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Drodzy Czytelnicy!
W wiosennym nastroju i obliczu kolejnych obluzowań pandemicznych, oddajemy w Wasze ręce
czerwcowy numer naszego periodyku.
W czerwcu obchodzą swoje święto dzieci i ojcowie. Składamy
im najlepsze życzenia. Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo
między innymi artykuły na temat niedoli dziesięcioletniego
chłopca, pionierskiej maturze w lubońskiej szkole publicznej,
nowym kapłanie, jubileuszu lubońskiego szewca, plenerowej
wystawie, metamorfozie jednego z mieszkańców. Tradycyjnie
zachęcamy do zapoznania się z naszą fotorelacją oraz sondażem. Pamiętajmy o 65. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956
(relację z jej obchodów zamieścimy w wydaniu lipcowym).

Po miesiącach lockdownu i otoczeniu nas murem reżimu sanitarnego, stopniowo wracamy do normalności, do dawnego
życia. Cieszmy się i doceniajmy to. Nie zapominajmy jednak,
że pandemia jeszcze się tli i wszystko odbywa się w jej cieniu.
Dlatego dbajmy o siebie i zarażajmy wyłącznie pozytywną
energią. (red)

Zobacz cały Luboń z powietrza
Który obiekt jest najbardziej kolorowy po zmroku? Co to jest halo słoneczne? Którędy przebiegało koryto Warty w przeszłości? Jak wygląda cień
chmury? Czym różnią się najbliższe węzły autostradowe? Kiedy Wzgórze
Papieskie jest najbardziej oblegane? Jak mieszkańcy witają nowy rok?
Czym się różni oświetlenie ledowe od sodowego? Co i jak płynie Wartą
w zimowe dni? Czy pola uprawne pomiędzy Luboniem, Wirami a Komornikami zostaną zabudowane? Jak daleko znajduje się lotnisko wojskowe?
Gdzie ćwiczą strażacy? Jakie barwy mogą przyjmować zbiorniki wodne
albo pola uprawne? Kiedy cmentarz rozświetlają tysiące zniczy? Jakie inwestycje zostały przeprowadzone w ostatnich latach?
Zachęcam do obejrzenia 60 panoram sferycznych Lubonia i okolicy wykonanych na wysokości od 30 do 400 metrów nad ziemią – 16 zrealizowanych w latach 2017-2019 oraz 44 zrealizowanych w latach 2020-2021
(w tym 20 zimowych i 6 nocnych). Każda panorama to efekt złożenia
kilkunastu, kilkudziesięciu fotografii i zwinięcia w sferę. Można się rozglądać w każdym kierunku i przybliżać widok, a w zenicie odczytać datę
wykonania fotografii.
Panoramy są dostępne w trzech serwisach, bowiem każdy ma swoje wady
i zalety. Na Google Maps wystarczy wcisnąć ludzika – o istnieniu zdjęcia
panoramicznego informuje okrągły znacznik. Warto przybliżyć mapę,
aby nie przegapić żadnej panoramy. Odpowiednikiem Google Maps na
urządzenia mobilne jest aplikacja Street View. W serwisie Roundme cały
zbiór jest dostępny w galerii „Luboń i okolica w panoramach” pod adresem
roundme.com/gallery/4031, a na Facebooku – na stronie „Panoramiczny Luboń” pod adresem facebook.com/PanoramicznyLubon. W dwóch
ostatnich serwisach dodatkowo jest podana wysokość, z jakiej panorama została wykonana oraz najważniejsze widoczne obiekty czy zjawiska.
Podczas korzystania z serwisu Roundme na urządzeniach mobilnych oraz
Facebooka na komputerach, widok może być nieostry, horyzont przekrzywiony a zoom nie działać – serwisy nie są jeszcze dopracowane.

Luboń i okolica po zachodzie słońca fot. Rafał Wojtyniak

Dziękuję 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach za 3,5 roku możliwości wykonywania lotów do 300 m (normalnie można było do 150 m)
oraz FIS Poznań (Służbie Informacji Powietrznej) za cierpliwość podczas
wykonywania lotów do 400 m w czasie nieaktywności MCTR EPKS (wojskowej strefy powietrznej rozciągającej się m.in. nad Luboniem).
Są to prawdopodobnie ostatnie zdjęcia panoramiczne wykonane z tej
wysokości, bowiem wraz z końcem ubiegłego roku Komisja Europejska
ograniczyła wysokość lotu bezzałogowych statków powietrznych (dronów) do 120 m.
Rafał Wojtyniak

Lokalizacja zdjęć panoramicznych wykonanych w granicach i poza
granicami Lubonia rys. Rafał Wojtyniak

Fotorelacja
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Szachty w wiosennej szacie – fotorelacja
Szachty są piękne o każdej porze roku, ale szczególnie wiosną. Znajdują się w dolinie Strumienia Junikowskiego w południowej części
Poznania, między osiedlem Kopernika a Luboniem. Składa się na nie
kilkadziesiąt stawów – glinianek, czyli wyrobisk z gliny zalanych wodą,
które powstały na przełomie XIX i XX wieku. Szata roślinna ukształtowała się tu przed ponad stu laty, w drodze sukcesji wtórnej, zmierzającej do odtworzenia się naturalnego zbiorowiska charakterystycznego
dla lokalnych warunków środowiskowych. Na terenie Szacht występuje bogata fauna, w tym takie ryby jak: węgorz europejski, karp,
leszcz, krąp, lin, karaś pospolity, płoć, wzdręga, sum i okoń. Oprócz
ryb, w okolicach zbiorników można spotkać m.in. karczownika ziemnowodnego, gronostaja, żabę śmieszkę, wodnika zwyczajnego, mewę
śmieszkę, perkoza dwuczubego, czernicę, czy licznie występujące tu
ślimaki. Warto się wybrać na Szachty i przekonać, jak wyglądają w wiosennej szacie. (PAW)

Kaczka krzyżówka najczęściej zasiedla płytkie stawy. Kaczor, w szacie godowej ma
zielono opalizującą głowę, odgraniczoną od reszty ciała białą obrożą, żółty dziób i
brązową pierś fot. Paweł Wolniewicz

O świcie można usłyszeć melodyjne gwizdy jednego z leśnych budzików – kosa
fot. Paweł Wolniewicz

Łabędź niemy wcale nie jest niemy. Często chrząka i parska, natomiast na intruza
syczy fot. Paweł Wolniewicz

Rodzina łabędzi sfotografowana 20 maja na Kocich Dołach

Porośnięty wzdłuż północnego brzegu Staw Edy fot. Paweł Wolniewicz

„Drogie dzieci, trzeba podpłynąć bliżej, bo ten człowiek nie ma zooma w aparacie”
fot. Rafał Wojtyniak
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Czy zaplanowałeś już wyjazd na wakacje?
Poluzowanie obostrzeń reżimu sanitarnego,
opadająca trzecia fala pandemii, a przede
wszystkim zbliżający się sezon wakacyjno-turystyczny spowodowały, że coraz więcej osób
spośród nas myśli o letnim wypoczynku. Według statystyk, co czwarty nasz rodak, planując wakacje, zdecydował się na wyjazd za granicę. Ciekawi byliśmy, jak do kwestii planów
na letnią kanikułę odnoszą się lubonianie?
Zdecydowana większość respondentów –
63% – odpowiedziała przecząco. Komentarze, które zanotowaliśmy to: „Jak jest wirus,
to się nie wyjeżdża i nie planuje”, „Jestem
zbyt chorowita, żeby ryzykować”, „Nic nie
planowałam, bo nie opłaca się planować.
Co z tego, że ja zaplanuję, skoro mogą mi
wszystko zamknąć z dnia na dzień albo
wprowadzić jakieś inne obostrzenia”, „Wakacji nie ma od zeszłego roku i w tym też nie
będzie”, „Nie stać mnie na wakacje”, „Moje
wakacje w tym roku spędzę w pracy”, „Jestem osobą bezrobotną i aktualnie szukam
pracy, więc jakiekolwiek wakacje odpadają”, „W tym roku nie wyjeżdżamy, byliśmy
w ubiegłym roku na wakacjach”, „Nie mam
nic zaplanowanego, nie wiem, czy dostanę
urlop w pracy. Sytuacja jest ciężka, bo trzeba kolegów zastępować”, „Nie mam wakacji
w tym roku. Nie dostałam urlopu”, „Nigdzie

nie wyjedziemy, jeśli warunki się nie poprawią. Nie chcemy ryzykować”.
Niemała grupa respondentów (niemal co
czwarty) – 26% – odpowiedziała twierdząco,
argumentując swoje wypowiedzi m.in. tak:
„Tak, mamy już zaplanowane. Wyjeżdżamy za
granicę”, „Jeżeli obostrzenia się nie zmienią
to tak, wyjeżdżamy. Mąż zaplanował dla nas
objazdówkę przez Niemcy i Austrię i wszystko własnym samochodem”, „Nic wielkiego,
ale mamy zaplanowany wyjazd na naszą
działkę, jakieś 100 km stąd”, „Mamy w planach wyjechać na kilka dni w nasze rodzinne
strony do Ustronia”, „Jeśli nic się nie zmieni,
to razem z grupką naszych znajomych wylatujemy do Grecji. Ale to plany dopiero na
wrzesień. W wakacje planujemy wyjechać na
działkę. Jeździmy tam od 17 lat i to miejsce
nam się nie nudzi. Nie siedzimy też w miejscu, zwiedzamy okolice”, „Nasz wyjazd był już
zaplanowany w zeszłym roku. Mamy wielkie
nadzieje, że w tym roku dojdzie do skutku”,
„Do ustalenia pozostały drobne szczegóły,
ale wyjazd będzie”, „Krótki wyjazd z dziećmi
do rodziców na wieś”.
Najmniejsza grupa respondentów – 11% –
nie miała zdania. Niektórzy dodawali: „Plan
jest taki na wakacje: po jeden za granicą, po
dwa za granicą, po trzy w kraju. Ale nic nie

KĄCIK ROZRYWKOWY

Miejsce na Twoją reklamę.
Zadzwoń i zamów!

513 064 503

MOŻE
11%
TAK
26%

NIE
63%

zaplanuję na sto procent, bo ostateczna decyzja należy do Mateusza Morawieckiego”,
„Możliwe, że gdzieś wyjedziemy, ale tylko
wtedy jak sytuacja się poprawi”, „Nie wiem,
czy chcę wyjeżdżać gdziekolwiek, skoro sytuacja z wirusem wygląda jak wygląda”, „Nie
wiem, czy gdzieś wyjedziemy. Zobaczy się”.
Sondaż przeprowadziła Magdalena Wende
Oprac. Paweł Wolniewicz
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Dzień Ojca
23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Właśnie, ale czy rzeczywiście
obchodzimy? Czy jest jakiś szczególny rodzaj uczczenia tego dnia
w naszej polskiej rzeczywistości? Wydaje się, że jeśli już to bardzo prywatnie, indywidualnie i każdy na swój sposób. Jak serce dyktuje. Trudno nawet wytłumaczyć, dlaczego akurat ta data wyznaczona została
na uczczenie ojców (poza Polską tylko Nikaragua i Uganda świętuje
w tym terminie). Nieoczekiwany wątek afrykański niczego nie wyjaśnia. Również powiązanie z wigilią wspomnienia św. Jana Chrzciciela
czy jak kto woli z Nocą Świętojańską wydaje się być tropem donikąd.
Do polskiego kalendarza Dzień Ojca wpisano dopiero w 1965 roku,
ale rozmachu i znaczenia dorównującego Dniu Matki nigdy chyba
nie zyskał. Dlaczego? Czy dla tego, że ojcowie w tradycyjnym, odchodzącym do lamusa modelu rodziny byli raczej tymi myśliwymi, którzy
szli na polowanie, aby zapewnić byt swojemu stadu. Angażując się
głównie w życie zawodowe, nie byli tak mocno obecni w domu jak
nieustająco krzątające się matki. Nie tworzyli więc tak silnych więzi
emocjonalnych. Obecnie to się zmienia. Urlopy tacierzyńskie cieszą
się coraz większą popularnością, a młody tatuś z wózkiem na spacerze nie należy już do rzadkości. Wielu młodych mężczyzn świadomie
pragnie być ojcem obecnym, ojcem uczestniczącym w życiu dziecka,
ojcem budującym bliską relację.
Jest taki piękny obraz Rembrandta pt. „Syn marnotrawny”, na którym
ojciec wita powracającego do domu syna. Uwagę widza przykuwają ojcowskie dłonie spoczywające na plecach klęczącego przed nim
syna, bo jak to u Rembrandta, to, co najważniejsze na obrazie, jest wydobyte światłem.

I ciekawostka, te dłonie są różne, jedna kanciasta i szorstka, wyraźnie
męska, a druga smukła, delikatniejsza, jakby kobieca. Czyżby holenderski mistrz chciał powiedzieć, że ojciec to siła, autorytet, męstwo
i odwaga, ale także czułość, ciepło, przywiązanie, troska. Czyżby sam
malując ten ostatni w swoim życiu obraz, krótko po śmierci syna Tytusa odkrył tę prawdę, że być rodzicem to po prostu kochać, a w tym
wszystko się mieści.
Wszystkim Ojcom – Seniorom i młodym Tatusiom, życzymy wiele
szczęścia i radości w spełnianiu tej pięknej i bardzo ważnej roli życiowej. Niech bycie ojcem przynosi każdego dnia poczucie dumy, satysfakcji i spełnienia.
Aleksandra Radziszewska

Dzień Dziecka
Jak napisał Antoine de Saint-Exupéry, „Wszyscy dorośli byli kiedyś
dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym”. Idąc tym tropem, Dzień
Dziecka to dzień każdego z nas, każdego człowieka. I ta prosta, ale
nie dla każdego oczywista konstatacja była punktem wyjścia dla
Janusza Korczaka, który propagował i praktykował podmiotowe
podejście do dziecka jako równorzędnego partnera osoby dorosłej,
opiekuna czy rodzica. Podkreślał prawo dzieci do wolności, rozwoju,
bycia szanowanym i kochanym. To hasła, z którymi każdy się zgodzi, są oczywiste i powszechnie aprobowane. Podejście Korczaka
do dziecka jest istotnym elementem współczesnej pedagogiki, tej
akademickiej i tej praktycznej, w tysiącach szkół, przedszkoli i innych
ośrodków opiekuńczych.

Hasła te pięknie brzmią w kontekście Dnia Dziecka, jednak rzeczywistość bywa inna. Rzeczywistość to pobity dziesięciolatek, który pisze
rozpaczliwy list pożegnalny do matki i ucieka na komisariat policji,
szukając tam schronienia. Dla tych, którzy nie śledzą lokalnej prasy
– to wydarzenie z lubońskiego komisariatu, z pierwszej połowy maja
tego roku.
Elementarny szacunek wobec dziecka wciąż nie jest powszechną
praktyką naszego życia.
Z okazji Dnia Dziecka, z miłości do naszych Dzieci, my dorośli przypomnijmy sobie, że:
„Dziecko ma prawo
Do bycia tym, kim jest,
Do życia własnym wysiłkiem i własną myślą,
Do poważnego i sprawiedliwego traktowania jego spraw,
Do wypowiadania swoich myśli,
Do upominania się i żądania,
Do protestu,
Do zabawy i rozrywki,
Do własności,
Niepowodzeń i łez,
Oraz do szacunku dla niewiedzy, dla smutku,
i dla młodego wysiłku i ufności”.
				Janusz Korczak

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak
Kubuś (z lewej) obejmujący swojego młodszego brata Krzysia fot. Kamila Kwiatkowska

Aleksandra Radziszewska
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Przechodził w domu piekło
Dramat lubońskiego dziesięciolatka. Jak się dowiedzieliśmy w lubońskim Komisariacie Policji, w środę, 28 kwietnia
pojawił się tam 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”.
Przeżył koszmar
Mieszkający z rodziną w „Luboniance” uczeń jednej z lubońskich szkół,
zdesperowany sytuacją w domu, gdzie od lat doznawał przemocy ze
strony ojczyma, uciekł z mieszkania i pobiegł do Komisariatu Policji
przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Roztrzęsiony, ubrany w piżamę,
narzuconą w pośpiechu bluzę z kapturem i dresowe spodnie powiedział policjantom, że ojczym znęca się nad nim odkąd pamięta. Komendant lubońskiego komisariatu – Dariusz Majewski zapamiętał dygoczące z nerwów dłonie chłopca. Zauważył też świeżą bliznę z tyłu
jego głowy. Ponieważ chłopiec był głodny, zamówił dla niego pizzę.
Wysłuchawszy go, rozdzielił zadania swoim podwładnym i zaczął organizować pomoc. W toku stosownych działań zebrał potrzebne informacje. Uciekinier mieszkał z matką, ojczymem i młodszym bratem
w jednym z bloków osiedla „Lubonianka”. Ojczym chłopca ma 44 lata
i skończył studia psychologiczne. Od lat stosował wobec pasierba rygor psychologiczny – psychiczną presję oraz przemoc fizyczną. Można
to nazwać tresurą. „Kara uszlachetnia. Jak się nie poprawisz, wyrwę
ci język kombinerkami” – mówił do swojej ofiary. Znęcał się i poniżał
przeżywającego domowe piekło dziesięciolatka. Obsesyjnie kontrolował każdy aspekt życia chłopca, kazał mu pisać sprawozdania – co
robił każdego dnia. Wyznawał zasadę nadzorować i karać.
Później psycholog uznał zeznania chłopca za spójne i wiarygodne.
Policjanci byli zaskoczeni i zszokowani. Szef lubońskiej policji zebrane
informacje wysłał pocztą elektroniczną do Sądu Rodzinnego w Poznaniu. Błyskawicznie do akcji niesienia pomocy przerażonemu i roztrzęsionemu chłopcu przyłączyła się Małgorzata Szajek – Pełnomocnik
Burmistrza Miasta Luboń ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagog-terapeuta szkolny, pomagająca również ofiarom przemocy. Pani Małgorzata stara się zawsze pomagać człowiekowi, który
tej pomocy potrzebuje. Uprawiając zawód, będący jej życiową pasją –
niosąc pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym – wie do których drzwi
zapukać. Ma wydeptaną przez lata ścieżkę proceduralną do poznańskiego sądu, gdzie niezwłocznie zadzwoniła, nadając sprawie bieg.

W efekcie sędzia dyżurny zajął się sprawą. „W dzisiejszej rzeczywistości bardzo trudno jest znaleźć miejsce dla dzieci – ofiar przemocy. Na
szczęście w tym wypadku po kilku godzinach się udało” – powiedziała
pani Małgorzata. Dzięki temu na podstawie decyzji sądu początkowo chłopiec został umieszczony w Ośrodku Wspomagania Rodziny
w Kobylnicy. Sąd postanowił także odebrać jego matce (zastosowano
wobec niej dozór policyjny) drugiego, czteroletniego syna, którego
umieszczono w rodzinie zastępczej. Kobieta została otoczona opieką
psychologiczną, korzysta również ze wsparcia psychoterapeuty, specjalisty do spraw przemocy w rodzinie, który dyżuruje w Lubońskim
Centrum Profilaktyki. Ojczyma aresztowano na trzy miesiące, pod zarzutem psychicznego i fizycznego znęcania się nad pasierbem. Później
sąd zdecydował, że bracia będą przebywać w jednej rodzinie zastępczej na czas postępowania. Ojczym nadal przebywa w areszcie. Takie
same zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad dzieckiem
postawiono matce chłopców, która zeznała, że mąż znęcał się także
nad nią. Obojgu grozi 8 lat więzienia. Warto wspomnieć, że w 2018 r.
rodzina miała założoną Niebieską Kartę, ponieważ ojczym stosował
przemoc wobec matki chłopca (ostatnio potwierdziła to w zeznaniach
sądowych). Mimo licznych kontroli niczego mu jednak nie udowodniono. W związku z tym w ubiegłym roku kartę zamknięto. Obecnie
w naszym mieście są czynne 64 Niebieskie Karty.
Ważny problem – przemoc domowa

W jednym z mieszkań tego bloku dziesięcioletni chłopiec przeżywał piekło
fot. Paweł Wolniewicz

Przypadki występowania przemocy domowej stanowią jeden z rozdziałów pracy stróżów prawa. Według danych Komendy Głównej Policji, w ubiegłym roku policjanci wypełnili 72 601 formularzy Niebieskiej
Karty A. Przemocą było dotkniętych 11 787 małoletnich. Najczęściej
stosowana jest przemoc psychiczna i fizyczna. Okres pandemii znacznie pogorszył los doznających przemocy. Należy pamiętać, że każdy
świadek zaistnienia przemocy domowej ma obowiązek zawiadomić
o tym policję lub prokuraturę. Oczywiście można zastanawiać się, czy
rzeczywiście świadków tragedii lubońskiego dziesięciolatka nie było?
W krajowych mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja. Padały
pytania „jak mogło do tego dojść?” – przecież funkcjonują procedury. Kto zawiódł? – bo przecież nie dzieci. Przypadków występowania
domowej przemocy w lubońskich rodzinach jest więcej. Jest to niewątpliwie poważny problem w różnych aspektach społecznych, do
którego niewątpliwie na łamach naszego miesięcznika będziemy powracali. (PAW)
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Otwarcie na Warcie
Pasją państwa Dominiki i Jacka są woda, przyroda i przygoda. Chcą pokazywać i zarażać ludzi pięknem
naszych okolic widzianych z wody i samej Warty – bo głównie po tej rzece pływają. Kajaki mają od trzech
lat. Spływy organizują przede wszystkim w najbliższej okolicy – Puszczykowo-Luboń-Poznań-Czerwonak
-Mściszewo. Zależy im, by zaczynały się i kończyły w ramach komunikacji aglomeracyjnej.
Od soboty, 22 maja można wypożyczyć
sprzęt wodny w Luboniu, na terenie przystani kajakowej nad Wartą przy trasie dydaktyczno-rowerowej Luboń-Puszczykówko
(w sąsiedztwie osiedla Warta Park, na wysokości byłych Zakładów Ziemniaczanych).
Do dyspozycji lubiących wypoczynek i rekreację na wodzie są przygotowane: kajaki
dwuosobowe (z możliwością zabrania dziecka) i łodzie motorowe bez patentu. Kajaki
można wypożyczyć indywidualnie np. na
cały dzień, do Poznania (po drodze kocyk,
grill, opalanie, może wędki?) – koszt. 80 zł; na
cały dzień do Czerwonaka – 110 zł (do końca
maja – 100 zł). Można je też wypożyczyć na
godziny (30 zł/godz.). Istnieje również możli-

wość wypożyczenia motorówki na godzinę
(wypożyczenie i powrót w to samo miejsce
– 80 zł). Tradycyjnie – jak w poprzednich sezonach, będą również organizowane spływy
na różnych odcinkach Warty. Państwo Dominika i Jacek liczą na sugestie i pomysły korzystających z ich sprzętu wodnego i nowe inspiracje do wspólnego działania. Zapraszają
rodziny z dziećmi, znajomych, przyjaciół
i grupy zorganizowane.
Szczegółowe informacje i rezerwacje pod
numerami tel. 570 830 150 Jacek i 501 038
750 Dominika. Wypożyczalnia jest otwarta
we wszystkie weekendy w godz. od 10 do 20,
natomiast w pozostałe dni po uzgodnieniu
telefonicznym. (PAW)

Do dyspozycji lubiących wypoczynek i rekreację na
wodzie są przygotowane kajaki dwuosobowe (z możliwością zabrania dziecka) i łodzie motorowe bez patentu fot. Paweł Wolniewicz

Wakacje na plaży miejskiej
Z początkiem letnich wakacji szkolnych Miasto planuje
ponownie udostępnić mieszkańcom plażę miejską. Będzie
to szósty sezon jej funkcjonowania.

Po przerwie, plaża miejska ponownie będzie tętniła życiem fot. Paweł Wolniewicz

W związku z poluzowaniem obostrzeń reżimu sanitarnego spowodowanego Covid-19, pod koniec czerwca Miasto planuje otworzyć plażę
miejską przy ul. Rzecznej. Będzie dostępna dla mieszkańców w szerszym zakresie niż przed rokiem. Planowane są m.in.: piątkowe spektakle kina letniego, zajęcia animacyjne dla dzieci, zajęcia fitness dla
młodzieży i dorosłych, a na koniec lata koncert współorganizowany
z lubońskim Ośrodkiem Kultury. (PAW)

Będą pielęgnowane
W Luboniu aleje pomnikowe tworzy 300 drzew w wieku około 100 lat, które od 1994 r. są objęte formą
ochrony przyrody.
Miasto otrzymało kolejne dofinansowanie na stare lipy, tym razem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego
wysokość to 71 000 zł (całość prac to koszt 101 000 zł).
Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na pielęgnację istniejących drzew w siedmiu pomnikowych alejach lipowych przy ulicach:
Poniatowskiego, Szkolnej, Klonowej, Kołłątaja, Lipowej, 11 Listopada
oraz Placu Edmunda Bojanowskiego. „Efekt ekologiczny, planowany do
osiągnięcia, to powierzchnia obszarów naszego miasta, gdzie zlokalizowane są pomniki przyrody, na którym zapewniono ochronę właściwego
stanu ekosystemu. Obszar ten, obejmie ok. 0,5 ha.
Planowane działanie na ww. obszarze umożliwi przedłużenie żywotności drzew, które wnoszą ogrom korzyści dla najbliższego otoczenia.
W wyniku zmian siedliskowych dochodzi do obumierania lip i zmniejszania się liczby drzew w poszczególnych alejach” – powiedziała ogrodnik
miejski – Karolina Szerłot. Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty poprzez
m.in. badania metodami instrumentalnymi oceniającymi wnętrze pnia
i umożliwiającymi podjęcie działań w celu zapobiegnięcia wyłamania się
całego drzewa, redukując koronę lub zakładając stosowne wiązania, oceniając odporność na złamanie (próby obciążeniowe), założenie wiązań
dynamicznych zapobiegających złamaniom korony i pogorszeniu zdro-

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

wotności drzew oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew. Szczegółowy zakres rzeczowy prac obejmuje: wykonanie badania wnętrza
pni tomografem – 48 drzew, badania obciążeniowe, zakładanie wiązań
dynamicznych w koronach 38 drzew, wykonanie cięć pielęgnacyjnych
i sanitarnych – 70 drzew, poprawę warunków siedliskowych, poprzez
zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej – 50 drzew. (PAW)
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O której przyjedzie autobus?
System informacji pasażerskiej na lubońskich przystankach. Smartfon odnajdzie autobus.
Na 50 lubońskich przystankach autobusowych zamontowano
tabliczki z tagami NFC (chipy, które po zbliżeniu z smartfonem,
przekazują mu informacje), będące częścią dynamicznego systemu informacji pasażerskiej. System wykorzystuje technologię
NFC oraz QR kody, pozwalające na zapisanie dużej ilości danych.
Telefon z włączoną transmisją danych należy przyłożyć do tagu
NFC lub zwyczajnie zeskanować kod - aby zobaczyć za ile minut
przyjadą autobusy linii obsługujących dany przystanek i gdzie
się aktualnie znajdują. System umożliwia rozszerzenie w przyszłości panelu o zakup biletów. (PAW)

Wystarczy uruchomić transmisję danych i funkcję NFC na swoim smartfonie, a następnie
zbliżyć go do naklejki z tagiem fot. Paweł Wolniewicz

Luboń Track

Już 12 czerwca (sobota) rozpoczynają się zawody lekkoatletyczne dla dzieci i dorosłych z cyklu Luboń Track. Pierwszy miting zostanie rozegrany na bieżni Stadionu
Miejskiego przy ul. Rzecznej 2 w godzinach 16-21, a kolejne w dniach 17 lipca (godz.
16-21), 21 sierpnia (godz. 9-14), 18 września (godz. 15-20).
Rywalizacja odbędzie się na następujących dystansach:
200 m - dziewczynki i chłopcy w wieku 3-5 lat (roczniki 2018-2016)
400 m - dziewczynki i chłopcy w wieku 6-7 lat (roczniki 2015-2014)
800 m - dziewczynki i chłopcy w wieku 8-9 lat (roczniki 2013-2012) oraz w wieku
10-12 lat (roczniki 2011-2009)
1000 m - dziewczynki i chłopcy w wieku 13-15 lat (roczniki 2008-2006)
1000 m i 5000 m - dla osób dorosłych i młodzieży (minimalny wiek 13 lat).
Każdy uczestnik, który ukończy rywalizację, otrzyma pamiątkowy medal oraz posiłek
regeneracyjny. Na najlepszych uczestników czekają pamiątkowe nagrody. Wpisowe
za udział w zawodach wynosi 20 zł dla dzieci oraz 30 zł dla dorosłych. Organizatorem
imprezy jest Ronin Running. Tegoroczne zawody są objęte honorowym patronatem
Burmistrz Miasta Luboń.
Link do zapisów: www.maratonczykpomiarczasu.pl/lubon-track
Fanpage zawodów: www.facebook.com/lubontrack1

Zdjęcie wykonane na ubiegłorocznych zawodach Luboń Track
(04.10.2020 r.) fot. Anna Strojna

Adam Chudzicki
Organizator zawodów

Potrzebna pomoc
Mieszkający w Luboniu Kacper ma szansę uczestniczyć w turnusie w Centrum Fiszer od 20 czerwca do
3 lipca 2021 r. Jego koszt to 9 150 zł. Został miesiąc do rozpoczęcia jakże potrzebnego chłopcu, rehabilitacyjnego turnusu, do którego sfinansowania brakuje jeszcze 5 000 zł.
Apel o pomoc
Jestem mamą 10-letniego Kacperka. Kacper
miał urodzić się zdrowy. Niestety, podczas porodu zabrakło mu tego, co umożliwia życie
– tlenu. Od dnia narodzin walczy o to, by być
jak inne dzieci. Sam jednak tej walki nie wygra.
Dzisiaj prosi Państwa o pomoc. Wystarczy najmniejsze wsparcie, aby był bliżej zwycięstwa.
Jako matka nie tracę nadziei, że dzięki Państwa
pomocy uda mi się pomóc mojemu kochanemu dziecku w powrocie do zdrowia. Nie stać
mnie na opłacenie dla Kacpra kolejnych turnusów i rehabilitacji stacjonarnej. Dlatego zwracam się z ogromną prośbą o wsparcie i pomoc

finansową dla mojego syna. Będę wdzięczna za
każdą złotówkę przekazaną na rzecz Kacperka.
Jest to dla mnie bardzo ważne, gdyż dzięki systematycznej rehabilitacji Kacper ma szansę na
powrót do zdrowia. Dobro zawsze wraca.
Małgorzata Kowalska
FUNDACJA ZŁOTOWIANKA
UL. WIDOKOWA 1, 77-400 ZŁOTÓW
nr. konta: SBL ZAKRZEWO 25 8944 0003 0002
7430 2000 0010
tytułem: darowizna na rzecz
	KACPER KOWALSKI K/151

Ćwiczenia w wodzie przybliżają Kacpra do zwycięstwa,
dzięki systematycznej rehabilitacji ma szansę na powrót
do zdrowia fot. Zb. Małgorzaty Kowalskiej
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Mobilna wystawa
Z początkiem maja, na placu Edmunda Bojanowskiego Fundacja Kultura Trakcja umożliwiła mieszkańcom nie
tylko Lubonia zwiedzanie wystawy upamiętniającej 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pierwsza
w Europie i druga na świecie konstytucja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej
suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej
tradycji i powodem do dumy dla Polaków.
Lubońska Fundacja Kultura Trakcja funkcjonuje od ponad roku. Kreuje kulturalne, społeczne i charytatywne wydarzenia
w Luboniu. Jest galerią sztuki, salą koncertową i teatralną, kinem letnim, studio filmowo-fotograficznym oraz miejscem prowadzenia warsztatów i kulturalnych spotkań.
Zespół fundacji – Agnieszka Krupieńczyk
i Iwona Stefańska działają dla lubonian
i wspólnie z nimi. Pomysł na wystawę zrodził się w ich głowach wraz z uświadomieniem, że w tym roku przypada 230. rocznica
uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji.
„Chciałyśmy i myślimy, że nam się udało, pokazać lubonianom w interesujący
i przystępny sposób nie tylko Konstytucję

3 Maja, ale także wszystkie pozostałe ustawy zasadnicze, aż do 1997 r.” – powiedziały.
W lutym pani Agnieszka rozpoczęła poszukiwanie odpowiednich obrazów, fotografii
i grafik, a pani Iwona ciekawostek związanych z polskimi konstytucjami. Nie sposób na 20 planszach zamieścić wszystkich
informacji, dlatego skupiły się na tych najciekawszych. Ważne dla autorek było, aby
wystawa miała charakter edukacyjny, aby
dla lubońskich uczniów mogła być swoistą
lekcją historii. Dlatego ubrały ją w ciekawe
teksty, formę i grafikę, by zaciekawić widza.
Gdy pracowały nad wystawą marzyły, aby
każdy odwiedzający uświadomił sobie, że
na co dzień korzysta z praw i wolności kon-

stytucyjnych. Że konstytucja jest nie tylko
cienką książeczką, ale dobrem narodowym,
potwierdzeniem suwerenności państwa
polskiego. I dlatego powinna być przestrzegana, respektowana, szanowana przez
każdego z nas, niezależnie od przekonań
politycznych czy religijnych. Musimy razem
stać na straży jej przestrzegania i pamiętać, że to władza powinna dostosowywać
się do konstytucji. Wystawa jest doskonałą
okazją do zapoznania się z historią wszystkich polskich konstytucji. Mobilna wystawa
latem i jesienią będzie również eksponowana w Parku Papieskim i Nowym Centrum
Lubonia przy ul. Wschodniej. Dla tych, którzy nie mogą zwiedzić wystawy w plenerze, panie Agnieszka i Iwona przygotowały
album z planszami, który można obejrzeć
na profilu FB Fundacja Kultura Trakcja. Wystawa którą objęliśmy patronatem medialnym jest współfinansowana przez Miasto
Luboń. (PAW)

DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE

LK061

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

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna
możliwość transportu
Autorki wystawy – Agnieszka Krupieńczyk i Iwona Stefańska (z lewej) przed jedną z 20 wystawowych plansz
fot. Paweł Wolniewicz

PELLET
CERTYFIKOWANY
WĘGIEL
gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek
Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11

zamównienia/kontakt
Wystawa jest doskonałą lekcją historii fot. Paweł Wolniewicz

605 981 958
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Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Asystent rodziny
Zadania asystenta rodziny wynikają z Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Obecnie rodziny
z terenu Lubonia potrzebujące wsparcia mogą
skorzystać z pomocy jednego z dwóch asystentów rodziny. Praca asystenta polega na regularnej współpracy z rodzinami, w których występują problemy. Najczęstsze z nich to: problemy
wychowawcze, braki kompetencji rodzicielskich, niepełnosprawność rodzica lub dziecka,
przemoc domowa, uzależnienia. Ponadto w rodzinach objętych wsparciem asystenta często
pojawia się brak umiejętności gospodarowania
środkami finansowymi i nieporadność życiowa,
które wynikają z niskich kwalifikacji zawodowych. Praca asystenta rodziny polega na motywowaniu podopiecznych do zmiany swojej
sytuacji życiowej i materialnej, udzieleniu pomocy w kontaktach z instytucjami i służbami
oraz edukacja w szerokim zakresie. Zgodnie

z Ustawą „Za życiem” możliwość skorzystania
ze wsparcia asystenta mają również kobiety
w ciąży, ich rodziny lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o zdiagnozowanym
ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo
nieuleczalnej chorobie zagrażającej jego życiu,
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu. Należy podkreślić, że asystent rodziny jest osobą wspierającą
osoby i rodziny borykające się z codziennymi
trudnościami. Nie wyręcza ich w żadnych czynnościach, nie zastępuje rodziców i opiekunów.
Pomaga nawiązywać kontakt ze specjalistami,
jeśli jest taka potrzeba, szuka nowych możliwości pomocy rodzinie. Służy radą i wsparciem emocjonalnym. Oczywiście zdarzają się
przypadki, w których dzieci z rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny trafiają do pieczy
zastępczej, jednak powodem tego są poważne
i złożone problemy występujące w rodzinie od
dłuższego czasu. Nawiązanie współpracy z asystentem rodziny nie powinno powodować lęku

Rodziny Wspierające
Rodzina z problemami w realizacji zadań rodzicielskich może otrzymać
pomoc Rodziny Wspierającej. Jej zadania i funkcję określają artykuły 29-31
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej
trudności w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa
domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz, właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Podstawowym zadaniem
rodziny wspierającej jest nauka rodzicielstwa. Rodzina wspierająca pokazuje jak radzić sobie z problemami dnia codziennego, z prawidłowym prowadzeniem gospodarstwa domowego, racjonalnym zarządzaniem budżetem czy oszczędnym korzystaniem z mediów. Pomoc dotyczy także spraw,
które wydawałyby się oczywiste, jak: nauka przygotowania posiłków,

Asystentki rodziny Izabela Daszko (z prawej) i Gabriela
Waleska przed siedzibą MOPS fot. Paweł Wolniewicz

i obaw, że zakończy się ona utratą lub ograniczeniem praw rodzicielskich. Asystent rodziny
to osoba kompetentna i wykwalifikowana,
która podczas długofalowej współpracy będzie
starała się pomóc rodzinie w rozwiązywaniu
trudności. Aby zgłosić chęć współpracy z asystentem rodziny należy zgłosić się do MOPS.
Asystentki rodziny
Izabela Daszko i Gabriela Waleska

właściwego odżywiania, utrzymania porządku w mieszkaniu, jak i higieny
osobistej. Rodzina wspierająca wskazuje, jak prawidłowo wypełniać role
społeczne, np. matki/ojca, żony/męża, pracownika. Zwraca uwagę na problemy zdrowotne i edukacyjne dzieci. Pokazuje jak budować prawidłowe
więzi pomiędzy członkami rodziny, jak komunikować się bez krzyku i przemocy. Modyfikuje rytm życia rodziny oraz wskazuje sposoby organizowania i spędzania czasu z dziećmi. Rodzina wspierająca oddziałuje pozytywnie na rodzinę z problemami w oparciu o własne zasoby i umiejętności,
posiadane doświadczenie i wiedzę. Dlatego też rodzina wspierająca powinna posiadać odpowiednie predyspozycje, na przykład wysoką kulturę
osobistą, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność, otwartość
i łatwość nawiązywania kontaktów. Konieczna jest też cierpliwość, opanowanie, umiejętność stawiania granic.
Zapraszamy do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem
funkcji rodziny wspierającej. Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu, ul. Źródlana 1
tel. 61 810 50 85. (MOPS)

Pojemniki na odzież używaną
Na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu ustawione są obecnie trzy pojemniki służące do zbiórki odzieży
używanej, należące do Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Poznaniu, który to w ubiegłym roku zwrócił
się z prośbą do SM o udostępnienie terenu pod ich ustawienie, na co UM Luboń również musiał wyrazić zgodę.
Zgodnie z umową zawartą z PCK są one opróżniane co 3-4 tygodnie. Jednocześnie dopuszcza
się zgłoszenie interwencyjne dot. przepełnienia
pojemników oraz ich złego stanu technicznego,
które usuwane są w ciągu 48 godzin. Umowa
dzierżawy terenu pod ustawienie pojemników
została zawarta na rok, a pojemniki stanęły na
osiedlu we wrześniu ubiegłego roku. Są one
zlokalizowane przy ul. Osiedlowej 24, Sikorskiego 13 i Sikorskiego 25. Biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wywiązywania się PCK
z zawartej umowy dzierżawy, prezes SM Piotr
Konik dopuszcza możliwość ustawienia dodatkowych pojemników na terenie SM w Luboniu,
z chwilą zawarcia aneksu do umowy obecnie
obowiązującej. Kwota uzyskana ze sprzedaży
tekstyliów zostanie przeznaczona na działania
statutowe lokalnego Oddziału PCK, w tym na:
dożywianie głodnych dzieci, poprawę życia naj-

biedniejszych rodzin, tworzenie miejsc pomocy
dla potrzebujących. Na prośbę naszych Czytelników apelujemy, aby odzież, obuwie, pościele
itp. wkładać bezpośrednio do pojemnika. Worki z odzieżą ustawione przy pojemniku łatwo
ulegają zniszczeniu i stanowią zwykłą zachętę
dla wandali. Musimy też brać pod uwagę to, że
otwór, przez który wrzucamy do środka wyłącznie czystą odzież i tekstylia, znajduje się dość
wysoko i dzieci czy osoby niepełnosprawne
mogą mieć trudności, aby do niego dosięgnąć.
Jak informuje nas PCK z pięciu pojemników rozstawionych na terenie miasta (3 szt. SM Luboń,
2 szt. pętla autobusowa przy ul. Krętej) zebrano
już ponad 2 tony tekstyliów (najwięcej odzieży).
PCK ma nadzieję, że liczba pojemników na terenie Lubonia w najbliższym czasie się zwiększy:
„Zwiększenie liczby pojemników pozwoli na
zapobieganie częstemu przepełnianiu konte-

nerów. Oddając odzież, nie tylko wspieramy
ekologię. Dzięki sprzedaży odzieży używanej
PCK może wspierać swoje statutowe działania”.
Paulina Korytowska

Pojemnik na odzież używaną ustawiony przy ul. Osiedlowej
fot. Paulina Korytowska
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XXXII Sesja Rady Miasta Luboń
– o mieszkaniach, drzewach i wsparciu rodziny
20 maja 2021 r. odbyła się XXXII Sesja RML, która w związku z wciąż obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi przeprowadzona została w trybie zdalnym.
W pierwszej kolejności Rada przyjęła Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Luboń na lata 2021-2026,
który wyznacza kierunki do racjonalnego gospodarowania posiadanym zasobem oraz stwarza warunki do realizacji nowych mieszkań.
Poprzednia wersja Programu została zakwestionowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, stąd konieczność uchwalenia nowej wersji
dokumentu.
W uchwale określono wielkość zasobu mieszkaniowego Miasta,
który obecnie tworzą 193 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni
7 019,90 m2. Zgodnie z przyjętym planem do roku 2026 zasób ma
zostać zwiększony do 209 lokali (w 24 budynkach) o łącznej powierzchni 7 698,08 m2. W tym celu na rok 2023 Miasto zaplanowało budowę budynku mieszkalnego z 16 mieszkaniami. Warunkiem
rozpoczęcia inwestycji jest otrzymanie dofinansowania z BGK, które
pokryje nawet 80% kosztów.
Stan techniczny budynków zarządzanych przez Miasto Luboń jest
zróżnicowany. Większość została wybudowana w okresie międzywojennym, a jeden w latach siedemdziesiątych. Sześć budynków
wybudowano w latach 2000-2008. Budynki te wyposażone są w instalację wodociągową sieciową, trzy budynki w instalację gazową
dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Z całego zasobu
osiem budynków posiada przyłącza gazowe.
W 2021 r. wysokość wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego wyniosła 77 460 zł, natomiast docelowo w 2026 r. wzrośnie
nawet do 2 816 500 zł, co wiąże się z planowanymi inwestycjami.
Boiska trawiaste bez możliwości prowadzenia działalności zarobkowej
Następnie radni przyjęli zmiany w regulaminie korzystania z placów
zabaw, placów gier oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na
terenie Lubonia. Poprawki związane są z powstaniem kolejnych
miejsc zabaw dla dzieci. Uchwalono także nowy regulamin korzystania z boisk o nawierzchni trawiastej, który zapewnić ma bezpieczeństwo osób korzystających oraz uniemożliwia prowadzenie na
nich działalności zarobkowej.
Drzewa do wycinki
Kolejnym punktem obrad było zniesienie ochrony przyrody z drzew
rosnących w alejach drzew pomnikowych. Chodzi o dwie lipy drobnolistne na ul. H. Kołłątaja i ul. 11 Listopada. Jako przyczynę podano utratę wartości przyrodniczej oraz konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego. Ponadto ze względu na budowę
ronda na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada/Traugutta/Rejtana w celu
zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zniesiono ochronę dla jednej z lip szerokolistnych rosnących przy ul. 11 Listopada.

2021-2023. Jako główny cel Miasto przyjęło wspieranie rodzin i poprawę jakości życia poprzez tworzenie warunków sprzyjających
prawidłowemu wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2020 r. MOPS w Luboniu udzielił wsparcia w ramach
różnych form świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 395 rodzinom i 851 osobom z tych rodzin. W porównaniu z rokiem 2019 ze
świadczeń pieniężnych skorzystało o 7 rodzin więcej. Pracą socjalną
objętych zostało 608 rodzin, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 60 rodzin. W 2020 r. zgłoszono podejrzenie występowania
przemocy domowej w 83 rodzinach (w poprzednim roku 67). Łącznie w minionym roku prowadzono pracę ze 116 rodzinami, w których prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty”.
Zmiany w budżecie
Tradycyjnie radni przyjęli zmiany w budżecie Miasta na 2021 rok
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dochody zwiększono
o ponad 4,5 mln zł, z czego większość stanowi dofinansowanie
otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul.
Długiej (ponad 3,6 mln zł). Istotnym zastrzykiem dla budżetu będzie także 730 tys. zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu. Wydatki budżetu zwiększa
się o kwotę 1,3 mln do kwoty prawie 174 mln zł. M.in. zwiększono
o 55 tys. pulę środków na dopłaty dla mieszkańców na wymianę
pieców węglowych. Zrezygnowano także z budowy placu zabaw
w NCL, a za zaoszczędzone 300 tys. zł zbudowane zostanie boisko.
Dyskusja nad budżetem
Radni przy okazji zmian w budżecie składali swoje propozycje poprawek. Marek Samulczyk zaproponował wycofanie się w tym roku
z budowy boiska w NCL, aby przeznaczone na ten cel środki dołożyć na dopłaty dla wszystkich wniosków na wymianę pieców węglowych. Pytał także, czy są już plany jak zagospodarować kwotę
6 mln zł zapisaną na ten rok na inwestycje. Jak wyjaśnił Burmistrz
Popławski, już trwają prace nad realizacją remontów na ulicach Jaśminowej, Brzozowej i Słowackiego, a także renowacją chodników
na ul. Jagiełły i Dąbrowskiego.
Jakub Jackowski

Działania na rzecz lubońskich rodzin
Przyjęty został także Program Wspierania Rodziny w Mieście Luboń
na lata 2021-2023, który opracowany został na podstawie diagnozy
społecznej. Dokument zawiera zasady finansowania i rozwiązywania problemów dotyczących systemu opieki nad dzieckiem oraz
pracą z rodziną przeżywającą trudności związane z przemocą, alkoholizmem, bezdomnością, narkomanią lub ubóstwem. Program
zawiera informacje o planowanych zadaniach i projektach na lata

Skrzyżowanie ulic 11 Listopada, Traugutta i Rejtana, na którym rzekomo ma powstać
rondo fot. Rafał Wojtyniak
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Idzie lato, była zima – zmian klimatu ni(e) ma?
„Najzimniejszy kwiecień w XXI wieku”, „Skandalicznie zimny kwiecień”, „To najzimniejszy kwiecień od
1997 roku”, grzmią nagłówki gazet i paski w programach informacyjnych.
Czyżby klimat przestał się ocieplać? Mogłoby się tak wydawać, biorąc pod uwagę
średnie temperatury tegorocznego kwietnia
i wspomnienia z lat poprzednich. Nic bardziej mylnego. O ile w Polsce rzeczywiście
zimą można było pokazać dzieciom śnieg,
a w marcu i kwietniu wciąż skrobaliśmy szyby o poranku, to jednak jest to tylko anomalia na skalę europejską. Choć nad Europą
przez pierwsze cztery miesiące tego roku dominowały masy arktycznego powietrza, to
cała mapa pogodowa wokół naszego kontynentu wręcz krzyczy czerwienią, co oznacza,
że temperatury były tam od początku roku
znacznie wyższe od średnich. W szczególnie
ciężkiej sytuacji znalazła się Arktyka, która,
w odróżnieniu od Europy, nie doświadczyła
w tym roku porządnej zimy. To w dużej mierze jej ciepłe temperatury ukształtowały tzw.
blokadę pogodową nad Europą w postaci
przeciągającej się zimy. W efekcie maturzyści przystąpili do matury bez kwitnących
kasztanowców, kolejnej fali pandemii w naszym kraju nie przyszły w sukurs wysokie
temperatury, które mogłyby złagodzić nieco
jej przebieg, zachęcając nas do spędzania
czasu na zewnątrz, a nasze portfele odczują
niebawem rosnące ceny warzyw i owoców,
których wegetacja znów została wystawiona
na pogodową próbę. Jak to się ma do klimatu? Jak stwierdza Marcin Popkiewicz klimatolog i redaktor portalu Nauka o Klimacie,
„większość ludzi patrzy na świat nie z punktu widzenia globalnych danych i trendów,
a koncentrując się na swoim chwilowym
doświadczeniu z miejsca zamieszkania czy

pobytu”. Umykają nam zatem procesy o skali
globalnej, podobnie jak dłuższa niż kilkuletnia perspektywa.
W Luboniu
Jak to się ma do sytuacji Lubonia i z czym
może się wiązać? Bezsprzecznie, rok 2021
będzie to kolejny rok, w którym doświadczymy ekstremów pogodowych. Już na podstawie pierwszych kilkunastu dni maja można
zaobserwować, że tuż po niemal zimowej
aurze majówki, nastały temperatury typowo
letnie. Nie doświadczyliśmy ani prawdziwej wiosny poprzedzonej przedwiośniem,
ani stopniowej, łagodnej zmiany pór roku.
To wyzwanie nie tylko dla naszych organizmów, ale i dla roślin oraz zwierząt występujących w naszym otoczeniu. W Luboniu
pojawiły się już pierwsze skutki porywistych
wiatrów oraz nawalnych deszczy. Powalone
drzewa, lokalne podtopienia ulic i piwnic czy
uszkodzone mienie. Ich kumulacja czekać
nas będzie prawdopodobnie w miesiącach
letnich. Warto zabezpieczyć wówczas swój
dobytek. Nie parkować pod drzewami, usunąć wolno stojące przedmioty z balkonów
i tarasów. Niektórzy być może pamiętają
zeszłoroczne doniesienia o odlatujących do
sąsiadów trampolinach czy meblach ogrodowych uszkadzających ogrodzenia.
Oprócz silnych wiatrów i opadów nawalnych deszczy, mogą się też zdarzać przedłużone okresy bardzo wysokich temperatur, które w krajobrazie miejskim są jeszcze
bardziej odczuwalne. Problemem, z którym
borykać się będzie w tym okresie większość

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

miast, nie tylko polskich, będą tzw. miejskie
wyspy ciepła, czyli obszary, w których odczucie upału będzie spotęgowane. Gorące
powietrze będzie nagrzewać ściany budynków i nieocienione powierzchnie dróg czy
chodników, powodując lokalne zwiększenie temperatury faktycznej i temperatury
odczuwalnej. Tak nagrzane powierzchnie
dłużej oddają ciepło, powodując, że nawet
w nocy, termiczny krajobraz miejski nie
jest przyjazny dla mieszkańców. Szczególnie uważać powinniśmy w tym czasie na
osoby starsze, dzieci i zwierzęta (nie tylko
domowe). Pamiętajmy zatem o sobie i osobach w naszym otoczeniu, chrońmy się
przed nadmiernym słońcem, zabezpieczajmy nasz dobytek przed kapryśną pogodą
i przede wszystkim, trzymajmy się zdrowo
– bo przed nami jeszcze spory kawałek tego
roku i oby jak najwięcej kolejnych.
Anna Bernaciak
radna RML

Pani Burmistrz uhonorowana
W Dniu Samorządu Terytorialnego, w 31. rocznicę pierwszych
w pełni demokratycznych wyborów do rad miast i gmin, Premier Mateusz Morawiecki uhonorował osoby, które aktywnie
działają na rzecz spraw lokalnych. Wśród odznaczonych samorządowców z całej Polski znalazła się Burmistrz naszego miasta – Małgorzata Machalska.
Samorząd terytorialny to lokalne działania wszystkich mieszkańców, to wspólnota obywateli i mieszkańców, której powierzono odpowiedzialność za sprawy publiczne. W czwartek, 27 maja Mateusz
Morawiecki nagrodził Małgorzatę Machalską Odznaką Honorową za
Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. To zaszczytne wyróżnienie jest
nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu. Innymi słowy
jest podziękowaniem ze strony rządu za pełną poświęceń służbę dla
dobra wspólnego. (PAW)
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Walka z pandemią
Sytuacja pandemiczna stabilizuje się. W ostatnich dniach liczba zakażeń koronawirusem spadła do poniżej tysiąca
dziennie. Maleje liczba chorych przebywających w szpitalach. Pandemia nadal się tli, ale stopniowo powracamy do
dawnego życia. Po miesiącach lockdownu następują kolejne luzowania obostrzeń. Otwarto baseny, kluby fitness, siłownie i placówki kulturalne. Wygłodniali wyjścia do restauracji doczekali się rozszerzenia ich działalności.
Statystycznie
Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
stwierdził, że żeby pandemia wygasła powinno się zaszczepić 70% światowej populacji. Do końca maja na świecie zaszczepiono ponad 1,84 mld ludzi (w tym ponad
419 mln pełną dawką) szczepionką przeciw
Covid-19, natomiast w Polsce prawie 20
mln rodaków, z czego ponad 6 mln w pełni.
W pierwszym tygodniu czerwca do naszego
kraju dotrze 3,7 mln kolejnych szczepionek.
Na naszym podwórku
W naszym mieście funkcjonują dwa dotychczasowe punkty szczepień przeciw
Covid-19: w Przychodni Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo, mieszczącej się
przy ul. Poniatowskiego 20 (tel. 61 810
48 31) oraz w Centrum Medycznym Med-Lux przy ul. Żeromskiego 1 (tel. 61 813
92 23) oraz uruchomiony w połowie maja
trzeci – Powszechny, w Dziennym Domu
„Senior-Wigor” przy ul. Romana Maya 1B.

Obowiązuje w nim rejestracja, której można dokonać na kilka sposobów: dzwoniąc
na całodobową i bezpłatną infolinię – tel.
989, rejestrując się elektronicznie poprzez
e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,
wysyłając SMS o treści „SzczepimySie” na
numer 880 333 333 lub kontaktując się
bezpośrednio z punktem szczepień – tel.
664 536 305.

cze się tli i nadal konieczne jest zachowanie
podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby
się przed nią ustrzec. Zarażajmy się wyłącznie pozytywną energią. (PAW)

Do końca maja w lubońskich punktach
wykonano ponad 3 800 szczepień, z czego
ponad 600 pełną dawką. Wielu lubonian
szczepi się poza naszym miastem – najwięcej w Poznaniu.
Należy pamiętać, że szczepionki stanowią
jedynie część rozwiązania problemu pandemii, ale same jej nie zakończą. Dlatego
też zachowajmy: stosowny dystans fizyczny,
unikajmy tłumów, wietrzmy pomieszczenia.
Po prostu zachowajmy ostrożność i dbajmy
o siebie, aby zmniejszyć ryzyko. Innymi słowy miejmy świadomość, że pandemia jesz-

W połowie maja uruchomiono Powszechny Punkt Szczepień w Dziennym Domu „Senior-Wigor” przy ul. Romana
Maya 1B fot. Paweł Wolniewicz

Akcja przekazania maseczek
Stowarzyszenie Projekt Poznań, przy współpracy z Agencją
Rozwoju Przemysłu, otrzymało ponad pół miliona maseczek na działania związane z walką z epidemią koronawirusa
w naszym regionie. Część z nich trafiła także do Lubonia.
W trosce o najbardziej potrzebujących stowarzyszenie organizuje bezprecedensową akcję przekazania maseczek do różnych
podmiotów działających na terenie Poznania oraz Wielkopolski,
które cechuje solidarność wobec drugiego człowieka. Maseczki
trafiły już do organizacji funkcjonujących na terenie takich miejscowości jak: Puszczykowo, Śrem, Konarzewo, Błońsk, a 12 maja
partia 2 tys. maseczek trafiła również do Lubonia, gdzie została dostarczona przez koordynatora akcji – Kevina Nowackiego
i przekazana na ręce Pani Małgorzaty Zawodnej – przedstawicielki Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”. Odbyło się to w siedzibie ośrodka Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Wspólna Droga” przy ul. Romana Maya 1. Stowarzyszenie, które otrzymało maseczki, działa w Luboniu od 2004 roku
i zrzesza osoby niepełnosprawne, ich rodziców, opiekunów oraz
ludzi, którzy chcą im pomagać. Znaczną grupę podopiecznych
placówki stanowią dzieci i dorośli z różnego typu niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną, wymagający szczególnej
opieki. Stowarzyszenie prowadzi działalność, której celem jest
ułatwienie funkcjonowania w codziennym życiu osobom niepełnosprawnym, pomaga w procesie ich rehabilitacji, integracji ze
światem ludzi zdrowych oraz wspiera ich rodziny w codziennym
zmaganiu się z niepełnosprawnością.
– Przebieg epidemii zależy nie tylko od takich czynników jak zachowanie reżimu sanitarnego, ale również od solidarności i odpo-

wiedzialności wobec drugiego człowieka. Warto w tym miejscu
przytoczyć słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi” – zauważa Kevin Nowacki, dodając jednocześnie, że jeżeli na terenie Lubonia działają inne organizacje
pozarządowe zajmujące się pomaganiem innym, które zgłaszają
zapotrzebowanie na maseczki, to proszone są one o zwrócenie się
z taką prośbą do stowarzyszenia Projekt Poznań drogą mailową na
adres stowarzyszenieprojektpoznan@gmail.com. Stowarzyszenie
Projekt Poznań rozpoczęło swoją działalność w 2018 roku i aktywnie bierze udział w życiu lokalnego społeczeństwa poprzez angażowanie się w różnego typu akcje społeczne, zrzesza działaczy
społecznych oraz działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.
Paulina Korytowska

Na zdjęciu od prawej: Małgorzata Zawodna – przedstawicielka Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”, czterech uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Wspólna Droga”, Kevin Nowacki – koordynator akcji przekazania maseczek
fot. Zb. Stowarzyszenia Projekt Poznań
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Biznes lokalny
Poniżej prezentujemy nowo otwarte w naszym mieście punkty o charakterze handlowo – usługowym. 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.
Gabinet „Euforia Pielęgnacja Dłoni i Stóp”, do tej pory funkcjonujący na piętrze C.H. Pajo przy ul. Żabikowskiej 66, z początkiem kwietnia został przeniesiony. Obecnie mieści się on przy ul. Żabikowskiej
56 A (w tym samym budynku, co
placówka Kasa Stefczyka). Gabinet specjalizuje się w zabiegach
pielęgnacyjnych dłoni i stóp, ajurwedyjskim masażu głowy olejkami
dobranymi do potrzeb struktury
włosa, laserowej depilacji owłosienia (laserem diodowym) i depilacji
enzymatycznej EpilaDerm, prowadzi również szkolenia w jej zakresie. Gabinet przystąpił do projektu
Karta Seniora. Świadczy również
zabiegi z dojazdem do domu dla
osób leżących. Telefon kontaktowy
501 033 070. Zapraszamy od pn. do
pt. w godzinach 10-20, natomiast
w sob. 10-14.

Z początkiem czerwca w Galerii Łęczyca
otwarta zostanie cukiernia/kawiarnia
„Coś do kavki”. Zapraszamy więc już
dziś na ciasta (z naturalnych składników,
wypiekane na miejscu), lody, śniadania,
koktajle, lokalną kawę, herbatę, piwo,
wino oraz inne napoje. Na gości czeka
ogródek letni. Kawiarnia czynna jest od
pn. do sob. 7-21, niedz. 9-21.
Przy ul. Poniatowskiego (tuż przy
sklepie spożywczym Społem)
ustawiono pawilon oferujący kurczaki z rożna i dania obiadowe
(kurczak + frytki). Punkt działa od
pn. do sob. w godzinach 11-17
(zamknięcie następuje wcześniej,
jeżeli wszystkie kurczaki z rożna
zostaną wyprzedane).

Opracowanie i fotografie: Paulina Korytowska

30 lat przy kopycie
Rodzinna firma lubońskiego szewca – Błażeja Kokornaczyka oferuje: profesjonalną
naprawę obuwia, wymianę obcasów, fleków, suwaków w obuwiu, wymianę spodów,
rozbijanie obuwia damskiego, męskiego, oraz nietypowe naprawy obuwia. W maju
obchodziła okrągły jubileusz 30-lecia działalności.
Nieco historii
Zanikający współcześnie zawód szewca należał
kiedyś do grupy najbardziej wziętych wytwórców
w miastach i wsiach. Dzięki prężnemu rozwojowi tej profesji, cechy zrzeszające szewców już w
XVI wieku były rozsiane niemalże po całej Polsce.
Szewcy byli dzieleni na grupy, ze względu na surowiec z jakiego wytwarzali buty. Tak więc zwykli rzemieślnicy robili obuwie tanie i proste, zaś
kurdybanicy i safianicy zajmowali się produkcją
butów z drogich materiałów (np. kurdybanu tj.
skóry koźlej) dla elity finansowej. Buty były szyte
głównie na zamówienie. Każda para była unikalna
i niepowtarzalna – szyta na miarę. Obecnie większość butów jest wykonywana w fabrykach. Można rozróżnić dwa podstawowe rodzaje szewstwa:
ręczne i maszynowe. Pierwsze różni się od drugiego ceną, czasem produkcji, jak i jakością obuwia.
Stare szewstwo polskie ma swoją długą tradycję.
O lubońskim szewcu
Błażej Kokornaczyk pochodzi z Brenna w powiecie leszczyńskim. Zawód, który jest jego życiową
pasją ma w genach, ponieważ szewcem był również jego dziadek ze strony matki. Już w siódmej
klasie szkoły podstawowej myślał, żeby w przyszłości uczyć się tego zawodu. Wspierała go w
tym mama, której do dziś jest za to wdzięczny.
We wrześniu 1981 r. rozpoczął naukę zawodu w
zakładzie cholewkarskim w Lesznie u Seweryna
Handkiewicza. W latach 1986-1988 odbył służbę
wojskową w poznańskich Krzesinach. W Luboniu

zamieszkał od 1988 r. Rok później podjął pracę w
zakładzie szewskim u mistrza Jarosława Drajerczaka w Poznaniu przy ul. Kilińskiego. Od 15 maja
1991 r. prowadzi własną działalność gospodarczą
w Luboniu. Pierwszy zakład cholewkarsko-szewski mieścił się przy ul. Dojazdowej w Lasku. Po
czterech latach pan Błażej przejął zakład szewski
po Adamie Toporskim przy ul. Kościuszki (wcześniej zakład prowadził ojciec Adama – Barnaba).
Wynajmował jeszcze lokal od pani Wandy Czaplewskiej przy ul. Żabikowskiej (obecnie funkcjonuje tu Optyk Lens). W 2003 r. pan Błażej przeniósł firmę do lokalu obok, przy ul. Żabikowskiej
46 A, gdzie świadczy usługi do dziś. Wspomaga
go żona – Renata, kibicują i wspierają w kontynuowaniu życiowej pasji dzieci – Ewelina i Łukasz.
Na zapleczu
Wykonując pracę, szewc-pasjonat używa wielu
narzędzi ręcznych m.in.: młotka, szydła, szpirolka
i drajfusa (trójnóg). Wykorzystuje również maszyny: szewską praworamienną, szczyszczarkę (ścierarka), rymarską i ścierniankę do skór. „Zalewający Europę import obuwia z Azji powoduje, że
naprawy stają się nieopłacalne, chociaż obecnie
jest o wiele lepiej niż było przed laty. Jakość obuwia cały czas się poprawia. Wiele osób wyznaje
zasadę zaopatrywania się w buty dobrej i bardzo
dobrej jakości, które należy naprawiać, jednak za
chwilę nie będzie miał kto się tym zająć. Nie ma
szkół, nie ma chętnych do nauki zawodu szewca i
z pewnością zawód kiedyś zaniknie” – powiedział

Państwo Renata i Błażej Kokornaczykowie przed wejściem
do zakładu przy ul. Żabikowskiej fot. Paweł Wolniewicz

pan Błażej. Z usług lubońskiego szewca korzysta
już drugie pokolenie klientów. Nie brakowało
sytuacji, które najbardziej utkwiły mu w pamięci.
Otóż swego czasu, jedna z klientek koniecznie
chciała, żeby skrócić obcasy swoich szpilek, zaznaczając o ile mają być skrócone. Poinformowana, że spowoduje to ich niestabilność i trudności
podczas chodzenia, nie zmieniła decyzji, prosząc,
żeby usługę wykonać na jej odpowiedzialność.
Finał był taki, że buty wykrzywiały się, były bardzo chwiejne i oczywiście nie dało się w nich chodzić. Nie bacząc na zmieniające się czasy i zwiastuny zaniknięcia zawodu szewca, pan Błażej robi
swoje i robi to dobrze. Profesjonalnie wykonuje
swój zawód przy szewskim kopycie ku zadowoleniu lubonian, z optymizmem myśli o przyszłości i
nigdy poza domem nie chodzi bez butów. Składamy mu gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności na następne lata. (PAW)
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Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2
62-060 Stęszew

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9
63-100 Śrem

SZAFY, KUCHNIE,
MEBLE ŁAZIENKOWE

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

www.bksc.pl

WIRY, UL. PODLEŚNA 14

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA

Tel. 61 81 06 001,
kom. 502 241 065,
502 670 270

• PROJEKT • MONTAŻ • SERWIS

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

LK041

Atrakcyjne
y!
ceny i termin

tel. 600 400 510
www.energiasloneczna.info.pl

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

(LK137)

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
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Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń
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Egzamin jakiego jeszcze nie było
Po roku zdalnej nauki bez koleżanek i kolegów z klasy, spotkali się na maturze. W całej Polsce do egzaminów
przystąpiło ponad 270 000 absolwentów liceów i techników.
Trochę historii
Pomysł na utworzenie Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Luboniu mieli dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 1. Stosowną decyzję podjęła Rada Miasta na sesji 22 lutego 2018 r. Rekrutacja
była bardzo dynamiczna. W pierwszym naborze przyjęto 23 uczniów,
natomiast w uzupełniającym kolejnych 7. Kiedy chętnych było 40,
tych z niższą punktacją i bez szansy na przyjęcie zaczęto odsyłać do
innych placówek. Ostatecznie we wrześniu rok szkolny rozpoczęło
27 uczniów. Nowa, nieznana nikomu jeszcze szkoła, weszła z powodzeniem na oświatowy „rynek”. Jej dyrektorem została Anita Plumińska-Mieloch, natomiast wychowawcą pionierskiej w dziejach naszego
miasta klasy licealnej – Karolina Wilczyńska-Kąkol. „Pierwszy raz spotkaliśmy się w sierpniu 2018 r., jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem
roku szkolnego. Takie spotkania integracyjne były tradycją jeszcze za
czasów naszego gimnazjum. Postanowiłam tego nie zmieniać. Przyszli
prawie wszyscy i już wtedy wiedziałam, że to będą trzy wspaniałe lata.
Zaskoczyli mnie swoją otwartością, pomysłami, ujęli pozytywnym
nastawieniem do siebie nawzajem” – wspomina pani Karolina. Wiele
przez te trzy lata razem przeszli. Były chwile radosne: wspólne celebrowanie świąt, wycieczki, stworzenie strefy licealisty wg wspólnego
projektu, wspólnie organizowane akcje charytatywne wspierające
uczniów młodszych klas Zespołu Szkół. Musieli się również zmierzyć
ze śmiercią jednego z kolegów i to, że byli w obliczu tej tragedii razem,
w zgranej grupie dało im siłę do przetrwania i poradzenia sobie z tą
wielką stratą. Realizacja programu i powtórki przed maturą nie były
łatwe ze względu na nauczanie zdalne. Jak tylko stworzono możliwość
konsultacji w budynku szkoły, nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych spotykali się z uczniami. Zdaniem maturzystów była to bardzo
dobra inicjatywa.
Po raz pierwszy w Luboniu
Egzamin maturalny w lubońskim LO, rozpoczęty we wtorek, 4 maja
2021 r. był wydarzeniem, które bez cienia wątpliwości zapisze się w
kartach historii naszego miasta. Tego dnia po raz pierwszy w lubońskiej szkole publicznej 27 jej absolwentów przystąpiło do matury. Na
poziomie podstawowym z języka polskiego mieli do wyboru trzy tematy wypracowań. Mogli napisać rozprawkę z „Lalki” Bolesława Prusa
bądź „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta albo zinterpretować
wiersz „Strych” Beaty Obertyńskiej. Młodzi otrzymali arkusz Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, który składał się z dwóch części: testowej oraz
wypracowania. W środę (05.05) absolwenci zmierzyli się z królową
nauk, natomiast w czwartek (06.05) z językiem angielskim. Następnie
zdawali przedmioty wybrane jako rozszerzenia (j.polski, matematyka,
geografia, historia i informatyka). Ku ich zadowoleniu, podobnie jak
w roku ubiegłym odwołano egzaminy ustne. Mimo to – emocje były
ogromne. W końcu to matura, i to z pandemią w tle.

Pionierski w historii Lubonia egzamin odbył się w cieniu pandemii fot. P. Wolniewicz

Siedem świadectw z wyróżnieniem i wiele przyznanych nagród świadczy o jakości
kształcenia w szkole fot. Paweł Wolniewicz

uczniów jak moi, motywujących do działania, okazujących sympatię,
mówiących szczerze, jeśli ich oczekiwania są inne” – powiedziała Karolina Wilczyńska-Kąkol.
Z kolei poproszona na gorąco o kilka słów dyrektor placówki – Anita
Plumińska-Mieloch – powiedziała: „Nie wiem, jakie będą wyniki matur,
ale wiem, że zrobiliśmy wszystko, aby były jak najlepsze. Korzystając
z okazji, pragnę podziękować pani burmistrz, radnym miejskim i powiatowym, którzy uwierzyli w ideę lubońskiego liceum. Pierwszy rocznik opuścił mury szkoły. Dla nas jest to grupa szczególna – pierwsza,
która powierzyła swoją edukację w nasze ręce. To oni przetarli niejako
szlak. Razem zbudowaliśmy rozwiązania, procedury, uczyliśmy się rozwiązywać problemy i budować relacje. Forma, w jakiej młodzież nas
pożegnała 28 maja, wskazuje, że solą naszej szkoły są właśnie one –
partnerskie, pełne zrozumienia więzi między uczniami i pracownikami
(nie tylko nauczycielami) szkoły”. Absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy zdania matury z jak najlepszymi wynikami. (PAW)

Pożegnanie absolwentów
W piątek, 28 maja w sali gimnastycznej Zespołu Szkół uroczyście pożegnano pierwszy rocznik absolwentów lubońskiego LO. W uroczystości wzięli także udział: władze naszego miasta z burmistrz Małgorzatą
Machalską na czele i radni powiatowi – Zbigniew Jankowski i Dariusz
Szmyt. Tytuł Absolwenta Roku otrzymał Vincent Brorsson. Siedem
świadectw z wyróżnieniem i wiele przyznanych nagród świadczy o
jakości kształcenia w szkole. „Uczymy się nie tylko dla ocen, ale dla
zdobycia wiedzy. U moich wychowanków najbardziej cenię szczerość,
okazywanie wsparcia innym, bezinteresowność i spontaniczność.
Nie ma niemądrych pytań, jeśli pytasz, to znaczy, że myślisz. To był
dla mnie niezwykły czas ze wspaniałymi młodymi ludźmi. Każdemu
wychowawcy życzę spotkania na swojej drodze zawodowej takich

Chwilę po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego (03.09.2018 r.) przez licealistów
– w pierwszym rzędzie od lewej: radny powiatowy – Zbigniew Jankowski, zastępcy
dyrektora – Hanna Marcinkowska i Monika Matczak, dyrektor – Anita Plumińska
-Mieloch, burmistrz – Małgorzata Machalska, Starosta Powiatu Poznańskiego – Jan
Grabkowski, radny powiatowy – Dariusz Szmyt i ówczesny z-ca burmistrza – Mateusz Mikołajczak, w drugim rzędzie, pierwsza z prawej wychowawca licealistów
Karolina Wilczyńska-Kąkol fot. Paweł Wolniewicz
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Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
Powrót do szkoły

Nagrodzeni w konkursie „Teleranek”

17 maja nasi uczniowie rozpoczęli naukę w systemie hybrydowym, a 31
maja stacjonarnym. Co jest dla nas ważne po powrocie do szkoły? Bycie razem – pracowników szkoły i uczniów. Nie ma natłoku sprawdzianów i kartkówek, pytania. Oczywiście odbywają się sprawdziany, ale te wynikające
z planu pracy, kończenia działów, a nie chęci sprawdzenia tego, co zostało
dawno omówione. Nie brak pracy w grupach, lekcji na boisku, rozmów. Życzymy wszystkim zdrowia i poczucia, że zły czas niebawem będzie za nami.

W wojewódzkim konkursie organizowanym przez Wielkopolskie Muzeum
Niepodległości o stanie wojennym III miejsce zajął Alex Skórski. Upominki
za udział otrzymali: Larysa Jędrzejak, Anna Grabowska, Victoria Grabowska, Nataniel Klupczyński, Maciej Pawlicki. Brawo!
Sukces Amelii
Gratulujemy Amelii Józefczak wyróżnienia w konkursie „Złota Żaba”
w dziedzinie j. polskiego i literatury. Sukces jest tym większy, że wystartowało w nim 1 829 uczestników.

fot. Zb. ZS

Spotkanie z Irlandią
13 maja uczniowie klasy 4b mieli okazję po raz kolejny uczestniczyć w lekcji wychowawczej, na której gościli panią Justynę Schramm, ambasadorkę
Fundacji Kultury Irlandzkiej. Lekcja odbyła się w ramach projektu „Irlandia
w szkole”. Pani Justyna opowiedziała o wielu ciekawostkach na temat Celtów i miejsc w Irlandii związanych z przodkami Irlandczyków. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.
Nagroda dla naszej Drużyny Energii
Uczniowie ZS biorą udział w projekcie sportowym „Drużyna Energii” organizowanym dla klas 5-8 SP. Zadaniem konkursowym było stworzenie krótkiego filmu lub prezentacji o sportowym charakterze naszej szkoły. Udało
nam się zakwalifikować do kolejnego etapu, w którym będziemy musieli
stawić czoła wyzwaniom sportowym przygotowanym przez zespoły Drużyny Energii. W nagrodę otrzymaliśmy 40 kompletów strojów sportowych
dla uczniów oraz dresy dla nauczycieli. Na słowa uznania zasłużyli chłopcy,
którzy przygotowali filmik, co pomogło zakwalifikować się im do najlepszych stu zespołów w Polsce. W projekt zaangażowali się: Mikołaj Korzeniowski kl. 7d, Piotr Piętak kl. 7a, Adrian Bąkowski kl. 7c, Maciej Paszkiewicz, Denzel Aydiner z kl. 7b. Gratulujemy!

fot. Zb. ZS

Olimpus z j. ang.

Licealiści na webinarium po angielsku

Gratulujemy wszystkim tegorocznym uczestnikom olimpiady Olimpus z j.
ang. Miło nam poinformować, że Zuzanna Zienkowicz z klasy 6c zdobyła
dyplom laureata. Wśród klas szóstych bardzo dobre miejsca zajęli również:
Adam Kawka kl. 6b, Olaf Filipiuk kl. 6a oraz Zuzanna Legenza kl. 6d. Wśród
uczniów klas piątych na wyróżnienie zasłużył Wojciech Durka z kl. 5b,
a wśród klas czwartych Kornelia Kot oraz Oliwia Kosewska z kl. 4b.

Klasa 2 LO w ramach lekcji Business English 11 maja wzięła udział w Pearson BBC BIG Live Lesson, webinarium prowadzonym przez Dana Shepharda. Webinarium dotyczyło problemów, jakie na swojej drodze mogą
spotkać świeżo upieczeni studenci. Zadaniem uczestników spotkania była
analiza tych problemów i zaproponowanie rozwiązań. Uczniowie wymieniali poglądy i informacje dotyczące systemu szkolnictwa wyższego nie
tylko z prowadzącym, ale też z innymi uczniami z całej Polski i Ukrainy.

Gratulujemy finalistom!
Uczniowie naszej szkoły – SP nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole
Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu znaleźli się w gronie finalistów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Szymon Regulski z klasy 8a został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, a Maja Kawka, Nyah Wigman
z klasy 8a oraz Oliwia Janowska z klasy 8b uzyskały tytuły finalistek Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Gratulujemy.

Laureaci Olimpusa w LO
Miło nam poinformować, że laureatami wiosennej edycji konkursu z j. ang.
Olimpus zostali Justyn Gronek z klasy 2LA i Joanna Hałasowska z klasy 2L.
Gratulujemy! (ZS)
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Szkoła Podstawowa nr 1
Muzykoterapia w klasie 4b
Na lekcjach online gościliśmy Panią Natalię Sydorczuk, nauczycielkę muzyki,
prowadzącą muzykoterapię w SP nr 280 w Warszawie. Mogliśmy popracować
nad rytmiką, pamięcią muzyczną, a także nauczyć się grać na wirtualnym pianinie i gitarze w odpowiednim programie. Była to wspaniała zabawa i nauka,
która przyda się nam także na innych przedmiotach, chociażby w zapamiętywaniu i dobrej dykcji podczas recytowania wierszy, śpiewania piosenek, a nawet nauki wzorów. Dziękujemy za tę muzyczną przygodę.
Ewa Rubisz wraz z uczniami
Dajmy drugie życie rzeczom by chronić środowisko!
Klasa 4b gościła na lekcjach online Panią Darię Mielcarzewicz, pracującą
w Po-Dzielni w Poznaniu, która przedstawiła nam ciekawą prezentację i zadawała pytania, dające wiele do myślenia. A może i Wy odpowiecie sobie
na pytania, czy potraficie dbać o środowisko? Czy naprawiasz uszkodzone
ubrania czy prosisz rodziców o kupno nowego? Czy do szkoły jeździsz samochodem czy komunikacją miejską lub rowerem? Korzystasz z biblioteki
czy wolisz kupić nową książkę? Gdzie wrzucasz resztki jedzenia, do kosza czy
pojemnika na odpady organiczne? Warto zastanowić się nad tym, co każdy
z nas może zrobić dla przyrody, a dzięki temu dla nas samych.
Ewa Rubisz i uczniowie klasy 4b
fot. Zb. SP1

Szkoła Podstawowa nr 2
Jem zdrowo i kolorowo!

Udział naszych uczniów w I zawodach projektowych z robotami m-Bot zorganizowanych
przez CMI.
Coraz bliżej końca roku szkolnego, kończą się
także nasze cotygodniowe zajęcia z programowania i robotyki organizowane w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Z powodu
wyjątkowej sytuacji większość zajęć odbywała
się w formie zdalnej. Na zakończenie nasi uczniowie uczestniczyli w I Ogólnopolskich Zawodach
Projektowych w projekcie Centrum Mistrzostwa
Informatycznego Edycja 2020/2021 – grupa Raptory. Podczas etapu lokalnego uczestnicy dostali
do rozwiązania jedno zagadnienie projektowe,
z wykorzystaniem zestawów robotycznych mBot. Zadaniem zespołu było przygotowanie toru,
według dokładnych wytycznych podanych przez
Organizatora, przygotowanie robota do realizacji
zagadnienia, w tym konstrukcję robota (montaż
czujników i mechanizmów) oraz jego oprogramowanie. Przejazd przez tor lub wykonywane
przez roboty zadania musiały się odbywać bez
ingerencji człowieka. Jednym z warunków zaliczenia zadania było nagranie filmu prezentującego wykonanie przez robota treści zagadnienia.
Rywalizacja odbywała się w trybie ‘jazdy indywidualnej na czas’. Robot rozpoczynał przejazd trasy
w wyznaczonym miejscu (przed linią startu zaznaczoną na torze) i kończył przejazd w momencie przejechania tej linii po wykonaniu dwóch
okrążeń. Na torze rozstawione były dwie przeszkody, które musiał ominąć bez ich dotykania.
Udział w zajęciach pozwolił naszym uczniom na
rozwój zdolności programistycznych w oparciu
o dostępne osiągnięcia techniczne w elektronice, mechatronice, automatyce i robotyce, rozwój
umiejętności pracy w zespole oraz, co najważniejsze, spędzenie miło czasu.
Joanna Kordzińska

Dziękujemy wszystkim uczniom z klas 1-4 za udział
w szkolnym konkursie kulinarno-fotograficznym
„Jem zdrowo i kolorowo”. Konkurs został podzielony na dwie kategorie. Klasy 1-3 oraz klasy 4. Nagrody przyznano następującym uczestnikom:
KLASY 1-3: I miejsce: Filip Barczyński 2d, Julia
Sammler 2c, II miejsce: Amelia Gawałek 2d, Maja
Regulska 2d, III miejsce: Amelia Przybylska 2d, Luiza Rybicka 2d. Wyróżnienia: Natalia Sawińska 3d,
Paulina Wagner 2d, Szymon Pełszyński 2b, Zofia
Piskorska 2d.

fot. Zb. SP2

Gość na j. niemieckim
21 kwietnia lekcję j. niem. w klasie 7g poprowadził
Johannes, student z Monachium. Uczniowie rozmawiali z nim na temat spędzania czasu wolnego
i przedstawili mu listę rankingową najchętniej
wykonywanych czynności w naszej klasie, którą
sporządziliśmy po wykonaniu uprzedniej ankiety
na tablicy jamboard. Johannes pokazał nam miasto Monachium i miejsca, w których można spędzać tam czas wolny. Dowiedzieliśmy się gdzie
położona jest stolica Bawarii oraz jaki klub sportowy zrzesza najwięcej członków. Okazało się,
że wg ankiet Niemcy najczęściej spędzają wolny
czas przed telewizorem. W weekendy Bawarczycy
spacerują jednak po górach i kochają, podobnie
jak Polacy, piłkę nożną. Spotkanie było okazją do
wykorzystania w praktyce zdobywanych podczas
lekcji umiejętności językowych. Lekcja odbyła się
w ramach udziału w projekcie Goethe Institut
„Deutsch Plus”. Dziękujemy Goethe Institut i czekamy na następne spotkania z ciekawymi ludźmi.

KLASY 4: I miejsce: Szymon Barczyński 4b, Albert
Piechowicz 4b, II miejsce: Jakub Gniatkowski 4a,
Hubert Kozak 4c, III miejsce: Liwia Gajówka 4a, Patryk Kuśnierz 4d. Wyróżnienia: Zofia Kowalska 4a,
Bartosz Hermann 4a, Aleksandra Lewandowska
4c, Maja Hanus 4d, Zuzanna Hanus 4d.
Ze względu na zaistniałą sytuację, wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym czasie. Serdecznie gratulujemy!
Organizatorzy konkursu
Katarzyna Minge, Beata Maciaszek,
Urszula Roszak

Zwycięzcy w swoich kategoriach Filip i Szymon Barczyńscy
fot. Zb. SP2

OŚWIATA

20

GAZETA LUBOŃSKA 06/2021

Szkoła Podstawowa nr 4
Gratulacje „Złota Żaba”
28 kwietnia w murach naszej szkoły z dumą
wręczyliśmy nagrody Tosi i Jakubowi, którzy
zdobyli wyróżnienie w konkursie „Złota Żaba”.
Tosia uzyskała wyróżnienie w kategorii literatury i j. polskiego. W tegorocznym konkursie
wzięło udział 1829 uczniów z woj. wielkopolskiego i lubuskiego. Jakub uzyskał wyróżnie-

Gratulacje dla uczniów wyróżnionych w konkursie „Złota
Żaba” – Antoniny Tłok i Jakuba Czekalskiego fot. Zb SP4

nie w kategorii matematyki, w którym wzięło
udział 1481 uczniów z woj. wielkopolskiego
i lubuskiego. Dziękuję Pani Kindze Piórkowskiej
oraz Pani Barbarze Wawrzyniak za przygotowanie uczniów do konkursu, Organizatorom,
Radzie Rodziców i Sponsorom za ufundowanie
nagród rzeczowych oraz finansowych.
Agnieszka Antczak

Podobnie było w naszej szkole. W ramach lekcji wychowawczych oraz lekcji geografii, biologii, chemii omawialiśmy tematykę ochrony
środowiska naszej planety. Uczniowie oglądali filmy i prezentacje, słuchali wykładów
online, wykonywali doświadczenia, przygotowali prace plastyczne czy prezentacje. Zapraszam do ich obejrzenia.
Aneta Andrzejewska

Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Ziemi obchodzimy co roku
22 kwietnia. Odbywa się podczas niego wiele
akcji promujących dbanie o środowisko m.in.
sprzątanie świata czy dzień bez samochodu.
Światowy Dzień Ziemi 2021 odbywał się pod
hasłem „Przywróć naszą Ziemię”. Z tej okazji
w naszej szkole zorganizowaliśmy obchody
tego Dnia. Celem akcji było uwrażliwienie
uczniów na piękno przyrody ojczystej, budzenie poczucia odpowiedzialności za jej
stan oraz uświadomienie źródeł zagrożeń dla
środowiska naturalnego. Z powodu pandemii, wiele konferencji i towarzyszących Dniu
Ziemi akcji odbyło się w świecie wirtualnym.

fot. Zb. SP4

Szkoła Podstawowa nr 5
Arsenał Pamięci
Tradycją naszej szkoły stał się już udział w Ogólnopolskim Konkursie „Arsenał Pamięci”. W tym
roku odbyła się jego XX edycja. Młodzi ludzie na
kartach swych prac pochylają się nad pamiątkami – świadectwami historii własnej rodziny,
utrwalają odchodzące w zapomnienie przeżycia
i postacie. Wśród tegorocznych Laureatów znaleźli się nasi uczniowie: Martyna Janiszewska, Zofia Kostrzewa, Urszula Zdyb, Wiktor Wolski, Maja
Nowacka. Opiekunką merytoryczną była Pani
Paulina Hącia.
Konkurs dla pasjonatów chemii
W tym roku szkolnym w Ogólnopolskim Konkursie
Chemicznym „Alchemik” wzięły udział dwie uczennice z kl. 8a: Patrycja Krakowska i Maja Nowacka.
Ideą konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii, propagowanie nauk ścisłych
oraz aktywizacja miłośników nauk ścisłych poprzez
prezentowanie i honorowanie ich dokonań. Wiedzą na wysokim poziomie wykazała się szczególnie
Maja – otrzymała wynik bardzo dobry wraz z dyplomem uznania. Gratulujemy.
Joanna Taberska
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja 1791 roku przez Sejm Wielki została
uchwalona konstytucja, w której wielkie nadzieje
pokładali Polacy. Jej celem było ratowanie Rzeczypospolitej przed upadkiem. Była to pierwsza
w Europie, a druga na świecie konstytucja. Dla
upamiętnienia tego wydarzenia Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych
polskich świąt narodowych. Z tej okazji uczniowie klasy 4b przygotowali krótki film i plakaty.
Katarzyna Urbaniak

Akcja „Żonkile” dla upamiętnienia rocznicy
wybuchu powstania w getcie warszawskim
W tegorocznej akcji społeczno-edukacyjnej
„Żonkile”, zorganizowanej przez Muzeum Polin
dla upamiętnienia rocznicy wybuchu powstania
w getcie warszawskim wzięli udział uczniowie
klas 4-8. Na zajęciach uczniowie z klasy 4a obejrzeli film „Będę pisać”, natomiast z 4b wysłuchali
opowiadania Justyny Bednarek „Historia z pewnej ulicy” i poznali mieszkańców ulicy Magnolii,
których życie zmienił wybuch II wojny światowej.
Żydzi musieli wtedy zamieszkać w getcie albo żyć
w ukryciu. Uczniowie dowiedzieli się, że w trakcie
wojny Żydzi potrzebowali pomocy, a ci, którzy im
pomagali, otrzymali po wojnie specjalny medal
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Uczniowie
klasy piątej i szóstych obejrzeli film autorstwa
Hi - Story „Będę pisać” i dowiedzieli się więcej
na temat II wojny światowej i warunków, jakie
panowały w getcie warszawskim, gdzie ludzie
pomagali sobie wzajemnie, np. organizując żywność. Część z nich postanowiła walczyć zbrojnie,
organizując powstanie, które wybuchło 19 kwietnia 1943 r. i trwało niecały miesiąc. Klasy siódme
i ósma pracowały z filmem „Muranów – dzielnica
północna”. Na jego podstawie uczniowie poznali
historię warszawskiej społeczności żydowskiej,
okoliczności wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie dowiedzieli się, dlaczego symbolem związanym z wybuchem powstania są żonkile oraz
mogli wykonać samodzielnie kwiaty, aby w ten
sposób uczcić pamięć o bohaterach powstania.
Katarzyna Urbaniak i Paulina Hącia
Lekcja muzealna online
16 kwietnia klasa 4a uczestniczyła w lekcji historii
„Jak żyli ludzie 1000 lat temu?”. Prowadził ją edu-

kator z Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie, który opowiadał o tym, jak wyglądali
nasi przodkowie, co jedli, w co się ubierali, wykorzystując przy tym liczne repliki przedmiotów
codziennego użytku. Lekcja ta była doskonałą
powtórką wiadomości z zakresu historii Polski we
wczesnym średniowieczu.
Paulina Hącia
Na ochronie środowiska Twoje zdrowie tylko zyska
22 kwietnia miliony ludzi na całym świecie świętowało Dzień Ziemi. Co roku w ramach tego wydarzenia stacjonarnie przygotowywaliśmy dla
całej społeczności szkolnej zdrowe kanapki, przekąski i smakołyki. Nawiązaliśmy w ten sposób do
zdrowej diety każdego ucznia i zdrowego odżywiania. Tej wiosny nieco inaczej świętowaliśmy.
Chętni uczniowie z każdej klasy przygotowali
w swoim domu zdrową, smaczną kanapkę. Nie
zapomnieli także o wodzie mineralnej, bo „woda
zdrowia im doda”. W ramach lekkiego, bezstresowego i przyjemnego wejścia w tę porę roku przygotowaliśmy zestawienie wybranych propozycji
wiosennych śniadań. Dodatkowo pomysłowa
młodzież wymyślała rymowanki o naszej planecie. Uczniowie mogli posłuchać prelekcji dr nauk
medycznych Marty Lewandowicz – pracownika
Uniwersytetu Medycznego, dietetyka. Dotyczyła
ona zdrowego odżywiania i zdrowych nawyków
żywieniowych. Ponieważ Dzień Ziemi trwa cały
dzień... właściwie cały rok... chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie
inny sposób, do tego, żebyście wyszli z domu
i poszli do przyrody, do lasu, do parku.
Roksana Leja, Maja Wiąckiewicz, 6c
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Z życia Biblioteki Miejskiej
Praktyczny Poradnik Czytelnika
Bardzo cieszymy się z ponownej możliwości spotykania się z Wami w Bibliotece! Podpowiadamy kilka prostych zasad, które nie tylko usprawnią
naszą pracę, ale przede wszystkim skrócą czas oczekiwania Państwa i pozostałych Czytelników. Zgodnie z wytycznymi, w budynku może przebywać dwóch czytelników, pozostali muszą czekać na zewnątrz.
Przygotuj listę książek, które chcesz wypożyczyć, spis przygotuj w
oparciu o nasz katalog, gdzie zaznaczona jest również dostępność danej pozycji. Tytuły wypożyczone możesz zarezerwować, a my wiadomością SMS poinformujemy Cię o konieczności ich odbioru.
Na stronie www.biblub.com w zakładce aktualności znajduje się film
instruktażowy pokazujący obsługę katalogu oraz konta online. Zyskujecie Państwo podgląd stanu swojego konta, możliwość rezerwacji tytułów i prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych pozycji.

Nie sprawdzamy historii wypożyczeń, zwłaszcza na kilku kontach! Jeżeli nie jesteś pewien czy daną książkę czytałeś, zrezygnuj z niej, będzie
jeszcze mnóstwo okazji, by do niej powrócić. Podgląd do pełnej historii
mają Państwo po zalogowaniu na swoje konto na www.biblub.com.
Bezpłatne lektury i audiobooki online
Pilnie potrzebujesz lektury, a w bibliotece nie ma już żadnego egzemplarza? Dostęp do biblioteki szkolnej jest ograniczony? Na stronie
www.wolnelektury.pl znajdziecie setki tytułów wpisanych w kanon
lektur całkowicie za darmo! Od teraz dzięki współpracy Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Cyfrowej POLONA ponad 100 tytułów zostało
udostępnionych w formie audiobooków. Na naszej stronie w zakładce
aktualności znajduje się bezpośredni odsyłacz do czytanych wersji takich utworów jak „Mały Książę”, „Lalka” czy „Nasza mama czarodziejka”,
a wszystko to bez konieczności logowania. (BM)

Życie w Ośrodku Kultury
Serdecznie zapraszamy miłośników gry w Boules
oraz wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się zasad
i spróbować sił w tradycyjnej francuskiej grze towarzyskiej na XVIII Turniej o Puchar Burmistrz Miasta
Luboń w Boules.
Turniej odbędzie się w sobotę,12 czerwca br. o godzinie 10
na placu zabaw przy OK w Luboniu, przy ul. Sobieskiego
97. Spędźmy razem miło czas przy dźwiękach francuskiej
muzyki, rozgrywając towarzyskie i pełne radości turniejowe
spotkanie. Dla wszystkich osób biorących udział w Turnieju
przewidziany jest poczęstunek. Koszt uczestnictwa w XVIII
Turnieju o Puchar Burmistrz Miasta Luboń w Boules wynosi
10 zł/os. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod numerami:
500 287 325 i 61 813 00 72.
Ośrodek Kultury

fot. Paweł Wolniewicz

-------- R e k l a m a -------Tomasz
Piotrowski

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

tel. 513 130 522

LP007

TEL. 602 220 560

LK005

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
BIEGŁY SĄDOWY
OPINIE, EKSPERTYZY BUDOWLANE

„AGAT”

LK009

mgr inż. Krzysztof Jachna
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Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98
Od 15 kwietnia do 15 maja lubońska OSP odnotowała 35 zdarzeń:
5 pożarów, 23 miejscowe zagrożenia (w tym 10 przewozów osób na
szczepienie przeciw Covid-19) i 7 fałszywych alarmów. Interweniowano w Luboniu, Poznaniu, Komornikach i Wirach.
15 kwietnia – Luboń, pożar trzciny przy ul. Armii Poznań.
15 kwietnia – Komorniki, wypadek drogowy przy ul. Poznańskiej.
15 kwietnia – Luboń, kolizja samochodów przy ul. Puszkina.
16 kwietnia – Poznań, pożar przy ul. Sulechowskiej.
25 kwietnia – Luboń, pożar przy ul. Buczka.
30 kwietnia – Luboń, interwencja nad Wartą przy ul. Rzecznej.
1 maja – Wiry, ulatniający się gaz przy ul. Laskowskiej.
6 maja – Luboń, wypadek drogowy przy ul. Poznańskiej.
7 maja – Luboń, gniazdo owadów przy ul. Złotej.
9 maja – Luboń, gaszenie płonącego samochodu przy ul. Sobieskiego.

9 maja – Autostrada A2, gaszenie płonącego samochodu.
9 maja – Autostrada A2, neutralizowanie plamy oleju na jezdni.
12 maja – Autostrada A2, kolizja samochodów.
12 maja – Wiry, pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego przy ul.
Świerkowej.
12 maja – Luboń, pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego przy ul.
Żabikowskiej.
12 maja – Droga S5, wypadek drogowy.
13 maja – Luboń, interwencja na sygnał o znajdującym się w Warcie
dziku na wysokości ul. Spadzistej.
14 maja – Luboń, pomoc w otwarciu mieszkania przy ul. Sikorskiego.
Na podstawie danych OSP Luboń (PAW)

Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86
Od 16 kwietnia 2021 do 15 maja 2021 r. Straż Miejska podjęła 653
różnego rodzaju działania i interwencje na terenie miasta, w tym
związanych z reżimem sanitarnym – 9.
Działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – 21
• Kontrola placów zabaw – 177
• Patrole piesze i pieszo-rowerowe – 43
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 44
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 57
• Patrole szkolne – 21
• Patrole łączone z pracownikami MOPS i Urzędu Miasta – 19

Działania Straży Miejskiej
Truciciel powietrza
Strażnicy miejscy, na podstawie ekspertyzy próbki pobranej z paleniska, ukarali kolejną osobę za spalanie śmieci. Trucicielowi nałożono mandat. Miejmy nadzieję, że akcja strażników uświadomi innym
trucicielom, że nie są bezkarni.
Leśny śmieciarz
Kolejny mieszkaniec Lubonia przekonał się, że nie opłaca się wywozić śmieci do lasu i ich tam wyrzucać. Strażnicy miejscy z Referatu
ds. Ochrony Środowiska po raz kolejny ujawnili właściciela śmieci
porzuconych w Lasku Majońskim. Ukarali go mandatem i zobowiązali do uprzątnięcia zaśmieconego terenu. Śmieci zostały z lasu wywiezione. Tak trzymać.

Śmieci porzucone w lesie. Warto podkreślić, że od wielu lat nasze miasto jest objęte selektywną zbiórką odpadów komunalnych fot. Zb. SM

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 35
• Interwencje drogowe – 93
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 57
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem
ładu i porządku publicznego – 15
Warto wspomnieć, że na przełomie kwietnia i maja 17 osób ukarano mandatami, natomiast 14 pouczono. Od początku roku prowadzonych jest 50
spraw o wykroczenie.
Na podstawie danych SM (PAW)

TIR spadł z nasypu
We wtorek, 18 maja kilka minut po godz. 21, przy węźle autostradowym Luboń, kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie
nad pojazdem, wypadł z drogi i spadł z nasypu. Szczęśliwie nikt nie
ucierpiał. W akcji ratunkowej wzięli udział strażacy: OSP Luboń, OSP
Plewiska, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Jednostki RatowniczoGaśniczej – JRG 7, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
Zespół Ratownictwa Medycznego. W akcji uczestniczyli również policjanci i służby autostradowe.
Na podstawie informacji OSP Luboń (PAW)

fot. Zb. OSP Luboń

KRONIKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

GAZETA LUBOŃSKA 06/2021

23

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
Od 14 kwietnia do 15 maja w Luboniu skradziono jeden samochód,
zatrzymano jednego mężczyznę posiadającego narkotyki i dwóch
nietrzeźwych kierowców, ujawniono jedno samobójstwo oraz zatrzymano aż pięciu kierowców prowadzących pojazdy bez posiadania stosownych ku temu uprawnień. Policja zatrzymała na gorącym uczynku
lub w bezpośrednim pościgu trzynastu sprawców oraz wylegitymowała 477 osób. Ujawniono również pięć oszustw internetowych (tzw.
przestępstwa w sieci).
14 kwietnia – w supermarkecie Intermarché przy ul. Żabikowskiej zatrzymano obywatela Gruzji podejrzanego o kradzież alkoholu o wartości 625 zł.
Skradziony alkohol odzyskano.
14 kwietnia – przy ul. Niepodległości zatrzymano mężczyznę kierującego
pojazdem pomimo nieposiadania ku temu uprawnień.
17 kwietnia – przy ul. Krętej zatrzymano mężczyznę kierującego pojazdem
pomimo nieposiadania ku temu uprawnień.
18 kwietnia – przy ul. Wschodniej zatrzymano mężczyznę kierującego pojazdem pomimo nieposiadania ku temu uprawnień.
19 kwietnia – uszkodzono samochód zaparkowany przy ul. Żabikowskiej
(straty: 5 000 zł).
19 kwietnia – skradziono mercedesa zaparkowanego przy ul. Żabikowskiej.

rowcę citroena zatrzymano, okazało się, że był nietrzeźwy (0,7 promila).
6 maja – przy ul. Armii Poznań zatrzymano nietrzeźwego (1,3 promila)
kierowcę.
8 maja – przy ul. Fabrycznej zatrzymano mężczyznę kierującego pojazdem pomimo nieposiadania ku temu uprawnień.
8 maja – uszkodzono samochód zaparkowany przy ul. Narutowicza
(straty: 800 zł).
10 maja – przy al. Jana Pawła II mieszkaniec Lubonia wygiął rękę kobiecie i grożąc pozbawieniem życia, obezwładnił ją, a następnie ukradł
telefon komórkowy. Mężczyzna został zatrzymany przez lubońskich
policjantów, pokrzywdzona nie wymagała pomocy medycznej, skradziony telefon odzyskano.
11 maja – na terenie jednej z posesji przy ul. Łąkowej ujawniono zwłoki mężczyzny. Przybyły na miejsce koroner stwierdził zgon bez udziału
osób trzecich (mężczyzna popełnił samobójstwo). Nie udało się ustalić
rodziny denata.
11/12 maja – skradziono katalizator od mazdy zaparkowanej przy al.
Jana Pawła II (straty: 1 000 zł).
Na podstawie danych policji (PAW)

20 kwietnia – przy ul. Żabikowskiej, znajdującemu się tam mężczyźnie skradziono saszetkę z dokumentami i telefonem komórkowym (straty: 600 zł).

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

21 kwietnia – uszkodzono samochód zaparkowany przy ul. Wschodniej
(straty: 2 000 zł).

Telefon zaufania

22 kwietnia – przy ul. Krętej zatrzymano mężczyznę posiadającego przy sobie narkotyki.
28 kwietnia – w jednym z mieszkań bloku przy ul. Sikorskiego zatrzymano
mężczyznę, którego 10-letni pasierb powiadomił policjantów, że ojczym znęca się nad nim fizycznie i psychicznie (szerzej czytaj na str. 7).
29 kwietnia – przy ul. Armii Poznań zatrzymano mężczyznę podejrzanego o
paserstwo części samochodowych.
29/30 kwietnia – z zaparkowanej przy ul. Świerczewskiej skody skradziono
katalizator (straty: 800 zł).
30 kwietnia – z terenu budowy, na jednej z posesji przy ul. Armii Poznań
skradziono elektronarzędzia (straty: 2 250 zł).
1 maja – przy ul. Dębieckiej zatrzymano kobietę kierującą pojazdem pomimo nieposiadania ku temu uprawnień.
6 maja – na ul. Poznańskiej kierujący citroenem mężczyzna uderzył w ogrodzenie jednej z posesji, po czym pieszo się oddalił. Jego pasażer został odwieziony do szpitala w Puszczykowie, gdzie stwierdzono u niego złamanie nosa.
Na miejscu zdarzenia pojawił się przewodnik z psem tropiącym. Wkrótce kie-

www.116111.pl.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dla mieszkańców Wielkopolski funkcjonuje bezpłatny „Policyjny telefon zaufania i 10 minut”:
800 130 334. Infolinia jest czynna przez całą dobę, natomiast dyżurujący policjanci przyjmują od zgłaszających sprawy dotyczące szczególnie: braku reakcji lub przewlekłego oczekiwania na policję w sprawie
zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia, na informacje o ich sprawcach, gdy zgłaszający nie chce osobiście zawiadomić o przestępstwie
i zachować anonimowość, ukrywających się osób podejrzanych, a także działań lub powiązań przestępczych policjantów.
Uwaga!
Policjanci zwracają się do lubonian z prośbą o obserwowanie i informowanie policji, nawet anonimowo, o podejrzanie zachowujących się
osobach bądź samochodach z obcymi numerami rejestracyjnymi. Jeżeli zauważysz coś niepokojącego, jeśli widzisz podejrzanie kręcące się
osoby, kogoś, kto robi zdjęcia na tle domu czy też nieznany samochód,
reaguj i powiadom policję dzwoniąc na numer 112.
KP Luboń

O włos od tragedii
9 maja przed godziną 15, na stacji paliw
Orlen mieszczącej się przy ul. Sobieskiego
w Luboniu, dokładnie przy dystrybutorze
nr 6, samozapłonowi uległo auto marki
Peugeot Partner.
Na miejscu w przeciągu zaledwie kilku minut
pojawiła się straż pożarna (w akcji brały udział
trzy zastępy straży pożarnej, jeden z OSP Luboń oraz dwa ze Szkoły Aspirantów PSP z Poznania), a następnie policja. Doszczętnie spalone auto, po godzinie 16 zostało odholowane
przez pomoc drogową, wraz z którą z miejsca
zdarzenia odjechał również właściciel pojazdu. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Jak udało nam się ustalić, w momencie całego
zajścia ze stacji paliw korzystało ok. 10 osób,

kilka aut. Jak relacjonują świadkowie, właściciel pojazdu już odjeżdżał, kiedy nagle spod
maski jego auta zaczął unosić się gęsty dym.
Auto spłonęło w zastraszająco szybkim tempie, na miejscu zdarzenia zostały po nim jedynie zgliszcza.

Stacja paliw została jednak tymczasowo zamknięta, do czasu jej uprzątnięcia przez obsługę i ponownego włączeniu systemu.
Paulina Korytowska

Panowie z obsługi stacji paliw Orlen na szczęście zachowali zdrowy rozsądek i błyskawicznie awaryjnie wyłączyli zasilanie całego obiektu, dystrybutory paliwa, butle z gazem. Jeden
z Panów zadzwonił pod numer alarmowy 112,
podczas gdy drugi rozpoczął akcję gaszenia
pojazdu, zużywając w tym celu aż trzy gaśnice.
Niestety nie przyniosło to pożądanego efektu
i dopiero po przybyciu na miejsce straży pożarnej udało się opanować sytuację.
fot. Paulina Korytowska

dzieje się w parafiach
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Kolejny nowy ksiądz ze Starego Lubonia
Diakon archidiecezji poznańskiej Maciej Szymczak z parafii pw. św. Jana Bosko przyjął święcenia kapłańskie. Warto podkreślić, że jest to trzeci wyświęcony w ciągu ostatnich sześciu lat kapłan wywodzący
się z tej parafii.
W sobotę, 22 maja sześciu diakonów archidiecezji poznańskiej – wśród nich lubonianin
– Maciej Szymczak – przyjęło w katedrze poznańskiej święcenia w stopniu prezbiteratu.
Ksiądz Maciej Szymczak urodził się przed 29
laty. Jego ojciec – Roman pochodzi z Puszczykowa, natomiast matka – Ewa jest lubonianką
od urodzenia. Nowo wyświęcony kapłan od
urodzenia mieszka w Luboniu. Został ochrzczony w parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej
w Puszczykowie, natomiast Sakramenty I Komunii św. i Bierzmowania przyjął w parafialnym kościele św. Jana Bosko. Ukończył Szkołę
Podstawową nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Luboniu, następnie V Liceum Ogólnokształcące
w Poznaniu. Po zdaniu matury podjął studia
na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, które ukończył w 2015 r. Jak
wspomina kapłan – powołanie do kapłaństwa
rodziło się powoli przez służbę ministrancką
w parafialnym kościele, formację w Katolickim
Stowarzyszeniu Młodzieży (KSM) oraz aktywne
działanie na szczeblu diecezjalnym. Organizował rekolekcje, Marsze dla życia i wiele innych
akcji. Pierwsze myśli o kapłaństwie pojawiły
się w szkole średniej, jednak wówczas jego odpowiedź na zaproszenie Pana Boga była inna.
Poszedł na studia, w trakcie których pracował
w laboratorium badawczym. Na trzecim roku
myśli o kapłaństwie powróciły. Kluczowym
momentem była Piesza Poznańska Pielgrzymka na Jasną Górę. Tam bardzo wyraźnie usłyszał
to zaproszenie do kapłaństwa. Po obronie pracy inżynierskiej rozpoczął formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.
Początki formacji i studiów były ciężkie. Nowe
obowiązki, nowe studia, inna dziedzina, plan
dnia, regulamin, ale widział i czuł, jak Pan Bóg
przez ten czas go prowadził. Podczas formacji
były oczywiście chwile trudne, kryzysy. Pewnego dnia był już gotów zrezygnować, ale kolejny
raz Pan Bóg poprowadził go za rękę. Konkretnie pomagało mu Słowo Boże. Codzienność
w seminarium jest trudna, ale zarazem piękna,
oczywiście są tęsknoty do codziennego świata,

do rodziny czy znajomych, ale trwając przy Jezusie, widzę, że te wszystkie dary, które otrzymuję
każdego dnia, dodają mi sił do trwania przy Nim
i do przezwyciężania wszelkich trudów – powiedział duszpasterz. Na piątym roku seminarium wyraził chęć przyjęcia święceń w stopniu
diakonatu (przyjął je 21 maja ubiegłego roku,
w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Poznaniu, z rąk bp. Szymona
Stułkowskiego) i prezbiteratu. Posługę diakońską pełnił w parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu. Jego priorytetem życiowym jest być
dobrym, uczciwym, normalnym i kochającym
ludzi kapłanem. Zapytany o hobby, nie ukrywał, że zamiłowanie do chemii pozostało. Lubi
jeździć na rowerze, pływać i biegać.
Msza prymicyjna
Nazajutrz po święceniach kapłańskich, w niedzielę 23 maja o godz. 12.30 neoprezbiter
(ksiądz tuż po przyjęciu święceń kapłańskich,
najczęściej jeszcze przed odprawieniem pierwszej Eucharystii) odprawił uroczystą, swoją
pierwszą Mszę św. w kościele rodzinnej parafii.
Najpierw na probostwie ks. Maciej otrzymał
błogosławieństwo od rodziców, ubrał się w szaty liturgiczne, po czym w asyście proboszcza ks.
prał. Romana Kubickiego, wikariusza Tomasza
Rogozińskiego, innych przybyłych kapłanów,

Jako pierwszym, ksiądz Maciej udzielił prymicyjnego
błogosławieństwa swoim rodzicom fot. P. Wolniewicz

Ksiądz Maciej otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego fot. arch. Archidiecezji Poznańskiej

ministrantów, młodzieży KSM-u, parafialnych
pocztów sztandarowych, najbliższych i przyjaciół przeszedł w procesji ulicami: Jagiełły, Kościelną i ks. Stanisława Streicha – do świątyni,
gdzie czekali wierni, którzy dali wyraz wdzięczności wspólnoty parafialnej za nowego kapłana.
Po sześciu latach studiów i duchowego przygotowania ks. Maciej jako celebrans stanął przy
ołtarzu. Homilię wygłosił były wikariusz parafii
św. Jana Bosko – Krzysztof Borowicz (od siedmiu lat proboszcz parafii pw. św. Stanisława Bpa
w Ceradzu Kościelnym), który m.in. podkreślił,
że nowy kapłan podejmuje trud eucharystycznego tułacza w niełatwym czasie dla Kościoła
i kapłaństwa – czasie, w którym, niestety, mówi
się o „brudnych koloratkach” jakby „czystych”
nie było. Przez czas sprawowania liturgii ks.
Maciej nie krył radości, a zarazem wzruszenia
z obecności rodziny, znajomych i przyjaciół. Po
Mszy św. udzielił każdemu z osobna błogosławieństwa prymicyjnego, uczestnicy otrzymali
pamiątkowe obrazki. Nowy ksiądz ze Starego
Lubonia odebrał gratulacje i życzenia.
Stosownym dekretem ks. Maciej został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta
Chmielowskiego w Kościanie, gdzie posługę
kapłańską rozpocznie z początkiem lipca tego
roku. (PAW)

I Komunia św.
Przed uroczystą Mszą św. dzieci komunijne i ich rodzice zgromadzili się na dziedzińcu świątyni w Starym Luboniu.
Tradycyjnie w maju w parafii św. Jana Bosko dzieci zaczęły przyjmowanie sakramentu I Komunii św. W tym roku przystąpi do niej
sto dwoje dzieci, podzielonych na sześć grup – cztery przystąpiły w
maju, a pozostałe dwie przystąpią w czerwcu. Ze względu na panującą pandemię uroczyste nabożeństwa odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. (PAW)
Pierwsza grupa dzieci przystąpiła do sakramentu I Komunii św. w sobotę, 8 maja
podczas Mszy św. o godz. 13 fot. Paweł Wolniewicz
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www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

OFERTA:

Organizujemy spływy kajakowe
w okolicach Mosiny rzeką Wartą
i Kanałem Mosińskim

KONTAKT:
kajaki2@kajaki2.pl

+48 790 819 888

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

KRÓTKIE DOŚWIADCZENI
FACHOWCY
TERMINY

E-JOYLOCK

E-MAIL:

LP001

Zapraszamy do korzystania z oferty
wypożyczalni kajaków kajaki2.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

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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SALONIK
PRASOWY

czysta lokura
FIRMA SPRZĄTAJĄCA

ul. Kościuszki 45F
- prasa, książki,
- kartki ozdobne
- art. szkolne i biurowe
- zabawki i edukacja
- słodycze i napoje
- wyroby tytoniowe i akcesoria
- kolektura Lotto
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Umów się
na darmową
wycenę
784-026-683
574-013-188
MYCIE OKIEN

PRANIE
DYWANÓW/KANAP

SPRZĄTANIE MIESZKAŃ I
DOMÓW

CZYSZCZENIE
TARASÓW

(zdrapki i gry liczbowe)

Księgowa obsługa
Z tą reklamą w czerwcu

-10%

na zabawki
Pytaj sprzedawcę o nowe rabaty

 fachowo
 r ze te lnie
 zaws ze na c zas
Katarzyna Malinowska
emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl
rozwiazaniadlabiznesu.pl

ZATRUDNIĘ KRAWCOWE
Miejsce pracy

Luboń

tel. 601 634 134
BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl

LK004

Wszystkie
soboty
wolne

reklama
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TOMASZ BAUM
KANCELARIA PRAWNA
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism

tel. +48 604 692 465

e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki

LK087

 odzyskiwanie wierzytelności

www.tomaszbaum.pl

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


   


     
  

  


    

     
 
  

   

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

LK073

tel 535-845-644
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Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO
rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki
Moskitiery
Parapety

MALOWANIE

25 LAT DOŚWIADCZENIA

produkcja
sprzedaż
montaż, serwis
ENERGOOSZCZĘDNE

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

ROBOTY
ZIEMNE

OKNA

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

LD001

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

604 345 047
Budowa domów
jednorodzinnych

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.
Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.

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

NISKIE CENY

Wystawiamy faktury VAT.
Z nami materiały budowlane
nawet 20 % taniej.

tel. 723 606 826

HDS

TRANSPORT

LK003

tel. 692 515 643

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

DZIEJE SIĘ W SPORcie
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Metamorfoza Jakuba
Przed dwoma laty postanowił zmienić styl życia i image. Ważył wówczas 108 kg przy wzroście 167 cm.
W lutym 2019 r. lubonianin Jakub Grocholewski – bo o nim mowa – zaczął swoją przygodę z kulturystyką
(w j. ang. Bodybuilding).
Rodzina Jakuba od wielu lat jest związana
z Luboniem. Jego ojciec – Leszek od ponad
32 lat prowadzi znaną nie tylko w naszym
mieście firmę P.H. Motor Leszek Grocholewski, funkcjonującą przy ul. Mokrej, oferującą
usługi w zakresie napraw samochodowych
układów wydechowych – tłumiki. Ponad
dwa lata temu, ambitny lubonianin, chcąc
zrzucić nadmierne kilogramy masy ciała,
zaczął systematycznie ćwiczyć na siłowni.
Dzień po dniu konsekwentnie wdrażał swój
plan. Ponieważ zależało mu na szybkim
uzyskaniu efektów, poprosił o pomoc trenera Jakuba Chudzickiego, który go prowadzi i motywuje do dziś. Przez pierwszy rok
pracowali nad maksymalnym zredukowaniem tkanki tłuszczowej, aby wszyscy znajomi zauważyli zmiany u Jakuba. Po roku
wspólnych ćwiczeń fizycznych wykonywanych z obciążeniem Kuba zmienił się nie
do poznania. Zniknął brzuch, uwidoczniły
mięśnie, zaczęła się kształtować sportowa
sylwetka. Ze względu na super efekty trener uznał, że przyszedł czas na start w zawodach. Niestety przygotowania utrudnił
wybuch pandemii i związany z nią reżim
sanitarny (ciągłe zamykanie i otwieranie
siłowni). W efekcie przez pół roku byli zmuszeni trenować w warunkach domowych
na własnym sprzęcie. Po pracy w rodzinnej

Jakub Grocholewski przed dwoma laty i obecnie fot. Zb. Jakuba Grocholewskiego

firmie, przy wyrozumiałości i wsparciu najbliższych, Jakub ćwiczył cztery razy w tygodniu. Stosował też specjalnie ułożoną dietę
żywieniową. W lutym tego roku, dwa miesiące przed zawodami dopadł go covidowy
wirus, którego następstwa bardzo zakłóciły
tok treningów i znacznie obniżyły formę.
W ciągu dwóch lat lubonianin zrzucił ponad
33 kg wagi, co umożliwiło start w kategorii

do 75 kg. „Osiągnąłem to dzięki wsparciu
żony i rodziców, którzy mi wiernie kibicowali” – powiedział. Debiut Jakuba Grocholewskiego na Międzynarodowym Festiwalu
Sportów Sylwetkowych NPC w Warszawie
był udany. Jako amator zdobył 3. miejsce
w Debiutach w kategorii 75 kg w Lidze
NPC oraz 5. miejsce w Mistrzostwach Polski
w kategorii do 75 kg (obie dyscypliny Bodybuilding). „Początkowo myślałem, że będzie
to dla mnie pierwszy i ostatni start w życiu.
Jeszcze zobaczymy. Obecnie jestem na etapie budowania masy” – powiedział. Planuje
na to poświęcić rok, może dwa. W związku
z tym na kolejne efekty trzeba trochę poczekać. Ma 34 lata, więc jeszcze jest czas, a kulturystyka nie lubi pośpiechu.
Luboński kulturysta dziękuję bardzo rodzinie i trenerowi – Jakubowi Chudzickiemu
za sukces, którego bez nich by nie osiągnął.
(PAW)

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

KAMIENIARSTWO
Jakub Grocholewski (pierwszy z prawej) zdobył wysokie i jakże dla niego cenne, trzecie miejsce w Debiutach w
kategorii 75 kg w Lidze NPC fot. Zb. Jakuba Grocholewskiego

KORCZ GRANIT

Sprostowanie

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

gospodarza prowadzącego niedzielne spotkania z kucykami dla dzieci i ich rodziców.
Przepraszam również rodziców, których nie
zapytałem o zgodę na publikację wizerunku
ich dzieci na łamach prasy lokalnej.

Zbigniew Henciel

Luboń

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

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

LK031

W związku z artykułem „Sheriff Cordell działa”, który opublikowany został w poprzednim numerze na s. 11, chciałbym jako jego
autor, przeprosić Panią Agnieszkę Jurkiewicz
za to, że w swoim artykule pominąłem ją
jako właścicielkę rancza przy ul. Szarotkowej 47 w Poznaniu i jednocześnie jedynego

dzieje się w sporcie
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Wznowienie rozgrywek
Wszystkie mecze prowadzone przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej,
które zawieszono z powodu pandemii, zostały wznowione od 19 kwietnia. Rozgrywki rozpoczęły się w V lidze w A klasie i B klasie 24-25 kwietnia.
Początek po tej przerwie okazał się czarną serią dla lubońskich zespołów,
ponieważ wszystkie nasze zespoły solidarnie przegrały swoje spotkania.
Podsumowując, niestety obecnie znajdują się one na pograniczu strefy
spadkowej. Dlatego już wielki czas zacząć odnosić zwycięstwa, ponieważ rywale się zrównują albo uciekają punktami. Tym bardziej, że z V ligi,
w której występuje Stella, w czerwcu wychodzi aż 6 zespołów. Natomiast
z A klasy, gdzie występuje LKS i Pogrom najprawdopodobniej spadną 4
zespoły. Liczymy jednak, że żadna z naszych drużyn.
Władysław Szczepaniak

V liga
25 kwietnia Stella Luboń po dłuższej przerwie w związku z pandemią
w pierwszym spotkaniu w V lidze przegrała na wyjeździe z Lipnem Stęszew 0:3.
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A klasa
Pogrom Luboń
25 kwietnia zespół Pogromu Luboń doznał wysokiej porażki na wyjeździe z Sokołem Mieścisko 4:0.
1 maja Pogrom na własnym boisku uległ FC Poznań 0:2.
3 maja zespół z Lubonia gościł w Owińskach, gdzie po bardzo wyrównanym meczu przegrał 1:2 z Błękitnymi. Pomimo porażki była to
o wiele lepsza gra Pogromu niż w meczu z FC Poznań. Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0. W drugiej połowie Mikołaj Anioła doprowadził do remisu na 1:1. Jednak gospodarze zdobyli zwycięską bramkę.
Szkoda, bo remis z tym czołowym zespołem był w zasięgu ręki.
9 maja zespół Antaresu Zalasewo, który również walczy o pozostanie
w A klasie rozgromił Pogrom 9:1. Jedyną bramkę zdobył Mikołaj Anioła.
12 maja w zaległym meczu Pogrom zremisował z WKS Owieczki 1:1.
Bramkę na wagę jednego punktu zdobył Mikołaj Anioła.

1 maja na własnym boisku poniosła wysoką porażkę 1:4 z Płomieniem
Przyprostynia. Zawodnicy gości praktycznie rozstrzygnęli to spotkanie
już w pierwszej połowie, prowadząc 3:0. Gdy w drugiej odsłonie na 1:3
bramkę zdobył Marcin Ogrodowczyk, wydawałoby się, że jest jeszcze
jakaś szansa na lepszy wynik. Jednak zespół Płomienia zdobył czwartego gola i wywiózł pewne 3 pkt z Lubonia.
3 maja zespół Wiary Lecha Poznań pokonał Stellę 3:1. Bramkę zdobył
Oleksandr Hladysh.
8 maja Stella Luboń na wyjeździe zdobyła pierwszy punkt z PKS-em
Racot, remisując 3:3. Zespół gospodarzy, który również broni się przed
spadkiem, okazał się wymagającym przeciwnikiem, a należy zaznaczyć,
że Stellowcy trzykrotnie w tym meczu prowadzili. Jednak zespół Racotu
w doliczonym czasie w 93. minucie doprowadził do remisu. Bramki zdobyli Marcin Ogrodowczyk, Oleksandr Hladysh, Adam Michalak.
16 maja Stella po bardzo wyrównanym meczu pokonała u siebie
przedostatni zespół Piast Poniec 3:2. Bramki zdobyli: Dawid Jakubiak
2, Adam Michalak.
19 maja w zaległym spotkaniu Stellowcy zremisowali na wyjeździe
z Sokołem Pniewy 1:1. Należy zaznaczyć, że od 30. minuty zespół Sebastiana Kleibera grał w 10 ponieważ Daniel Smulkowski ujrzał czerwony kartonik. Gdy w 93. minucie arbiter podyktował rzut karny dla
gospodarzy, wydawałoby się, że Stella nie obroni tego remisu. Jednak
na posterunku stanął bramkarz Stelli Michał Jarzec, który w fantastyczny sposób obronił tego karnego. Zresztą należy zaznaczyć, że już nie
pierwszy raz wychodzi on obronną ręką. Bramkę w tym meczu zdobył
Adam Michalak.

Pogrom w meczu z FC Poznań fot. Władysław Szczepaniak

16 maja zespół Pogromu został ponownie rozgromiony na wyjeździe,
gdzie doznał wysokiej porażki z Maratończykiem Brzeźno 6:0.
23 maja w meczu derbowym Pogrom Luboń podejmował przy ul.
Rzecznej lokalnego rywala Luboński KS. W tym pojedynku lepszym
zespołem okazał się Luboński KS, który pokonał gospodarzy 1:3.
Bramki zdobyli: Kevin Kasztelan 2, Piotr Poszwa 1 dla Pogromu z rzutu
karnego Maciej Matuszalski.
Władysław Szczepaniak

22 maja Stellowcy pewnie pokonali na wyjeździe praktycznie już zdegradowany zespół Partii Buk 0:3. Przewaga zespołu z Lubonia w tym
meczu nie podlegała dyskusji. Bramki zdobyli: Marcin Ogrodowczyk,
Dawid Jurga, Tomasz Mroczyński.
W meczu z FC Poznań sędziowały dwie panie fot. W. Szczepaniak

Jedna z akcji meczu Stelli z Płomieniem Przyprostynia fot. Władysław Szczepaniak

dzieje się w sporcie
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Luboński KS

W tej grupie mamy drugiego przedstawiciela Luboński KS, który 25 kwietnia po bardzo emocjonującym meczu uległ na wyjeździe z Błękitnymi
Owińska 3:2. Do 88. minuty lubonianie prowadzili 1:2 po bramkach zdobytych przez Bartosza Grasza i Krystiana Nowickiego. Niestety zespół Marka
Wilczyńskiego nie dowiózł punktów do końca tego meczu, w którym za
sprawą arbitra i jego pomyłek zostali pokonani. Na nic nie zdały się przeprosiny arbitra po meczu, bo punktów lubonianom nikt już nie zwróci.
1 maja Luboński KS w pierwszym meczu u siebie w rundzie wiosennej
przegrał 0:2 z WKS-em Owieczki. Zawodnicy LKS-u mieli parę dogodnych sytuacji do zdobycia bramek, jednak gorzej było z ich wykorzystaniem. Z kronikarskiego obowiązku musimy podać, że przed meczem
odbyła się miła uroczystość, podczas której kapitan zespołu LKS-u Tomasz Domagała otrzymał od działaczy nową koszulkę z okazji rozegrania 500-tnego meczu w rozgrywkach seniorów.
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3 maja w wyjazdowym meczu LKS zremisował z Piastem Łubowo 1:1.
Lubonianie prowadzili do 84. minuty po przepięknej bramce z rzutu wolnego zdobytej z ponad 30 metrów przez Michała Brezynę. Lubonianie
zagrali bardzo dobre spotkanie, byli blisko zwycięstwa, jednak ten cenny
remis trzeba również uszanować.
8 maja ponownie w meczu wyjazdowym LKS prowadził 0:1 po bramce
zdobytej przez Dawida Chałupniczaka, jednak zespół Sokoła Mieścisko
pod koniec spotkania wyrównał na 1:1.
12 maja w zaległym meczu LKS podejmował u siebie lidera grupy KS
Fałkowo, remisując 1:1. W tym szlagierowym spotkaniu LKS bardzo dobrze się zaprezentował, zwłaszcza w drugiej połowie, w której lubonianie mieli przewagę, tylko brakowało szczęścia w zdobyciu bramek. Taką
właśnie drużynę chcielibyśmy oglądać do końca sezonu.
15 maja LKS na własnym boisku zremisował 1:1 z FC Poznań. Bramkę
zdobył Kevin Kasztelan. Jest to już czwarty remis LKS-u, który kończy się
tym identycznym wynikiem.
Władysław Szczepaniak

Klasa B
Nieco lepiej wiedzie się rezerwom Stelli, które występują w B klasie. Choć
niestety w pierwszym spotkaniu 25 kwietnia przegrali na wyjeździe z liderem grupy Rokitą Rokietnica 5:2. Bramki zdobyli Dominik Kaczmarek
i Bartek Bartoszak.
3 maja już zdecydowanie pokonali na wyjeździe Odlew Poznań 1:4. Należy zaznaczyć, że lubonianie od 20. minuty grali w 10. Bramki zdobyli:
Daniel Baran 2, Mateusz Morawski 1, Jan Szumacher 1.
9 maja rezerwy Stelli rozgromili u siebie Orlika Sepno 6:0. Bramki zdobyli: Patryk Łukaszewski 2, Mateusz Murawski 1, Adrian Wojtysiak 1, Adrian
Woźny 1, Marcin Maliński 1.
16 maja lubonianie bardzo dobrze się spisali na wyjeździe, gdzie pokonali
Okoń Sapowice 1:2. Bramki zdobyli: Mateusz Murawski, Adrian Wojtysiak,
który zapewnił zwycięstwo, zdobywając bramkę w doliczonym czasie
w 93. minucie.
Przed meczem z WKS Owieczki kapitan LKS-u – Tomasz Domagała otrzymał okolicznościowy puchar i koszulkę z okazji rozegrania pięćsetnego meczu w rozgrywkach piłkarskich fot. Władysław Szczepaniak

V liga Red Box 2020/2021
grupa wielkopolska II
1. Kania Gostyń
2. Koronia Piaski
3. Lipno Stęszew
4. AP Reissa Poznań
5. Wiara Lecha Poznań
6. Płomień Przyprostynia
7. Rawia Rawicz
8. Promień Krzywiń
9. Przemysław Poznań
10. Sokół Pniewy
11. Grom Plewiska
12. Stella Luboń
13. Orkan Chorzemin
14. PKS Racot
15. Grom Wolsztyn
16. Piast Poniec
17. Patria Buk
18. Pogoń Śmigiel

23 maja ponownie na wyjeździe rezerwy Stelli pokonały zespół Plutonu
Przeźmierowo 1:4. Bramki zdobyli: Adrian Wojtysiak, Adrian Woźny, Mateusz Murawski i jedna samobójcza.
Władysław Szczepaniak
Klasa B Proton 2020/2021
grupa wielkopolska VI

Klasa A Proton 2020/2021
grupa wielkopolska III
26 62
26 60
26 58
26 54
26 44
26 40
26 37
26 37
26 34
26 32
26 32
26 32
26 31
26 29
26 27
26 24
26 19
26 9

58:18
83:24
63:22
62:23
50:42
60:56
45:41
37:43
54:57
43:51
41:38
44:51
51:55
39:65
37:63
42:55
32:84
18:71

1. KS Fałkowo
2. Polonia Poznań
3. Lotnik 1997 Poznań
4. Maratończyk Brzeźno
5. Błękitni Owińska
6. Sokół Mieścisko
7. WKS Owieczki
8. Piast Łubowo
9. Luboński KS
10. Antares Zalasewo
11. GKS Golęczewo
12. Poznań FC
13. Tarnovia Tarnowo
14. Pogrom Luboń

20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
19
20

44
44
43
40
37
37
28
26
23
20
15
14
9
8

87:31
79:26
62:32
67:52
59:28
57:35
49:40
33:40
34:39
36:63
39:82
29:55
34:86
19:75

1. Rokita Rokietnica
2. Arka Kiekrz
3. Koziołek Poznań
4. Orły Plewiska
5. Okoń Sapowice
6. LSSG Grodzisk Wlkp
7. Stella II Luboń
8. AP Dębiec Poznań
9. Złoci II Złotkowo
10. Odlew Poznań
11. Orlik Sepno
12. Pluton Przeźmierowo

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

46
35
34
27
26
24
24
19
17
13
13
0

58:19
67:24
53:22
40:24
42:31
32:34
46:34
48:39
38:41
19:39
39:57
9:127
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KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

szybka
transakcja!
Tel. 882 725 015
Kajaki, łodzie motorowe bez patentu.

tel. 570 830 150

Kajaki w Luboniu i Poznaniu
Wypożyczalnia znajduje się na terenie przystani kajakowej H. Rzeźniczaka ul. Jachtowa

B is

t r o i n ne niż w s z y s t k i

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

LK034

Wypożyczalnia sprzętu wodnego w Luboniu.

Sobecki Zbigniew
tel. 664 779 961

e

organizujemy kameralne
przyjęcia okolicznościowe
tel. 602 262 091

LK060

GOTUJEMY Z PASJĄ,
ZAPRASZAMY NA ZESTAWY DNIA
OBIADY DOMOWE,
BURGERY, RYBY, MAKARONY

SKUPUJĘ!
ANTYKI I STAROCIE
- KSIĄŻKI
- MONETY
- PORCELANĘ
- MEDALE WOJSKOWE
- ZEGARKI ITD.

LW002

ul. Sobieskiego 78
Czynne codziennie od godziny 12.00

Luksusowe
Apartamenty
w centrum Śremu

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY
WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

www.apartamenty-srem.pl

tel. 530 005 327

TEL. 695 499 400

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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RADIO MPL

AUDYCJE
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Gość audycji ukończył poznański AWF, od tego czasu regularnie
biega i propaguje aktywny styl życia, organizując imprezy sportowe czy treningi. – Każdy moment, by zacząć biegać jest dobry
– przekonuje Grzegorz Urbańczyk – Należy jednak zadać sobie
pytanie, czy zaczynam biegać „prosto z kanapy” czy mam coś
wspólnego z ruchem. Jeśli to pierwszy bieg od dłuższego czasu,
to warto zacząć np. od marszobiegów, powoli zwiększać dystanse
– tłumaczy sportowiec.

Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie dotyczące wydarzeń z „życia radia” czyli audycji, które zostały nagrane
kolejno 28 kwietnia, 12 i 19 maja, mające stanowić dla Państwa zachętę do odsłuchania ich w całości na naszym portalu
www.gazeta-lubon.pl.
Czy w Mosinie można się napić wody o smaku szampana?
Gośćmi Piotra Izydorskiego w audycji „Wywiadówka” byli Wojciech
Mania i Piotr Basiński z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, założonej w 2003 roku, której jednym z celów pozostaje
wspieranie współpracy pomiędzy branżą turystyczną, a samorządami czy promocja Poznania i całej aglomeracji, jako miejsca
atrakcyjnego turystycznie. Jak mówią nasi goście, stolica Wielkopolski i obszary wokół niej mają większy potencjał turystyczny niż
mogłoby się nam wydawać. – Nie mamy gór, nie mamy morza,
ale wszystko inne mamy. Przestaliśmy dostrzegać to, co mamy
wokół siebie cennego, bo jest to dla nas coś naturalnego – mówi
Wojciech Mania. – 30 minut od centrum aglomeracji mamy Wielkopolski Park Narodowy, Puszczę Zielonkę, Puszczę Notecką – wylicza Piotr Basiński – Wychodzi na to, że tych walorów turystycznych wokół Poznania nam nie brakuje – dodaje. – Atutem WPN
jest zróżnicowanie: mamy, gdzie się wspinać, mamy wspaniałe jeziora, ale mamy też, o czym nie wszyscy pamiętają, dolinę Warty,
która przylega do Parku – mówi Piotr Basiński. Gdzie znajdziemy
studnię z wodą o smaku szampana? Jaki krajobraz napotkamy,
zwiedzając nasze okolice?

Grzegorz Urbańczyk podczas biegu Wings For Life w 2014 roku.
fot. Zb. Drużyny Szpiku Kostnego

Jak radzić sobie ze zmianami klimatu lokalnie? Naukowcy
szukają rozwiązań.
– Wszystkie poważne instytucje zajmujące się klimatem, przyznają, że to człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu. To nie
jest kwestia wiary, przekonań – to jest kwestia nauki i twardych
dowodów – mówi w audycji „Wywiadówka” prof. Damian Łowicki
z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, naukowiec zaangażowany w prace nad przygotowaniem Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Metropolii Poznań.
W ramach przygotowania Planu przedstawiciele środowiska naukowego spotykają się z mieszkańcami kolejnych gmin wokół Poznania i poznają problemy, z jakimi borykają się lokalne społeczności w obszarze dbania o środowisko i klimat. 24 maja odbyło się
spotkanie online w sprawie Lubonia.
Zachęcamy do odsłuchania wszystkich audycji w całości, dostępnych na naszym portalu www.gazeta-lubon.pl.
Oprac. Paulina Korytowska, Wojciech Pierzchalski

Jezioro Kociołek WPN fot. Jan Bylczyński

Biegać każdy może: jak wstać z kanapy i zacząć?
Jak sam o sobie mówi, jego pasją jest sport, a sensem życia bieganie. Maraton przebiegł 16 razy, biegał po graniach Tatr, wygrał
polską edycję Wings For Life w 2014 roku. Rozmawiamy z Grzegorzem Urbańczykiem.

reklama
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tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.drewno-lubon.ns48.pl

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

LW005

LP004

LK020

LW004

www.wirbus.pl

LK106

(LK072)

PRZEWÓZ OSÓB

ZŁOTA RĄCZKA

USŁUGI NAPRAWCZE (TANIO!)

hydrauliczne

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

elektryczne
malarskie

507 624 828

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

Więcej informacji
pod numerem telefonu:

LK054

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

złomowanie

• ADR podstawowy, cysterny

AUT
organizowanie transportu
na terenie gmin Mosina,
Puszczykowo, Luboń

LD002

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

LK092

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

LK055

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

tel. 661-028-222

NA RYNKU OD 1998 ROKU

PLISY

LD004

LK032

CZĘŚCI ZAMIENNE

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

dr med. W. Skorupski

NAPRAWA LODÓWEK
ZAMRAŻAREK
tel. 602 672 815

KARDIOLOG

gabinet:
Poznań, ul. Palacza 86
rejestracja telefoniczna
codziennie
tel. 61 86 19 740
tel. 660 892 440

U����� ����������
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Kędziora Zbigniew

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

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

LK026

722 136 029
511 177 391

GAZETA LUBOŃSKA 06/2021
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Telefony alarmowe
Bezpłatny i dostępny na terenie całej UE tel. 112

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

Telefon alarmowy miasta Luboń tel. 601 986 986

Pogotowie gazowe tel. 992

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

Pogotowie wod.-kan. tel. 994

Pogotowie ratunkowe tel. 112 lub 999

Posterunek energetyczny tel. 61 813 03 02

Straż pożarna tel. 61 813 09 98

Pogotowie oświetlenia drogowego tel. 61 884 57 77
WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Paulina Korytowska s. c.
ul. Wawrzyniaka 9, 62 – 050 Mosina
REDAKTOR NACZELNA: Paulina Korytowska, tel. 513 064 503
WSPÓŁPRACA: Jan Bylczyński, Danuta Sawicka, Jakub Korytowski, Przemysław Maćkowiak,
Aleksandra Radziszewska, Władysław Szczepaniak, Rafał Wojtyniak, Paweł Wolniewicz

ADRES REDAKCJI:
ul. Wawrzyniaka 9
62 – 050 Mosina
GODZINY OTWARCIA:
pn. – pt. 10.00 – 17.00
www.gazeta–lubon.pl
ISSN: 2719-4469
e-mail: redakcja@gazeta–lubon.pl
facebook.com/GAZETALUBONSKA/

BIURO OGŁOSZEŃ: Redakcja „Gazety Lubońskiej”
AKWIZYTORZY: Paulina Korytowska (tel. 513 064 503), Władysław Szczepaniak (tel. 691 469 029),
Paweł Wolniewicz (tel. 606 620 668)
Ogłoszenia, listy do redakcji prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać do skrzynek pocztowych przy ul. Wawrzyniaka 9 w Mosinie i ul. Kościuszki 45 w Luboniu. Materiały prosimy dostarczać do 20 dnia każdego miesiąca.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, treść reklam oraz zastrzega sobie
prawo skracania i adiustacji tekstów. Poglądy wyrażane w artykułach nie muszą pokrywać się
ze zdaniem Redakcji lub Wydawcy.
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20 % RABATU
NA OKULARY

+

DRUGA PARA
badanie wzroku gratis

GRATIS
LK087

Salon optyczny ul. Poznańska 29
Łęczyca (obok sklepu Lidl)
Tel. 662 36 20 20 - umów się na wizytę

Organizujemy wesela
i inne imprezy
okolicznościowe
w przepięknej scenerii

STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2

tel. 665 545 545

e-mail: kontakt@dwor-rybieniec.pl

tel. 884-300-307
lub 884-300-308

LK098

LK002

e-mail: sklep@agkmeble.pl

LP009

Rybieniec 7
62-280 Rybieniec

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

MEGA ROLLO 50cm,
pyszne sałatki,
kebaby na talerzu
(także w wersji wegetariańskiej)
i wiele innych!
Przyjmujemy zamówienia na dowóz

ul. Pułaskiego 30a/46

tel. 739 564 225

FOTOWOLTAIKA

LK076

!

Jesteśmy z Państwem już 36 lat

PRODUCENT
GARNITURÓW MĘSKICH,
KOMUNIJNYCH, DAMSKICH.

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

MOŻLIWOŚĆ USZYCIA Z
DOPASOWANIEM DO SYLWETKI.

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

LP003

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne

Łęczyca,
Łęczyca, ul.
ul. Poznańska
Poznańska 20
20
tel.
tel. 888
888 107
107 307,
307, 606
606 509
509 565
565
W W W. G A R N I T U RYS T E P N I A K . P L

LW003

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

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
RÓWNIEŻ FIRMY.

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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Zapraszamy codziennie po wyśmienite chleby
na naturalnym zakwasie.
Do tego pyszne drożdżówki i ciasta z blachy.
W naszej ofercie są domowe zupy,
pierogi, gołąbki, domowe wędliny, pasztety
i catering na wszystkie okazje.
Serdecznie zapraszamy :)
od poniedziałku do piątku: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 - 15:00
niedziela: 9:00 - 15:00
ul.Jana III Sobieskiego 79, Luboń, 62-030
piekarnialetarg@gmail.com

znajdź nas na

tel. 501 675 621

Zapraszamy do nowego warzywniaka
w Luboniu! ul. Sikorskiego 5a
(znajdujemy się obok Banku Millenium)
Tutaj zaopatrzysz się
w świeże warzywa, owoce
i nie tylko, a wszystko w świetnych cenach.
Wkrótce zapraszamy
po oleje tłoczone na miejscu!
www.facebook.com/zielonkalubon

ROWERY
SERWIS NARCIARSKI

LP010

SKLEP SERWIS

P.H.U. RELAX

Serdecznie zapraszamy dzieci
w wieku od 6 miesiąca do 3 lat

Luboń 62-030
ul. Jana III Sobieskiego 100D
tel. 61 810 52 25
LK001

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

REKRUTACJA 2021

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

Liczba miejsc
ograniczona
+48 61-899-31-40
+48 607-656-982

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

LK104

LK001

Kontakt telefoniczny:
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Mała rata
dużo możliwości!

25 zł miesięcznie
za każdy 1000 zł

Pożyczka Zaratka

RRSO: 7,23%

0 zł prowizji

Luboń, ul. Żabikowska 56A, tel. 61 669 82 38
kasastefczyka.pl

801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

LK038

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania
umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1149,52 zł, w tym odsetki: 149,52 zł.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Klientów nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie
co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Pożyczka Zaratka otrzymała prestiżowe wyróżnienie Dobra Marka 2019. Przyjdź do Placówki Pośrednika Kredytowego: SOLID-CREDIT Konrad Soluch, umocowanego do dokonywania czynności
faktycznych lub prawnych w imieniu i na rzecz SKOK Stefczyka związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umów o kredycie konsumenckim oraz
do czynności niezbędnych do wykonywania zawartych umów.
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