, która ma wynieść rocznie 55 tys. zł netto i prosili
o podanie podstawy jej wyliczenia. Pytali także
o możliwość wykupienia drogi i mostu w przyszłości. Pani Burmistrz odpowiedziała, że umowa zawarta została na pięć lat i że obecnie nie
ma możliwości wykupu, gdyż miasto nie stać na
kwotę zaproponowaną przez Luvenę (mówi się
o 6 mln zł).

Przy okazji radny Bogdan Tarasiewicz (KML)
przypomniał, że Kom-Lub ma obowiązek
czyszczenia pojemników na śmieci.

Zmiany w budżecie
Na wniosek Skarbnika Miasta radni dokonali
zmian w budżecie Lubonia, zwiększając dochody o 442 510,76 zł do kwoty 157 559 001,54 zł
(głównie o środki z Funduszu Pomocy na
wsparcie uchodźców z Ukrainy). Z kolei wydatki zwiększono o 442 510,76 zł do kwoty
189 836 843,66 zł (głównie w związku ze zmianą liczby dzieci w przedszkolach oraz pomocą
dla cudzoziemców).

Jakub Jackowski

Budowa stacji
W środę, 4 maja Burmistrz Małgorzata Machalska podpisała umowę z firmą MTM Budownictwo sp. z o.o. na budowę stacji przeładunkowej, natomiast w środę, 11 maja
wykonawcy robót przekazano plac budowy.
Punkt powstanie w sąsiedztwie firmy Luvena. Zakres prac obejmuje
budowę punktu tymczasowego magazynowania odpadów (stacji
przeładunkowej) wraz z dostawą ładowarki teleskopowej, uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na zbieranie odpadów. Wartość inwestycji to
7 866 000 zł. Zamówienie jest współfinansowane przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W miarę postępu realizacji inwestycji, do tematu będziemy powracali w kolejnych wydaniach „GL”. (PAW)
W trakcie przekazywania placu budowy, na którym powstanie stacja przeładunkowa,
w sąsiedztwie firmy Luvena fot. Paweł Wolniewicz

Nowy Komunalny
Burmistrz Małgorzata Machalska podpisała umowę z Przedsiębiorstwem WENO Sp. z o.o. sp. k. z Chodzieży na budowę budynku komunalnego przy ul. Łącznej 4.
W ramach inwestycji powstanie 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 678,17m2 zwiększających mieszkaniowy zasób naszego miasta. Wartość inwestycji
to 6 394 582 zł, z czego 4 141 908 zł stanowi wsparcie finansowe otrzymane z Funduszu
Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu
budownictwa komunalnego. (red.)

W Luboniu funkcjonuje
program „Złota rączka
dla Seniora”
Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Luboń i realizowane w ramach pożytku publicznego przez Lubońskie Bractwo Kurkowe (LBK). Program ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i samodzielności seniorów w ich miejscu
zamieszkania.
W jego ramach z usług mogą bezpłatnie korzystać lubonianie, którzy są płatnikami podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz Miasta oraz: mają co najmniej 65 lat, są
osobami zamieszkującymi samotnie, są przewlekle chore i/
lub niepełnosprawne, dysponują niskimi dochodami.
Zakres usług obejmuje drobne prace naprawcze, które nie
wymagają specjalistycznej wiedzy i uprawnień oraz natychmiastowej interwencji. Szczegółowe informacje i regulamin
są dostępne na stronie www.lubon.pl. Chęć skorzystania
z usługi można zgłaszać telefonicznie pod numerem tel. 889
984 688 od poniedziałku do piątku w godz. 10-16.

fot. Zb. UML

Na podstawie informacji lubońskiego magistratu (red.)
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BADANIE: TEL. 61 813 08 13
UWAGA! PODCZAS PRZEGLĄDU SPRAWDZANIE GRATIS (NA ŻYCZENIE KLIENTA)
• AMORTYZATORÓW • PŁYNU UKŁADU CHŁODZENIA • PŁYNU HAMULCOWEGO

UL. ARMII POZNAŃ 49
62-030 LUBOŃ

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

SKUP

LK032

NAPRAWA MASZYN
DO SZYCIA
domowych i przemysłowych
wszystkich marek i typów:
stebnówki, owerloki,
guzikarki, podszywaki itp.
Łucznik, Singer, Lada, Juki,
Pfaff, Brother, Siruba
ROK ZAŁOŻENIA FIRMY 1982

(WYSOKIE CENY)

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

SPRZEDAŻ

e-mail: maszynykrawieckie@onet.eu

• ZŁOMU
• MAKULATURY

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

Korepetytor z wieloletnim
doświadczeniem udzieli

korepetycji
z matematyki
na wszystkich
poziomach zaawansowania
(z przygotowaniem do matury włącznie)

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.

tel. 724-215-530

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

LK066
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ODZIEŻ

AKCESORIA

CZĘŚCI

CHEMIA

U L . C Z ECH O S ŁOWACK A 5 2
P OZ N A Ń DĘ B I EC

+ 4 8 7 9 4 593 7 7 7
W W W. S K L E PM O T O S FE R A . PL

tel. Adam: 792 656 383

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

OFERTA:

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

KRÓTKIE DOŚWIADCZENI
FACHOWCY
TERMINY

O D M A RC A D O W R Z E Ś N I A
Z A PR A S Z A M Y RÓW N I E Ż
W NIEDZIELE W GODZ . 10 -14

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

• BLOKADY MECHANICZNE BEAR-LOCK
• BLOKADY ELEKTRONICZNE E-JOYLOCK
• BLOKADY UKŁADU KIEROWNICZEGO
• BLOKADY CARGO-LOCK
• ALARMY
• IMMOBILISERY
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE
• CENTRALNE ZAMKI
• CZUJNIKI COFANIA
NOWOŚĆ NA RY
• ELEKTRYKA
NKU
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
ELEKTRONICZN
A BLOKADA
• HAKI HOLOWNICZE
SKRZYNI BIEG
• AUTO GAZ
ÓW.
• AUTO KLIMA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW DNA

E-JOYLOCK

E-MAIL:

LP001

APTHERM, ul. Serdeczna 8
Budynek E, Piętro drugie
62-081 Wysogotowo

KONTAKT:

ADRES:

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

ul. Powstańców Wlkp. 4A serwis@niedzwiedz-lock.pl
62-030 Luboń
serwis1@niedzwiedz-lock.pl

BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl
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Życie w lubońskim Ośrodku Kultury
W ostatni piątek kwietnia gościliśmy w Ośrodku Kultury Joannę
Szczepkowską, która wystąpiła w dwóch różnych przedstawieniach. W
południe odbył się spektakl dla młodzieży z lubońskich szkół pt. „Ballady
Adama M.”, natomiast wieczorem pani Joanna wcieliła się w dwie całkowicie różne bohaterki w przedstawieniu pt. „Goła Baba”.
Monodram, a raczej „monokomedia” napisana przez samą aktorkę grana
jest od 1997 roku na scenach całej Polski. Aktorka gra dwie zupełnie różne
kobiety rywalizujące ze sobą jako artystki. Każda z nich rozumie swój zawód inaczej – jedna, idealistka, uprawia sztukę „nieskażoną”, czyli koncert
gry na ciszy, wymagający specjalnego stanu ducha publiczności, druga
to uosobienie szmiry i bezczelności, a jej „sztuka” to prymitywne dowcipy
i beznadziejny, pośpieszny streaptease. Zarówno Kobieta z Parasolką jak
i Goła Baba nawiązują kontakt z publicznością, która nie może pozostać
bierna. Zaskoczeniem jest natomiast zakończenie sztuki i pointa, stawiająca widza przed pytaniem czy to z czego się zaśmiewał nie jest też ludzkim dramatem.

Wesoło i ludowo zrobiło się w sobotnie popołudnie 21 maja w Ośrodku Kultury z powodu IX edycji Przeglądu Zespołów Śpiewaczych Niezapominajka. Do naszego miasta przyjechały zaprzyjaźnione zespoły:
Aspirynki i Komorniczanie z Komornik, Dębowy Liść z Suchego Lasu,
Wesoła Gromada ze Stęszewa, po raz pierwszy zespół Tośtoki z Pięczkowa oraz zespół Lubonianie. Gospodarzami Przeglądu był działający przy
Ośrodku Kultury w Luboniu Zespół Szarotki. Spotkanie, wspólne śpiewy i
tańce sprawiły wszystkim uczestnikom dużo radości. (OK)

fot. Zb. Ośrodka Kultury

fot. Zb. Ośrodka Kultury

Z życia Biblioteki Miejskiej
Teatr Mój z Poznania wystawił w naszej Bibliotece spektakl „Ma Pan problem z kobietami”, czyli komediową sesję terapii. Widzowie
tłumnie przybyli na to wydarzenie. Zaskoczeniem była forma przedstawienia. Niemniej
jednak uśmiech nie opuszczał widzów aż do
końca. Nie szczędzili również słów uznania dla
aktorów – Katarzyny Adamczyk-Kuźmicz oraz
Tadeusza Falany.

I tak do kolejnego etapu zgłoszono 55 dzieci.
W dniu konkursu, 13 maja, poziom był bardzo
wyrównany, a dzieci sprawnie poradziły sobie
z tekstami konkursowymi, którymi w tym roku
były fragmenty książek Grzegorza Kasdepke.
Po burzliwych naradach udało się wskazać finalistów. Bardzo dziękujemy Magdalenie Słocińskiej z WBPiCAK w Poznaniu oraz Angelice
Stefaniak reprezentującej UM Luboń, który
ufundował gadżety dla uczestników.

rzy po 70 roku życia, których stan zdrowia nie
pozwala samodzielnie korzystać z oferty BM
mogą skorzystać z Kuriera, czyli wybrać z zasobów Filii interesujące ich książki i zamówić
je do domu. Usługa dopiero ruszyła, a już
przyjęła się z ciepłym przyjęciem starszych
mieszkańców Lubonia.
W czasie pandemii, w co drugi wtorek miesiąca brakowało nam regularnych spotkań
Klubu Promyk. Teraz spotkania wróciły na
stałe zarówno do kalendarza Biblioteki,
jak i Klubowiczów. W tym miesiącu spotkanie przypadło na Tydzień Bibliotek. Radosny
ton spotkania spowodowany był nie tylko
dawno niewidzianymi przyjaciółmi, ale i stołowi, który wręcz uginał się od pyszności. Jak
zwykle nie zabrakło poezji, śpiewu i muzyki.

fot. Zb. Biblioteki Miejskiej

Aleksandra Rutkowska czyli BajOla to istna
czarodziejka, jeżeli chodzi o opowieści dla
dzieci. Podczas Tygodnia Bibliotek, w czwartek 12 maja, odbyło się u nas jej spotkanie
z dziećmi, na którym najmłodsze siedziały
zachwycone jej stylem opowiadania i zaangażowaniem.
Tradycją jest organizacja przez nas Konkursu Pięknego Czytania, podczas Tygodnia Bibliotek. Tym razem poprosiliśmy
nauczycieli lubońskich szkół, o to aby oni
dokonali pierwszych selekcji w klasach 1-3.

fot. Zb. Biblioteki Miejskiej

17 maja odbyły się kolejne Senioralne Zapoznajki, czyli spotkania integracyjne dla seniorów. Była to nie tylko okazja do zapoznania się,
zjedzenia czegoś słodkiego, ale i oddania się
muzycznej przyjemności. Wydarzenie uświetnili grą na flecie trzej młodzi artyści, studenci
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Dominika Jabłońska,
Monika Kolska oraz Robert Kaźmierczak.
Biblioteka ruszyła z usługą „Kurier dla Seniora”, obsługiwaną przez naszą Filię nr 4. Senio-

fot. Zb. Biblioteki Miejskiej

W każdy poniedziałek o godz. 16 BM w Luboniu zaprasza obywateli Ukrainy na spotkanie z językiem polskim. (BM)
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Matura 2022
W środę, 4 maja rozpoczęły się matury. W całej Polsce blisko 290 000 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpiło o godz. 9 do obowiązkowego pisemnego
egzaminu z j. polskiego na poziomie podstawowym. Chęć przystąpienia do polskich egzaminów maturalnych
zadeklarowało także 41 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br., po ataku
Rosji na Ukrainę.
Wymagania
W tym roku – podobnie jak w ubiegłym
– egzamin maturalny był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu
2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, na
podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.
Egzaminy pisemne były przeprowadzane
rano (początek o godz. 9) i po południu
(początek o godz. 14).
W naszym mieście maturę zdawało trzydzieścioro absolwentów klasy III Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego
w Luboniu. (red.)

Lubońscy maturzyści chwilę przed egzaminem pisemnym z j. polskiego fot. Zb. ZS

Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
Jeszcze nie ostygły emocje związane z premierą
filmu „Kiedyś byliśmy sąsiadami”, a już rozpoczęto przygotowania do kolejnej produkcji. W środę, 11 maja odbyło się czytanie scenariusza nowego filmu, którego realizację przewidziano na
pierwsze dwa weekendy czerwca w Śmiglu. Jego
akcja rozgrywa się we wrześniu i październiku
1939 roku. Chętnych do statystowania zapraszamy do kontaktu z p. Piotrem Świdzińskim lub p.
Anitą Plumińską-Mieloch.
W zerówce realizujemy już ostatni moduł Międzynarodowego Projektu Czytelniczego
„Magiczna moc bajek”. Dzięki rodzicom, którzy
przychodzili do szkoły, by poczytać całej grupie,
udało się zachęcić dzieci do czytania – maluchy
sięgają po książki także w czasie przeznaczonym
na zabawę.

W tym roku w obchody Dnia Ziemi zaangażowano całą szkołę. W konkursie plastycznym dla
uczniów klas 0-2 przyznano I miejsce Marysi Świętek (1c), II miejsce – Michalinie Bręczewskiej (1b),
a III nagrodę wręczono Piotrowi Wojtkowiakowi
(2a). W kolejnej grupie wiekowej tworzącej prace
na temat „Ratujemy Ziemię” nagrodzono Natalię
Filipiuk (3a). W konkursie fotograficznym pt. „Stan
Ziemi w obiektywie – obserwujemy lokalnie”
dla uczniów klas 5-7 przyznano I miejsce Klaudii
Wajman (7c), II miejsce zajęła Zuzanna Grzegorzewska (5a), III nagrodę zdobył Olaf Filipiuk (7c).
Uczniowie klas 8 i LO wzięli udział w quizie online
„Realny stan Ziemi – działamy globalnie”.

muzykę do utworu Marii Konopnickiej skomponował właśnie Feliks Nowowiejski.
Kl. 3a zrealizowała czwarty moduł Międzynarodowego Projektu Emocja. Tym razem uczniowie wybrali się do Krainy Empatii, gdzie mogli
spróbować wczuć się w emocje i uczucia innych.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem realizowali
zadania – wykonali empatyczne okulary, opisywali emocje, rysowali odczuwane emocje.

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS
fot. Zb. ZS

Mikołaj Korzeniowski został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego
i 10 maja otrzymał z rąk Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty dyplom potwierdzający jego dokonania!
Gratulujemy!
Delegacja Zespołu Szkół na miejskich uroczystościach – 3 maja uczniowie szkoły wzięli
udział w Mszy św. w intencji ojczyzny i złożyli
kwiaty pod pomnikiem na placu bł. E. Bojanowskiego w Luboniu.

Z kolei Rada Rodziców zaangażowała uczniów
do sadzenia kwiatów oraz krzewów w skrzyniach i donicach, które ozdobiły przestrzeń
wokół boiska.
25 kwietnia uczniowie klas 1b i 1c wybrali się do
BM na spotkanie z panią Bogną Nowowiejską
– wnuczką znanego kompozytora, która opowiedziała maluchom kilka anegdot z życia swego dziadka, zagrała fragmenty jego kompozycji
oraz zachęciła do wspólnego wykonania „Roty”.
Uczestnicy spotkania na zawsze zapamiętają, że

26 kwietnia uczniowie klas 6: Antonina Rogalka,
Wiktoria Mroczek, Jędrzej Androsiuk oraz Franciszek Grzybiak wzięli udział w Powiatowym
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
który odbył się w SP5 w Luboniu. Uczestnicy
konkursu musieli wykazać się znajomością przepisów, umiejętnością ich stosowania i poruszania
się po miasteczku ruchu drogowego, sprawnością w jeździe na rowerze oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Wspólna praca
przyniosła efekt w postaci drugiego miejsca, a dodatkowo Jędrzej Androsiuk zdobył największą
liczbę punktów spośród wszystkich uczestników.
Uczniowie otrzymali puchar i nagrody rzeczowe.
Gratulujemy! (ZS)
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Szkoła Podstawowa nr 1
Uczniowie klas 8 biorą udział w projekcie
geograficznym Kraje Ameryki w Pudełku.
Pierwsze prace już powstały, uczniowie nie
tylko wykazali się zdobytą wiedzą, ale też
kreatywnością i zdolnościami kulinarnymi.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o prezentowanych krajach. Było twórczo, ciekawie
i smacznie. Gratuluję zdobytej wiedzy, zaangażowania i pomysłowości!

Przybylskiemu, który podjął się roli sędziego
i czuwał nad prawidłowym przebiegiem zawodów, UM Luboń za ufundowanie nagród,
Radzie Rodziców SP1 za ufundowanie medali,
prywatnemu darczyńcy za ofiarowane nagrody oraz partnerom wydarzenia: SpeedCube
oraz Strefa Kostek za wskazówki organizacyjne, wypożyczenie mat do pomiaru czasu oraz
ufundowane nagrody.

Magdalena Kulińska

Monika Cegłowska

fot. Zb. SP1

25.04.2022 w SP1 im. bł. E. Bojanowskiego 27
uczniów z 13 szkół rywalizowało w układaniu kostki Rubika na czas. Zawodnicy mieli
pięć prób jak najszybszego ułożenia kostki,
na podstawie trzech najlepszych wyników
obliczono średnie czasy osiągnięte przez każdego zawodnika. Przed każdą próbą kostka
była pomieszana przez sędziego, pomiary
były rejestrowane na specjalnych timerach
i wyświetlane na displayach, zawodnicy mogli korzystać ze swoich lub szkolnych kostek
magnetycznych. Zwycięzcą Międzyszkolnego
Turnieju Speedcube został Jerzy Wszołek z SP
im. św. Filipa Neri w Luboniu. Tuż za nim uplasował się Patryk Stronka z SP2 im. Edwarda hr.
Raczyńskiego w Komornikach. Trzecie miejsce zajął Antoni Dankowski z SP7 im. Erazma
z Rotterdamu w Poznaniu. Najszybsze ułożenie należało do Patryka Stronki. Wśród zawodników rozlosowane zostały kostki od sponsora. Gratulujemy! Dziękujemy p. Kamilowi

Pod koniec kwietnia uczniowie klas 7-8
uczestniczyli w zajęciach online pt. „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”, których celem
było podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu i uczestnictwem w nielegalnych grach
hazardowych. Dowiedzieliśmy się m.in. jakie
gry zaliczamy do gier hazardowych, jakie konsekwencje prawne związane są z nielegalnym
hazardem oraz o uzależnieniach od hazardu.
Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej i profilaktycznej patronowało Ministerstwo Finansów,
a zajęcia poprowadziły panie z Czwartego
Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od
Gier US Poznań-Nowe Miasto. Szkolnym koordynatorem akcji była p. psycholog Monika
Cegłowska. (SP1)

fot. Zb. SP1

Zuzanna Kocik została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Mała retencja – więcej wody
dla przyrody”. Zuzia wykonała fotografię, która
wśród 12 zdjęć z całej Polski, znalazła się w kalendarzu wydanym przez Ligę Ochrony Przyrody.
W nagrodę otrzymała aparat fotograficzny.

Uczniowie klas 1-3 SP1 w roku szkolnym
2021/2022 przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Stypendiada wczesnoszkolna. Uczestnicy zmagali się w następujących
kategoriach: konkurs czytelniczy „Abecadło”,
matematyczny – „Plusik”, ortograficzny –
„Ortografek” oraz plastyczny – „Plastuś”. We
wszystkich konkursach wzięło udział 56
uczniów. Wszyscy otrzymali dyplomy, natomiast laureaci również medale.
W konkursie plastycznym wyróżnienie otrzymał: Marek Grodziski (1a), ortograficznym:
Kaja Wieczorek (2c), Agata Tomaszewska (2c),
matematycznym: Antonina Kosińska (2a), Maria Kanas (2a).
Rada Rodziców ufundowała również nagrody
książkowe dla uczniów, którzy w konkursie
otrzymali wysokie wyniki na tle szkoły. Klasy 1
konkurs plastyczny: Oliwia Swendrowska (1a),
Oliwia Konieczna (1b), Marta Zawada (1b);
Klasy 2 – matematyczny: Ignacy Witasik (2a);
plastyczny: Maria Kanas (2a), Paulina Nowak
(2c); Klasy 3 – plastyczny: Marcin Dominiak
(3a). Naszym Orłom gratulujemy osiągnięcia
wysokiego wyniku.
Szkolny koordynator V. Matalewska
Podczas trwania Festynu Rodzinnego
w SP1, 4 czerwca w godz. 10-13 będzie możliwość zarejestrowania się w bazie dawców
szpiku. Potencjalnym dawcą krwiotwórczych
komórek macierzystych może zostać prawie
każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, którego BMI nie przekracza 40.
Rejestracja w bazie Dawców Fundacji DKMS
polega na zapoznaniu się z ogólnymi wymogami przystąpienia do rejestracji i wykluczeniu
ewentualnych chorób, uniemożliwiających
rejestrację, wypełnieniu formularza rejestracyjnego, pobraniu wymazu z błony śluzowej
z wewnętrznej strony policzka. Więcej informacji: https://fb.me/e/5nTpzCQ3a. Możesz uratować komuś życie!
Magdalena Madajczyk-Głowacka

Gratulujemy Zuzi i życzymy pięknych zdjęć.
Ewa Rubisz

Szkoła Podstawowa nr 2
Co słychać w Cieszkowiance?
Łukasz Klorek z kl. 8b został Mistrzem Polski
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Sportach Halowych w Białymstoku. Jakub
Gniatkowski z kl. 5a zajął V miejsce podczas tych
zawodów. Ich trenerem jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Andrzej Bartosiewicz. Gratulujemy tego sukcesu i życzymy kolejnych.
Wolontariat:
W naszej szkole trwa akcja charytatywna: „Kup
pan szczotkę”, aby pomóc afrykańskim dzieciom
odpowiednio dbać o zęby. Do 15 czerwca zbieramy szczoteczki i pasty do zębów.

Kolejny raz w holu głównym zachęcamy do udziału w zbiórce złotych monet. Zebrane pieniądze
zostaną przekazane do Oddziału Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu.
Grupa naszych uczniów z opiekunami sprzątała
Luboń w ramach akcji Sprzątamy dla Polski. Szkoda tylko, że aż tyle śmieci można znaleźć podczas
krótkiego spaceru.
Otrzymaliśmy także słodkie podziękowanie dla
naszej szkoły od maluszków z Ochronki w Jaunde
w Kamerunie – na ich dożywianie przeznaczyliśmy dochód z naszego szkolnego kiermaszu świątecznego. Motywuje to nas do dalszych działań
i pokazuje, że są one bardzo potrzebne.

fot. Zb. SP2
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8-15 maja w całej Polsce obchodziliśmy Tydzień
Bibliotek. Z tej okazji w naszej szkole odbywały
się konkursy. Popularna ostatnio akcja sleeveface,
konkurs dla klas 1-3, zachęcający do czytania książek z serii Nelly Rapp czy krótkie konkursy na długie przerwy ściągnęły do biblioteki wielu uczniów.
Ich wiedza na temat ulubionych serii czy tytułów
jest naprawdę imponująca. Najbardziej aktywni uczestnicy Tygodnia Bibliotek to Aleksandra
Godek z kl. 8c i Mikołaj Kamiński z kl. 4a.

Delegacja Cieszkowianki godnie reprezentowała szkołę podczas miejskich obchodów
Święta Narodowego 3 Maja, biorąc udział w
uroczystościach. Poczet sztandarowy i opiekunowie wzięli udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny
w kościele pw. św. Barbary i złożeniu kwiatów
przed pomnikiem na pl. E. Bojanowskiego.

25
zajęcia z fizyki dla uczniów kl. 3b. Uczniowie
sprawdzali, kiedy ciała pływają, a kiedy toną.
Badali, jaki wpływ ma masa, kształt i gęstość na
zachowanie się ciał w wodzie, „ratowali” tonące
ziemniaki i wydobywali zatopiony wrak z dna
oceanu. Jesteśmy pewni, że trzecioklasiści po tym
doświadczeniu z niecierpliwością będą czekać na
lekcje fizyki w przyszłości. (SP2)

Nasi uczniowie klas 7 i 8 uczestniczą w edukacyjnym projekcie Europejskiej Agencji Kosmicznej
(ESA) oraz Fundacji Airbus przy wsparciu firmy
Autodesk. Po serii zajęć poświęconych nauce projektowania w 3D w aplikacji Tinkercad, uczniowie
samodzielnie projektują wybrane modele wchodzące w skład bazy księżycowej: lądownik księżycowy,
moduł mieszkalny astronautów i astronautek, łazik
księżycowy, rakietę, księżycową stację kosmiczną,
kombinezon astronauty/astronautki. Wystarczy popatrzeć na ich projekty i już widać, jacy są zdolni. Niedługo prawdopodobnie ich prace zainteresują nie
tylko Europejską Agencję Kosmiczną, ale także NASA.
Nasi trzecioklasiści zmierzyli się z testem kompetencji. Rozwiązywali zadania, dzięki którym
dowiedzą się, ile nauczyli się w pierwszym etapie
edukacji. Dzięki temu będzie można skuteczniej
zaplanować dalszy etap kształcenia. Czekamy na
wyniki i trzymamy kciuki.

fot. Zb. SP2
fot. Zb. SP2

Julia i Amelia z kl. 8g oraz Weronika, Milena i Adrian z kl. 8f pod opieką p. Magdaleny Przybylskiej
w ramach projektu edukacyjnego przeprowadzili

Szkoła Podstawowa nr 4
Ploteczki z Czwóreczki.
Co to była za sobota. 14.05.2022 – Mistrzostwa
Szkół w Smoczych Łodziach. Początek zawodów nad Poznańską Maltą to wyścigi kl. 7-8, reprezentanci naszej szkoły walczyli z siłą wiatru,
falami i przeciwnikami. To były emocje. Załoga
synchronizowała pociągnięcia wioseł, rytmicznie
przesuwając się po wodzie. Sunęła niczym najlepsi zawodnicy, przedbiegi zakończyli na drugim
miejscu. Następnie załoga przystąpiła do finału.
Wystartowała na drugim miejscu i goniliśmy przez
cały dystans prowadzącą załogę, w ostatnich metrach udało nam się dojść przeciwników. Ostatecznie okazało się, że przegraliśmy złoto o jedną setną
sekundy. Taki jest sport – walka do ostatnich chwil.
Brawo dla wszystkich zawodników – wykazaliście
się duchem walki!
Zofia Piotrowska i Grażyna Kulińska

Sprawdzaliśmy, co zagraża naszej planecie i jak ją
chronić. Przygotowywaliśmy zdrowe śniadania,
zakładaliśmy hodowle ziół i kiełków, aktywnie
spędzaliśmy przerwy. Podsumowaniem miesiąca
był konkurs plastyczny „Moje zdrowie w moich
rękach”. Dziękujemy wychowawcom za realizację
oraz uczniom za zaangażowanie i świadome wybory w celu utrzymania własnego zdrowia.
Szkolny zespół ds. promocji zdrowia
Czas na podsumowanie zawodów lekkoatletycznych, które odbyły się 28.04.2022. Chłopcy w składzie: Kamil Piotrowski, Igor Malak, Bartosz Ziółkowski, Bartosz Kuś, Marcel Krupa, Franciszek Tłok zajęli
1. miejsce w powiatowych zawodach czwórboju
lekkoatletycznego. Dziewczyny w składzie: Kinga
Dudziak, Nadia Waleriańczyk, Maria Sajnaj, Zofia
Bielawska, Zuzanna Kryg, Aleksandra Wójcik zajęły
8. miejsce w zawodach powiatowych, a także
2. miejsce w mistrzostwach szkół lubońskich.
Osiągnięcia indywidualne w Powiecie: Maria Sajnaj 1. miejsce na 600 m, Franek Tłok: 3. miejsce
w czwórboju, 2. miejsce w rzucie piłeczką palantową, 2. miejsce w biegu na 1000 m, Bartosz Kuś
3. miejsce w biegu na 1000 m.

fot. Zb. SP4

Motywujemy uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia. Kwiecień jest miesiącem, w którym
szerzej przyglądamy się tej tematyce. W tym roku
minął on nam pod hasłem „Nasza planeta, nasze
zdrowie”. Zwróciliśmy uwagę na zależność naszego zdrowia od kondycji naszej planety. Zorganizowaliśmy Dzień Ziemi, posadziliśmy nowe krzewy.

Osiągnięcia indywidualne w mistrzostwach
Lubonia: Maria Sajnaj 1. miejsce w czwórboju,
Franciszek Tłok 2. miejsce w czwórboju, Bartosz
Kuś 3. miejsce w czwórboju, Bartosz Ziółkowski
3. miejsce w biegu na 60 m oraz 3. miejsce w skoku w dal, Franciszek Tłok 1. miejsce w biegu na
1000 m oraz 1. miejsce w rzucie piłeczką palantową, Bartosz Kuś 2. miejsce w biegu na 1000 m,
Marcel Krupa 3. miejsce w biegu na 1000 m, Zofia
Bielawska 2. miejsce w rzucie piłeczką palantową, Maria Sajnaj 1. miejsce w biegu na 600 m,
Kamil 2. miejsce w biegu na 60 m.
Kamil Kolecki

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
26.04.2022r. Wystartowały dwie drużyny. Skład
młodszej: Mikołaj Doruch (5b), Zuzanna Kryg (5b),
Aleksandra Wójcik (5b), Oskar Czeszyński (5c); Skład
starszej: Maksym Janotka (7b), Wiktoria Kwiatkowska (8a), Marta Adamska (8b). Turniej składał się
z czterech części. Pierwsza część to test z wiedzy
przepisów ruchu drogowego, druga to umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, kolejna to pokonanie trasy w miasteczku rowerowym. Ostatni
etap to przejazd rowerem po wyznaczonym torze:
tarka, przewiezienie klocka z miejsca na miejsce,
slalom, jazda po pochylni i umiejętność zatrzymania się. Młodsi zajęli III miejsce, starsi V miejsce. Na
koniec czekała miła niespodzianka dla najlepszych
– puchary, dyplomy i plecaki. Brawa za wytrwałość!
Zofia Piotrowska, Natalia Adamska
19 kwietnia 1943 roku w Getcie Warszawskim
wybuchło powstanie, na znak pamięci tamtych
wydarzeń uczniowie naszej szkoły przystąpili
do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. Żonkile są symbolem pamięci o powstaniu,
związane są z postacią Marka Edelmana – ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej,
który co roku w rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas
pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie
solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.
Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest
jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą
i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od
światopoglądu czy sympatii politycznych.
Magdalena Michalska
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Szkoła Podstawowa nr 5
13 kwietnia odwiedziła nas ponownie p. Joanna Krzyżanek, autorka ponad 100 książek dla dzieci. Prowadziła rozmowy z naszymi uczniami, czytała opowieści wielkanocne
oraz tworzyła wspólnie z nami papierowe
jajka oraz makaronowe historie wielkanocne. Tym razem gościła w klasach 5, 7 i 8. Młodzież miała okazję zapytać o to, jak powstają
jej książki, skąd czerpie ona na nie pomysły
i jak wygląda praca pisarki od przysłowiowej
kuchni, czyli krótko mówiąc czy to opłacalny
zawód. Z kl. 5a rysowaliśmy i wycinaliśmy maski wielkanocne, a z kl. 7c układaliśmy makaronowe kompozycje. Dużo zabawy i kreatywnej pracy.

kło osoby króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zaprezentowano najważniejsze
postanowienia Konstytucji. Pojawiły się też
akcenty ukraińskie jako nasz wyraz wsparcia
i solidarności. Uczniowie obu klas wykonali
też pieśń „Modlitwa o pokój”.
Katarzyna Jankowska-Kostrzewa

fot. Zb. SP5

jące na celu uczczenie pamięci o bohaterach
powstania w getcie warszawskim i dlaczego
należy o nich pamiętać.

Anna Trąbała

Katarzyna Urbaniak i Paulina Hącia

W tegorocznej akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile zorganizowanej dla upamiętnienia rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim wzięli udział uczniowie
klas 4-8. Uczniowie z klas 4-5 dowiedzieli się,
w jaki sposób traktowani byli Żydzi w czasie
II wojny światowej i co symbolizują żonkile,
które samodzielnie wykonali, wykorzystując
przygotowany szablon. Uczniowie kl. 4a wysłuchali także opowiadania Marcina Szczygielskiego „Prawdziwi przyjaciele”. Klasy siódme pracowały z filmem „Muranów – dzielnica
północna”. Na jego podstawie poznali historię
warszawskiej społeczności żydowskiej, okoliczności wybuchu powstania w getcie warszawskim i dowiedzieli się, dlaczego współczesny Muranów znajduje się na wzniesieniu.
Ósmoklasiści obejrzeli film „Nie było żadnej
nadziei”, który wyjaśnił powód zorganizowania przez Żydów powstania. Uczniowie
poznali jego dokładny przebieg i wysłuchali
relacji uczestników tych wydarzeń. Młodzież
dowiedziała się, dlaczego co roku 19 kwietnia
w Warszawie odbywają się uroczystości ma-

Szkolne obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja – uczniowie klasy 4d i 1a
pod opieką pań Katarzyny Jankowskiej- Kostrzewy, Doroty Muchy i Anny Augustyniak
przygotowali krótki program słowno-muzyczny przybliżający tematykę tego ważnego
dokumentu prawnego. W programie pojawił
się m.in. polonez M. Ogińskiego „Pożegnanie
Ojczyzny”, piosenka „Witaj, majowa jutrzenko”, portrety twórców Konstytucji. Nie zabra-

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „DziałaMY – program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce”, realizowanego
przez Stowarzyszenie CREO i Stowarzyszenie
Metropolia Poznań. W ramach projektu uczestniczyliśmy w cyklu warsztatów obywatelskich:
przygotowujących do tworzenia własnych
projektów obywatelskich i społecznych, w tym
debat, warsztatów na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości, warsztatów
na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego, warsztatów przygotowujących do zorganizowania szkolnego
budżetu obywatelskiego. Na terenie szkoły
zrealizowaliśmy także akcje wolontariackie
o charakterze społecznym i obywatelskim.
Teraz czas na tzw. Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) – poprzez portal http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo uczniowie
będą mogli elektronicznie zgłaszać swoje
propozycje mini projektów o wartości do 1
000 zł. Może to być sprzęt lub wyposażenie
ważne z punktu widzenia potrzeb społeczności szkolnej służące celom edukacyjnym,
sportowym, rekreacyjnym itd. Po weryfikacji
zgłoszonych pomysłów zorganizujemy w naszej szkole głosowanie, a zwycięski projekt
zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku.
Monika Siwek

fot. Zb. SP5

Szkoła Podstawowa Katolicka nr 6
Ostatni czas w KSP6 upłynął nam na wydarzeniach sportowych, patriotycznych oraz
artystycznych. Uczniowie naszej szkoły brali
udział w zawodach sportowych, zajmując często miejsca na podium.

przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb
upamiętnia konkretną osobę, która zginęła
w Katyniu, Bykowni, Twerze lub Charkowie.
28 kwietnia, tuż po Mszy świętej na terenie
naszej szkoły został poświęcony Dąb Pamięci
porucznika Wincentego Pujanka oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
Uczniowie nie zapomnieli o uczczeniu majowych świąt narodowych. Z tej okazji odbył
się apel, a uczniowie klas młodszych stworzyli

prace plastyczno-techniczne. Uroczystość po
raz kolejny dowiodła, jak ważne są w naszym
życiu święta narodowe, które nas jednoczą
i dowodzą siły tożsamości narodowej. W gronie gości znaleźli się też uczniowie z Ukrainy.
Artystów w KSP6 również nie brakuje, ciągle
tworzą nowe dzieła od instalacji artystycznych
przez figurki z masy solnej aż po abstrakcyjne
dzieła czy makiety. Jest co podziwiać! (KSP6)

fot. Zb. SPK6

W naszej szkole odbyła się uroczystość,
która jest częścią programu patriotyczno
-edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnienia” mającego na celu uczczenie pamięci Bohaterów Mordu Katyńskiego, a zarazem

fot. Zb. SPK6

fot. Zb. SPK6
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Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2
62-060 Stęszew

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9
63-100 Śrem

tel. 602 468 329 e-mail: bartkowiak@bksc.pl
tel. 695 609 449 e-mail: kosewski@bksc.pl

www.bksc.pl

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

(LK137)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń

REKLAMA
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MEBLE

Luboń ul. Kręta 1B
tel. 61 810 57 34
www.meble-komfort.pl
biuro@meble-komfort.pl

LK125

Polub nas na Facebooku

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

HONORUJEMY KARTĘ SENIORA I DUŻEJ RODZINY
DARMOWE BADANIE WZROKU
PRZY ZAKUPIE KOMPLETNEJ PARY OKULARÓW

Centrum Handlowe Pajo

LK007

KOMPLEKSOWE BADANIE OKULISTYCZNE
USŁUGI OPTYCZNE

tel. 61 899 41 32

FOTOWOLTAIKA

GABINET STOMATOLOGICZNY
Renata Przybylska

(działa w ramach umowy z NFZ)

ul. Dr. R. Maya 1A

LK076

!

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

tel. 533 308 360

Jesteśmy z Państwem już 36 lat

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne
Dowozy realizujemy dla zamówień powyżej 30zł.
Koszt dowozu 15 zł. Zamówienia powyżej 150 zł - dowóz gratis.
Czynne: od wt. do pt. w godz. 10.00 – 17.00,
natomiast w soboty 10.00 – 16.00

LP003 LP003

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

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

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

WWW.BUMARO.PL

TEL. 602 660 986

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

tel 535-845-644

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

LA013

OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW

DZIEJE SIĘ W BIZNESIE
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Biznes lokalny
Poniżej prezentujemy nowo otwarte w naszym mieście punkty 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 poinformować Czytelników na łamach prasy lokalnej o zakresie świadczonych przez
siebie usług.
Drewniana Oaza Wanny Spa i Sauny to nowy punkt usługowy na mapie
Lubonia, w którego asortymencie są wanny Spa z hydromasażem, drewniane baseny ogrodowe, domki drewniane (różne gabaryty), chemia basenowa
oraz środki do ochrony i impregnacji drewna. Salon sprzedaży mieści się przy
ul. Puszkina 38. Zapraszamy od pn. do pt. w godz. 9-16, natomiast w soboty
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 661 011 078. Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej www.drewnianaoaza.pl

Na terenie CH Factory przy ul. Dębieckiej pojawił się nowy, pierwszy w Luboniu
sklep Żappka Store. To nowoczesna Żabka, w której nie ma kas ani obsługi.
Niebawem nastąpi jej otwarcie (więcej informacji wkrótce na naszym portalu)

Opracowanie i fotografie: Jakub Korytowski, Paweł Wolniewicz

REKLAMA

tel. 511 722 751

e-mail: biuro@m-cool.pl

POMPY CIEPŁA
KLIMATYZACJA
REKUPERACJA
CHŁODNICTWO
www.m-cool.pl

Sprzedaż - Montaż - Serwis
Rolety, Bramy Garażowe, Moskitiery
Żaluzje, Verticale,
Plisy, Roletki materiałowe

roletydudzik@onet.pl
601 775 420

61 817 18 39

BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl
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Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98
W dniach od 15 kwietnia do 15 maja Ochotnicza Straż Pożarna odnotowała 24 interwencje. Działania prowadzone były głównie na terenie
naszego miasta, ale także w Poznaniu, Komornikach czy na autostradzie
A2. Dwie osoby doznały uszczerbku na zdrowiu. W tym okresie podjęto wiele interwencji związanych z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych.
15 kwietnia – A2 – wypadek samochodowy
15 kwietnia – Luboń, ul. Sikorskiego – wyczuwalny zapach gazu
16 kwietnia – Luboń, ul. Poniatowskiego – pożar samochodu
18 kwietnia – Luboń, ul. Traugutta – pożar śmieci na cmentarzu
19 kwietnia – Luboń, ul. Armii Poznań – kot na drzewie
19 kwietnia – Poznań, ul. Rudnicza – pożar altany
20 kwietnia – Poznań, ul. Górnicza – pożar przyłącza gazowego
20 kwietnia – Luboń, ul. Armii Poznań – kolizja dwóch s. osobowych
23 kwietnia – Luboń, ul. Poznańska – rozpoznanie zagrożenia – owady
29 kwietnia – Poznań, ul. Głogowska – monitoring PPOŻ
30 kwietnia – Luboń, ul. Dolna – pożar sadzy w przewodzie kominowym

1 maja – Luboń, ul. Leśna – pożar trawy
2 maja – Luboń, ul. Czajcza – pomoc zespołowi medycznemu w zniesieniu
pacjenta
2 maja – Luboń, ul. Wschodnia – rozpoznanie zagrożenia dot. pękniętej
ściany budynku
2 maja – Luboń, ul. Sikorskiego – pomoc zespołowi medycznemu w zniesieniu pacjenta
3 maja – Luboń, ul. Okrzei – rozpoznanie zagrożenia – owady
5 maja – Komorniki, ul. Kościelna – monitoring PPOŻ
9 maja – Luboń, ul. Kościuszki – neutralizacja plamy oleju na drodze
10 maja – Luboń, ul. Nagietkowa – rozpoznanie zagrożenia – owady
10 maja – Luboń, ul. Paderewskiego – rozpoznanie zagrożenia – owady
11 maja – Luboń, ul. Żabikowska – pożar śmietnika na przystanku
14 maja – Luboń, ul. Kościuszki – pożar samochodu na parkingu
15 maja – Poznań, ul. Korfantego – pożar trawy
15 maja – Luboń, ul. Niezłomnych – pożar śmietnika
Oprac. Maciej Splisgart

Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86
Od 16 kwietnia 2022 do 15 maja 2022 Straż Miejska podjęła 622 różnego rodzaju działania i interwencje na terenie miasta.
Działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji oraz patrole piesze i pieszo-rowerowe – 82.
• Kontrola placów zabaw – 55.
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 54.
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 78.
• Patrole szkolne – 48.
• Patrole łączone/asysty z pracownikami Policji lub Urzędu Miasta – 22.

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 28.
• Interwencje drogowe – 83.
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 61.
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu
i porządku publicznego – 17.
Warto wspomnieć, że na przełomie kwietnia i maja 27 osób ukarano mandatami, natomiast 21 osób pouczono. Prowadzonych jest 16 spraw o wykroczenie, 2 sprawy trafiły do sądu.
Na podstawie danych SM (PAW)

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
Od 12 kwietnia do 14 maja w Luboniu zatrzymano trzy osoby poszukiwane, trzy osoby posiadające narkotyki i trzech nietrzeźwych kierowców.
Policja zatrzymała na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 14
sprawców oraz wylegitymowała 369 osób. Ujawniono również 16 oszustw
internetowych (tzw. przestępstw w sieci).

25 kwietnia – przy ul. Kujawskiej zatrzymano nietrzeźwego kierowcę (1 promil).

12 kwietnia – dwóch nieznanych sprawców dokonało kradzieży kilkudziesięciu perfum ze sklepu Rossmann w CH. Factory przy ul. Dębieckiej (straty:
12 074 zł).

28 kwietnia – przy ul. Kościuszki nieznany napastnik zaczepił przechodzącego mężczyznę, po krótkiej rozmowie zaatakował go nożem powodując
ranę kłutą brzucha.

15 kwietnia – mężczyzna zatrzymany przy ul. Żabikowskiej posiadał przy sobie
prawie trzy gramy amfetaminy.

29/30 kwietnia – skradziono pięć przęseł ogrodzeniowych z terenu posesji
przy ul. Okrzei (straty: 1 000 zł).

16 kwietnia – przy ul. Stanisława Staszica właściciel mieszkania odciął dostęp
do mediów jego najemcom, czym znacznie utrudnił korzystanie z lokalu mieszkalnego.

1 maja – przy ul. Źródlanej nieznany sprawca uderzył w twarz nastolatka,
poszkodowany ma złamany nos.

19 kwietnia – pracownice dwóch różnych sklepów sieci Żabka sprzedały
alkohol osobom nieletnim. W konsekwencji lubońscy policjanci ujawnili
przy ul. Rzecznej nietrzeźwe osoby nieletnie. Jedną z nich ze względu na
silny stan upojenia alkoholowego odwieziono do szpitala.
20 kwietnia – mężczyzna zatrzymany przy ul. Armii Poznań kierował pojazdem
pod wpływem środków odurzających. Posiadał przy sobie narkotyki.
20 kwietnia – skradziono markowe ubrania w CH. Factory przy ul. Dębieckiej
(straty: 1 050 zł).
21 kwietnia – nieznany sprawca uszkodził forda, zaparkowanego przy ul.
Granicznej (straty: 2 000 zł).
22 kwietnia – z wnętrza niezamkniętego samochodu marki Honda, zaparkowanego przy ul. Dąbrowskiego skradziono dwa laptopy (straty: 10 500 zł).
23 kwietnia – przy ul. Armii Poznań doszło do potrącenia kobiety na przejściu
dla pieszych. Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala.
24 kwietnia – przy ul. Puszkina zatrzymano nietrzeźwego kierowcę (kobieta
2 promile!).

25 kwietnia – przy ul. Powstańców Wielkopolskich uszkodzono samochód
marki Renault (straty: 700 zł).
28 kwietnia – trzech nieznanych sprawców dokonało kradzieży Whisky ze
sklepu Biedronka przy ul. Żabikowskiej (straty: 700 zł).

1 maja – nieznany sprawca uszkodził osiem samochodów zaparkowanych na
niestrzeżonym parkingu przy ul. Dworcowej.
1 maja – przy ul. Wschodniej zatrzymano nietrzeźwego (0,8 promila) kierowcę.
6/7 maja – z hondy zaparkowanej na terenie jednej z posesji przy ul. Kościuszki
skradziono katalizator (straty: 5 000 zł).
11 maja – z mieszkania przy ul. Kościuszki w niewyjaśnionych okolicznościach
skradziono gotówkę (straty: 2 000 zł).
11 maja – dwóch sprawców, po wyważeniu drzwi tarasowych włamało się do
domu jednorodzinnego przy ul. Malinowej, a następnie skradło biżuterię. Na
miejscu pojawili się przewodnik z psem tropiącym oraz technik kryminalistyki,
który zabezpieczył stosowne ślady (straty: 2 000 zł).
13 maja – przy ul. Łącznej mężczyzna przywłaszczył sobie znajdujący się
na klatce schodowej budynku mieszkalnego komputer stacjonarny (straty:
3 000 zł).
14 maja – w CH. Factory przy ul. Dębieckiej zatrzymano mężczyznę, który
skradł odzież w jednym z funkcjonujących tam sklepów. Jak się okazało posiadał przy sobie narkotyki (straty:1 200 zł).
Na podstawie danych policji (PAW)
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Witaj, majowa jutrzenko
W 231. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polski (RP), którą w 1791 r. przyjął Sejm Wielki była inspirowana amerykańskim aktem prawnym uchwalonym cztery
lata wcześniej – w 1787 r. i nurtem europejskiego oświecenia. Celem tego
podstawowego aktu państwa było założenie, że władza ma służyć dobru
całego narodu, a nie interesom uprzywilejowanych warstw. Konstytucja ta
miała rozpocząć prawną przebudowę państwa poprzez wprowadzanie reform. Była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją.
Wiele dzisiejszych państw zachodnich korzystało z naszego aktu prawnego, ale o tym wkładzie Polski w budowanie Europy się nie pamięta. Niestety, na skutek wewnętrznej sytuacji politycznej Polski konstytucja, po 2,5
roku obowiązywania, utraciła moc 23 listopada 1793 r. Dwa lata później, w
1795 roku sąsiedzi: Austria, Prusy i Rosja dokonały ostatecznego rozbioru
Polski. Państwo nasze zniknęło z mapy świata na 123 lata.
Procentowo
Trochę statystyki, która niech jednocześnie będzie krótką refleksją nad
najnowszą historią Polski. Dla ułatwienia operować będę przyjętymi powszechnie rzymskimi liczebnikami dotyczącymi RP dla określenia czasu
historycznego. Wydaje się, że 231 lat to ogrom czasu, jakieś 9 do 11 pokoleń. Ale czy mamy w pełni świadomość, że jedynie ¼ tego okresu, zaledwie
25%, bo ok. 58 lat z tych ponad 230 można było oficjalnie wyrażać radość
z tego powodu? Najdłuższą wolność w tym względzie mamy teraz w III
RP – ostatnie 32 lata (od 1990 r.), kiedy to nastała „transformacja” po okresie PRL-u. Wcześniej w II RP (okres międzywojenny) dzień ten był świętem
przez zaledwie 20 lat. Na początku, w I RP (okres przedrozbiorowy), cieszyć
się można nią było zaledwie kilka lat. Pozostałe ¾ tego czasu, czyli 75% to:
okres rozbiorów, okupacji niemieckiej i PRL-u – sowieckiego uzależnienia.
W tym czasie, za świętowanie 3 maja groziła kara. Ustanowione władzą
proletariacką Pierwszomajowe Święto Pracy miało przygasić 3 Maja. Starsi pamiętają jeszcze, jak tuż po pochodach 1-majowych pilnie usuwano
symbole narodowe z lamp ulicznych i budynków publicznych. Za flagę,
która wisiała 3 maja, dostać można było mandat, a taki dom lub obywatela
odpowiednie służby odnotowały jako potencjalnego wroga ustroju i państwa. Teraz z kolei można eksponować biało-czerwone płótna do woli, bowiem w 2004 r. ustanowiono 2 maja specjalnym Dniem Flagi! Taki rodzimy
łącznik pomiędzy socjalistycznym 1 maja a sanacyjnym 3 maja.
Dzisiaj wszystkie grupy polityczne mogą świętować, każda na swój sposób. Dla jednych – tradycjonalistów będzie to narodowo-katolickie święto,
bo 3 maja to od dawna przecież też święto Matki Boskiej Królowej Polski.
Inni będą rozwodzić się nad samą flagą i jej biało-czerwonymi barwami,
a jeszcze inni, ci najbardziej ... („nowocześni”?) uznawać będą za ciemnogrodzkie święto, które w preambule konstytucji odwoływało się do Boga,
a nic nie mówiło o tak ważnych przecież dla obecnego „świata postępu”
seksualnych preferencjach.

Lubońskie obchody
Co o 3 maja możemy powiedzieć lokalnie? Miastem jesteśmy od 1954
roku, więc dotyczy nas jedynie okres ostatnich 32 lat (od 1990 r.). Przed
wojną w poszczególnych wsiach, najczęściej towarzystwa, organizowały
po obowiązkowej mszy św. – koncerty, występy, wenty, zabawy, odczyty
itp. Od 1990 r. odprawiana jest dla całego miasta uroczysta Msza św. najczęściej w parafii pw. św. Barbary, a na pobliskim placu E. Bojanowskiego
mają miejsce uroczystości z udziałem różnych środowisk i pocztów sztandarowych, przemówienia, występy, koncerty oraz obowiązkowe oddanie hołdu z kwiatami przez poczty i delegacje przed pomnikiem – Znicz
Pamięci Pokoju, złośliwie nazywanym „Bibi”. Od tych standardów trzeba
odnotować kilka odstępstw. Były przecież próby odprawiania Mszy św. co
roku w innej lubońskiej parafii. Nie przyjęło się też organizowanie uroczystości przed pomnikiem milenijnym przy skrzyżowaniu ul. Powstańców
Wlkp. i Puszkina, gdzie jest kamień z inskrypcją: BÓG HONOR OJCZYZNA
– ZAWOŁANIE OJCÓW SPEŁNILIŚMY, WIARY USTRZEGLIŚMY, HONORU
KRWIĄ BRONILIŚMY, OJCZYZNĘ WOLNĄ ZOSTAWIAMY. A na początku XXI
wieku, a zarazem trzeciego tysiąclecia, w uroczystym dniu 3 maja 2001 r.,
zamiast patriotycznej pieśni „Witaj, majowa jutrzenko” ufundowano nam
koncert muzyki country, na dodatek w wykonaniu czeskiego zespołu. To
dopiero była internacjonalistyczna wolność?! Po tej incydentalnej awangardzie powrócono jednak do standardów.
Piotr Ruszkowski
RHML

Luboński akcent majowy. Na fasadzie kamienicy w Starym Luboniu przy nomen omen
ulicy 3 Maja nr 16 jest płaskorzeźba Matki Boskiej Częstochowskiej – Królowej Polski,
której święto obchodzone jest właśnie w dniu 3 maja fot. arch. Piotr P. Ruszkowski

„Katyń… ocalić od zapomnienia”
Kolejny, już szósty dąb posadzony w Luboniu poświęcony „katyńczykom” związanym z tym miastem.
28 kwietnia odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem drzewka upamiętniającego kolejną ofiarę Golgoty Wschodu, porucznika rezerwy – Wincentego Pujanka, aptekarza żabikowskiego. O godzinie
8.30 rozpoczęto Mszę św. w auli na piętrze Publicznej Szkoły Katolickiej
nr 6 w Luboniu im. ks. Franciszka Blachnickiego mieszczącej się przy pl.
Edmunda Bojanowskiego 7a. We mszy wzięli udział: reprezentantka władz
Miasta – Dorota Franek (wiceburmistrz), przedstawiciele Stowarzyszenia
Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” – inicjatora przedsięwzięcia
oraz społeczność szkolna z dyrekcją i gronem pedagogicznym.
Następnie przed szkołą, gdzie w pobliżu jej głównego wejścia, na specjalnie wydzielonym skwerku, kilkadziesiąt metrów od budynku zabytkowej apteki, w której pracował Wincenty Pujanek, posadzono drzewko
pochodzące z kórnickiej hodowli – szczep dębu „Lech”. Tutaj profesor Janusz Karwat przedstawił młodzieży tło historyczne oraz postaci wcześniej
odkrytych przez Stowarzyszenie „Forum Lubońskie” „katyńczyków” – lubonian: Adama Malinowskiego, Antoniego Marcinkowskiego, Edmunda
Moenke, Romana Rymszy i Adama Sieberta, których drzewka pamięci
posadzono w Luboniu w latach 2011 i 2017. Natomiast dyrektor szkoły

Eucharystię w intencji śp. Wincentego Pujanka odprawił i homilię wygłosił szkolny
duszpasterz – ks. dr Jacek Zjawin. Asystę stanowiło grono uczniów – ministrantów, a
oprawę muzyczną zapewnił szkolny chórek fot. Piotr P. Ruszkowski
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– Mateusz Mikołajczak przybliżył
życiorys bohatera uroczystości –
porucznika Wincentego Pujanka,
aptekarza żabikowskiego, dobrze
zapowiadającego się lekkoatlety
– sprintera, który przed wojną osiągał mistrzowskie wyniki, żołnierza
56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej
w Krotoszynie, walczącego z tą jednostką aż do trafienia do sowieckiej
niewoli – jeńca obozu w Starobielsku, zamordowanego 26 kwietnia
1940 r. strzałem w tył głowy w piwnicy więzienia w Charkowie, zakopanego w leśnym dole – zbiorowej
mogile przeznaczonej dla polskiej
elity. Na zakończenie poświęcenia
drzewka dokonał ks. dr Jacek Zjawin, a symbolicznego odsłonięcia,
zdejmując biało-czerwoną wstęgę,
dyrektor – Mateusz Mikołajczak.
Zadanie to było realizowane przez
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” i współfinansowane ze środków Miasta Luboń.
Piotr Ruszkowski
Repozytorium Historyczne
Miasta Luboń
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Po Mszy św., na placu przed szkołą oddaną do użytku w 2020 r., prowadzoną przez
fundację „Siewca”, profesor Janusz Karwat zapoznaje tutejszą młodzież z tłem historycznym mordu zwanego „katyńskim” fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

Dyrektor placówki – Mateusz Mikołajczak przybliżył postać bohatera uroczystości –
Wincentego Pujanka zamordowanego przez NKWD w Charkowie w kwiecie wieku
(33 lata) fot. Piotr P. Ruszkowski

Pujanek Wincenty (1907-1940)
Żabikowski aptekarz, lekkoatleta, medalista mistrzostw
Polski w sprincie, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego,
zamordowany przez NKWD w Charkowie.

Wojna

W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do macierzystego 56.
pułku i odesłany do ośrodka zapasowego 25. Dywizji Piechoty
Wincenty Pujanek urodził się 12 stycznia 1907 r. w Jarocinie
w Kielcach, gdzie przybył 3 września. Utworzono z tych żołnierzy
jako drugie z ośmiorga dzieci Stanisława Pujanka (mistrza kojeden batalion bojowy, zaś pozostałych ewakuowano nazajutrz
walsko-ślusarskiego) i Jadwigi z domu Scheller. W maju 1928 r.
– 4 września – do Sandomierza i dalej do Jarosławia, gdzie mieli
ukończył maturą Państwowe Gimnazjum Klasyczne w Jarocinie.
zostać dozbrojeni. Jednostki zostały rozbite 10 września w LeżajNastępnie rodzina Pujanków przeprowadziła się do Leszna. Tu 1
sku przez nacierające siły niemieckie. Część żołnierzy, wycofując
października 1929 r. Wincenty rozpoczął naukę w aptece „Pod
się, dotarła do Żółkwi i tutaj dostała się do niewoli sowieckiej, inni
Orłem” Bolesława Skrzypczaka. 29 września 1931 r. zdał egzamin
dotarli do Tarnopola, pozostali zdążający w kierunku Czortkowa
na pomocnika aptekarskiego, po czym pracował w aptekach:
i granicy rumuńskiej, dostali się 18 września do niewoli w okolicy
w Poniecu („Pod Koroną” K. Sikorskiego 1.10.1931-1.06.1932
miejscowości Podhajce (dziś Ukraina, obwód tarnopolski). 3. Bar.); Lesznie (apteka Kasy Chorych 1932-1933 r. i „Pod Orłem”
talion bojowy 154. Pułku Piechoty (zmobilizowany w garnizonie
1.01.1934-20.08.1938 r.) na końcu w Żabikowie.
kieleckim z nadwyżek 4., 56., i 60. Pułków Piechoty), walczył pod
Radomiem. Stopniowo wycofywał się w kierunku środkowej Wisły,
Studia
fot. Pujanek Wincenty (1907-1940) Zb.
celem opanowania mostów. Został jednak rozbity 9 września pod
Późno, bo od października 1938 r., mając ukończone 30 lat Repozytorium Historyczne Miasta Luboń
Iłżą. Żołnierze i oficerowie, którzy zdołali przedostać się na Lubelszrozpoczął studia farmaceutyczne na Wydziale Matematyczno
czyznę, zostali włączeni do oddziałów Armii „Lublin”, a po jej kapi-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. To wtedy najprawdopodobniej zarabiał
tulacji pod Tomaszowem i Cześnikami, wycofywali się w kierunku Lwowa dostając się do
na życie, pracując w żabikowskiej aptece przy rynku, dzisiejszym placu Edmunda Bojaniewoli w ręce sowietów. Wśród nich był ppor. Wincenty Pujanek.
nowskiego. Niestety nie wiemy, czy również tutaj mieszkał? Zaledwie zdołał ukończyć
Sowiecki jeniec
pierwszy rok nauki i w związku ze zbliżającą się wojną został zmobilizowany do 56.
Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Z wojny nigdy nie powrócił, nauki nie ukończył.
Pierwotnie był przetrzymywany w obozie w Starobielsku. Stąd do rodziców mieszkających w Lesznie dotarły 2 kartki pocztowe datowane w lutym i marcu 1940 r. 24
Sport
kwietnia 1940 r. wraz z innymi jeńcami Wincenty Pujanek został przewieziony do
Wincenty Pujanek był utalentowanym lekkoatletą specjalizującym się w biegach
Charkowa i dwa dni później, 26 kwietnia, zastrzelony w piwnicy więzienia wewnętrzsprinterskich (także sztafetowych). Reprezentował m.in. drużynę Towarzystwa Gimnego zarządu obwodowego NKWD. Ciało wrzucono do zbiorowego dołu w podmiejnastycznego „Sokół” Leszno, na Wszechsokolich Zlotach w kraju i za granicą (Praga,
skim lesie. Zbrodni na polskich jeńcach wojennych dokonali funkcjonariusze NKWD
Belgrad, Berlin). Jego rekordy życiowe to: 23,2 s na 200 m i 52,1 s na 400 m. W lipcu
na mocy decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego z 5.03.1940 r. Nazwisko
1934 r. na Mistrzostwach Polski rozegranych w Poznaniu zdobył srebro w biegu sztaWincentego Pujanka znalazło się na liście NKWD pod numerem 2566. Po ekshumafetowym 4 x 400 m z czasem 3:33,0 min. Ponadto 4. miejsce w sztafecie 4 x 100 m i 5.
cjach, zamordowani jeńcy zostali pochowani na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu
miejsce (rekord życiowy) w biegu indywidualnym na 400 m. Wincenty Pujanek był
w Charkowie – Piatichatkach.
też od 1935 r. sędzią okręgowym lekkoatletyki zatwierdzonym wśród 12 innych osób
Pracownik apteki w Żabikowie i student farmacji – Wincenty Pujanek miał w chwili
przez Poznański Okręgowy Związek Lekkoatletyczny.
śmierci zaledwie 33 lata. Wysportowany młodzieniec, zapowiadał się też na dobreWojsko
go farmaceutę, o czym świadczą opinie na świadectwach pracy: Bardzo sumienny,
Mając 21 lat, został powołany do wojska. 1 sierpnia 1928 r. trafił do Batalionu Podchorąpilny, odpowiedzialny, fachowy godny zaufania pracownik. Nie założył rodziny.
żych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie. Po 11,5 miesiącach nauki, w czerwcu 1929 r. został
W 2007 r. pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika.
plutonowym podchorążym. Później jako dowódca plutonu odbywał tu kilkukrotnie ćwizebrał Piotr Ruszkowski
czenia rezerwy, m.in. w latach: 1931, 1932. Awans na podporucznika rezerwy otrzymał
Repozytorium Historyczne Miasta Luboń
1.01.1933 r. i został przydzielony do 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Krotoszynie,
gdzie jako dowódca plutonu strzeleckiego też odbywał ćwiczenia.

Z ŻYCIA PARAFII
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I Komunia Święta

Renowacja wieży

Tradycyjnie w maju w lubońskich parafiach dzieci przyjmują
sakrament I Komunii Świętej.

Ostatnio ceglane mury kościoła św. Jana Bosko zostały otynkowane i pomalowane przed dwudziestu laty, kiedy proboszczem parafii w Starym Luboniu był ks. kan. Karol Biniaś.

W Starym Luboniu – w parafii św. Jana Bosko pierwsza grupa dzieci przyjęła
sakrament I Komunii Św. w sobotę, 7 maja podczas Mszy św. o godz. 13. Kolejne dwie w niedzielę Dobrego Pasterza, 8 maja podczas Mszy św. o godz. 10
i 12. W tym roku w Starym Luboniu sakrament przyjęło siedemdziesięcioro
sześcioro dzieci. (PAW)

Trwają prace związane z renowacją elewacji kościoła św. Jana Bosko. Ustawiono rusztowania wokół wieży kościelnej i obecnie na niej przedsięwzięcie
jest skoncentrowane. (PAW)

Wokół wieży świątyni ustawiono rusztowania i rozpoczęto renowację elewacji
fot. Paweł Wolniewicz

Gdy inni gdzieś pędzą
W Starym Luboniu – w parafii św. Jana Bosko pierwsza grupa dzieci przyjęła sakrament
I Komunii św. w sobotę, 7 maja podczas Mszy św. o godz. 13 fot. Paweł Wolniewicz

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

KAMIENIARSTWO

Pomysłodawcami kapliczki byli Danuta i Jerzy Piestrzyńscy. Wraz z Emilią Okupniak zbierali fundusze
od sąsiadów. Kapliczkę wykonał Henryk Grabia.
Budowę ukończono i poświęcono w 2010 r. Kolej-

KORCZ GRANIT

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń

ul. Brzozowa 5
i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)
LK031

tel. 61 8 103 825
www.korcznagrobki.pl
www.korcz-granit.jky.pl

Zwykle kojarzony z wsią zwyczaj już chyba na stałe wpisał się
w luboński krajobraz. Pod kapliczką Matki Bożej przy Żabince
w każdy weekend maja o godzinie 19 zbierali się mieszkańcy,
aby wspólnie śpiewać i modlić się. W różnym wieku i stanie
zdrowia, niezależnie od pogody.

fot. Rafał Wojtyniak

nego roku figura MB została skradziona. Umieszczono nową figurę i wstawiono osłony. W pobliżu
posadzono roślinność i postawiono ławkę.
Rafał Wojtyniak

DZIEJE SIĘ W SPORCIE
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TMS Stella Luboń na dnie
Fatalny okres ma za sobą Stella Luboń. Cztery mecze,
cztery porażki i zero strzelonych bramek. Absolutny
dramat, inaczej tego określić się nie da. Oczywiście
trzeba wziąć pod uwagę, że walcząca o utrzymanie
Stella grała z zespołami z samej czołówki, ale mimo
to takie wyniki to katastrofa i przyklepany tym samym został spadek Stelli do Klasy Okręgowej.

V liga Red Box 2021/2022, grupa: wielkopolska II

Stella kolejno przegrywała z Piastem Kobylnica (0:3),
Meblorzem Swarzędz (0:4), Lipnem Stęszew (0:7),
oraz Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski (0:7). Stella
spadła na ostatnie 16 miejsce w tabeli i zaprzepaściła już choćby matematyczne szanse na utrzymanie
w V lidze.

Terminarz najbliższych spotkań Stelli:

22 kolejka: Stella Luboń - Piast Kobylnica 0:3
23 kolejka: Stella Luboń - Meblorz Swarzędz 0:4
24 kolejka: Lipno Stęszew - Stella Luboń 7:0
25 kolejka: Stella Luboń - Dyskobolia Grodzisk 0:7

04.06. - Stella Luboń - Vitcovia Witkowo - 17:00
11.06. - Orkan Konarzewo - Stella Luboń - 16:00
18.06. - Stella Luboń - Grom Plewiska - 17:00
25.06. - Czarni Czerniejewo - Stella Luboń - 13:00

35
V liga „Red Box” – grupa 2
1 LIPNO Stęszew
2 MEBLORZ Swarzędz
3 ORKAN Chorzemin
4 PIAST Kobylnica
5 LECHIA Kostrzyn
6 PŁOMIEŃ Przyprostynia
7 POLONUS Kazimierz Bis.
8 DYSKOBOLIA Grodzisk
9 GKS Dopiewo
10 POLANIN Strzałkowo
11 VITCOVIA Witkowo
12 GROM Plewiska
13 CZARNI Czerniejewo
14 PELIKAN Niechanowo
15 ORKAN Konarzewo
16 STELLA Luboń

25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
24
25
25
25

67
54
52
48
40
40
40
38
34
29
29
29
26
24
12
11

69:11
64:32
57:33
61:34
40:36
60:59
55:42
57:36
48:36
45:51
20:45
48:63
46:63
23:70
29:55
24:80

Oprac. Łukasz Duszczak

Luboński KS nadal walczy o utrzymanie
Początek rundy wiosennej był dla grającego
w A-klasie Lubońskiego KS całkiem udany, ale im
dalej w las, tym gorzej. Ostatnie trzy mecze, to
dwie wysokie porażki i jeden remis z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie.

Luboński KS po 19 kolejce znalazł się na 9 miejscu w tabeli i nadal nie może być pewny utrzymania w A-klasie.

O ile jeszcze pierwsza wysoka porażka, czyli 0:5 ze
Szturmem Junikowo jest jakoś do wytłumaczenia,
bo Szturm walczy o awans do Klasy Okręgowej,
to już przegrana 0:4 z sąsiadem w tabeli - Piastem
Łubowo to wynik, który ciężko wytłumaczyć. Następnie w bardzo ważnym meczu w kwestii walki
o utrzymanie do Lubonia przyjechał Maratończyk
Brzeźno. Do przerwy to właśnie goście z Brzeźna
prowadzili po bramce Adriana Dukarskiego w 39
minucie. Luboński w drugiej połowie dążył do wyrównania i udało się tego dokonać za sprawą Mateusza Jasia i jego bramki w 65 minucie.

18 kolejka: Luboński KS - Piast Łubowo 0:4

Klasa A Proton 2021/2022, grupa: wielkopolska IV
17 kolejka: Luboński KS - Szturm Junikowo 0:5
19 kolejka: Luboński KS - Maratończyk Brzeźno 1:1
Terminarz najbliższych spotkań Lubońskiego KS:
05.06. - KS Fałkowo - Luboński KS - 12:00
11.06. - KS Gminy Brodnica Manieczki - Luboński KS- 17:00
18.06. - Luboński KS - Pogoń Książ Wlkp. - 15:00
26.06. - Orlik Miłosław - Luboński KS - 16:00
Oprac. Łukasz Duszczak

KĄCIK ROZRYWKOWY

Klasa A „PROTON” Grupa 4
1 POGOŃ Książ Wlkp.
2 SZTURM JUNIKOWO
3 ORKAN Manieczki
4 KS FAŁKOWO
5 WARTA PYZDRY
6 WKS OWIECZKI
7 PIAST ŁUBOWO
8 ORLIK Miłosław
9 LUBOŃSKI 1943 Luboń
10 MARATOŃCZYK Brzeźno
11 LAS Puszczykowo
12 KOZIOŁEK POZNAŃ

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

36
35
34
32
26
25
20
20
18
16
11
9

51:21
56:18
38:28
42:27
37:34
32:30
23:28
26:37
23:37
20:38
19:34
12:47

REKLAMA
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dr med. W. Skorupski
KARDIOLOG
gabinet:
Poznań, ul. Palacza 86

LW002

LK108

tel. 61 86 19 740
tel. 660 892 440

LK126

rejestracja telefoniczna
codziennie

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

HDS

TRANSPORT
LK134

Tel. 882 725 015

tel. 692 515 643

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

„AGAT”

Tomasz
Piotrowski

• budowa i wykańczanie
domów/mieszkań pod klucz
• ocieplanie budynków

tel. 513 130 522

czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki, meblowej i samochodowej
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szybka
transakcja!
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LK106

LW005

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

LW004

797 003 991

www.wirbus.pl

LK020

www.drewno-lubon.ns48.pl
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Kędziora Zbigniew

797 003 991

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

LP002

24h

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

ZŁOTA RĄCZKA

USŁUGI NAPRAWCZE (TANIO!)

ZATRUDNIĘ STOLARZA

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

hydrauliczne
elektryczne
malarskie

LUBOŃ, ul. Dworcowa 33
tel. 61 810 60 58, kom. 501 307 180
schodbud@wp.pl; www.schod-bud.com.pl

stolarskie

503 712 456

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

LK081

LK030

LP004

ślusarskie

REKLAMA
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LIGA OBRONY KRAJU

Ośrodek Szkolenia Kierowców
w Poznaniu Wildzie
ul. Czechosłowacka 108,
61-476 Poznań

ZAPRASZA NA KURSY:

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

LK092

• kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej,
uzupełniającej – nabór w systemie ciągłym

90m2

• ADR podstawowy, cysterny

NA SPRZEDAŻ
NAROŻNY
LOKAL UŻYTKOWY
W BARDZO
DOBRYM
STANDARDZIE

PARTER

(LK072)

Lokal posiada bardzo szerokie możliwości aranżacyjne.
Może zostać wykorzystany na działalność usługową,
handlową, gastronomiczną, pracownię,
siedzibę firmy, biuro itp.

LUBOŃ ul. KOCHANOWSKIEGO

Cena: 760 000 zł
tel. +48 781 020 781
www.evertis.pl

(P054)

LD002

INFORMACJE I ZAPISY:
www.lok.org.pl
biuro.oskpoznan@lok.org.pl
tel: 61/830 10 96; 516 196 933

LK055

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

NA RYNKU OD 1998 ROKU

do samochodów DOSTAWCZYCH

CZĘŚCI ZAMIENNE

ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń, tel. 601 710 634, 795 109 288
e-mail: czesciducatolubon@gmail.com www.czesciducato.pl
BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl

LD004

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

PLISY

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

ROWERY
SERWIS NARCIARSKI

LP010

SKLEP SERWIS

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

Punkt Handlowy:

Mosina Ul. Wawrzyniaka 5

Tel. 609 743 552
www.bhpmajster.pl

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

LA003

1700,-

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