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Nie do wiary
Aż trudno uwierzyć w to, że upłynął rok odkąd zagościliśmy w Państwa domach. Był to okres
trudny i nieprzewidywalny pod wieloma względami dla każdego z nas. Tym bardziej cieszymy
się z tego, że nadal możemy pełni pasji i zapału realizować naszą dziennikarską misję w życiu
społecznym. Na wstępie od razu nasuwają się pytania: co udało nam się przez ten czas osiągnąć?, z czym musieliśmy się zmagać?, jakie mamy widoki na przyszłość i czy z perspektywy
czasu, patrząc oceniamy naszą pracę jako wartościową dla innych i wzbogacającą nas samych o
nowe doświadczenia? Na pytania te, choć niełatwe, musimy znaleźć odpowiedzi, na podstawie
których wyciągniemy wnioski na przyszłość.
Otoczeni murem reżimu sanitarnego
Niebagatelny wpływ na sytuację naszego czasopisma i innych
jemu podobnych, miała z pewnością trwająca pandemia i obostrzenia z nią związane (pandemia, która nawiasem ujmując
jeszcze się nie skończyła). Pierwszy numer „Gazety Lubońskiej”
pojawił się w sklepach w lipcu ubiegłego roku, dzięki współpracy nawiązanej z wydawcą Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. I jakoby szalejąca pandemia nie miała dużego wpływu na
spadek sprzedaży gazety w późniejszym czasie, tak na naszą
pracę miała wpływ niebotyczny. Brak imprez masowych, wydarzeń kulturalnych, wywiadów przeprowadzanych na żywo,
spotkań redakcyjnych, ciągła izolacja spowodowały, że czuliśmy się wyobcowani we własnym zawodzie. Był i zresztą jest to
nadal, trudny okres dla rynku prasowego w ogóle. Większość
periodyków stanęło przed niemałym wyzwaniem, aby zmierzyć się z nową rzeczywistością i problemami jakie ona generuje (co jeszcze przed kilkoma laty byłoby nie do pomyślenia).
Tym bardziej podkreślić należy, że to właśnie my, jako zespół
osób wcześniej związany z miesięcznikiem „Wieści Lubońskie”
odważyliśmy się w tak trudnym dla wszystkich momencie
zaistnieć w środowisku lokalnym z nowym tytułem. Okresie
czasu wyjątkowo trudnym także dla dziennikarzy, funkcjonujących na rynku mediów i nowo powstających firm. Nie jest
tajemnicą, że media w zdecydowanej większości utrzymują się
dzięki dochodom z reklam. W momencie kiedy spowolnienie
gospodarcze dotknęło większość firm i gospodarstw domowych, istotnym dla społeczeństwa stało się przede wszystkim
zaspokajanie podstawowych potrzeb, do których należą wg.
hierarchii potrzeb Maslowa potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa, a dopiero na dalszym planie sytuują się strategie
marketingowe czy PR. Tym większą odczuwamy więc satysfakcję wynikającą z tego, że udało nam się w sposób nieprzerwany twórczo pracować i przetrwać ten złożony czas. Teraz
z nadzieją spoglądamy w przyszłość, bogatsi o nowe doświadczenia. Dziękujemy, że jesteście z nami, bo to dzięki Wam,
nasze działania nabierają sensu i wierzymy, że mają swoją
wartość, przekładając się na kształtowanie opinii społecznej.
A o tym jak ważna w życiu mieszkańców naszego miasta okazuje się być prasa lokalna świadczą wyniki przeprowadzonego
przez nas sondażu (szerzej czytaj na s. 5), które tym bardziej
motywują nas do dalszej pracy.

staraliśmy się dopracować w szczegółach i wzbogacać kolejne
numery „Gazety Lubońskiej” chociażby o nowe rubryki, takie
jak: „Dzieje się w rodzinie”, obejmując tym samym tak ważne
w życiu każdej familii wydarzenia jak narodziny dzieci, zawarcie związku małżeńskiego, jubileusze czy „Radio MPL” będącej pisemnym sprawozdaniem z cyklu audycji prowadzonych
przez Piotra Izydorskiego, odbywających się na antenie Radia
MPL w naszej redakcji. Z czasem wprowadziliśmy również kącik rozrywkowy z krzyżówką oraz sondaże, które co miesiąc
przeprowadzane są przez naszą redakcyjną koleżankę Magdalenę Wende w pięciu punktach, na terenie naszego miasta
(w okolicach sklepu Mateo, Ośrodka Kultury, sklepu Intermarche, rynku w Żabikowie, Zespołu Szkół), których wyniki
prezentujemy na łamach naszego czasopisma. Staraliśmy się
organizować różnego rodzaju konkursy dla dzieci czy okazjonalne, jak chociażby ten opublikowany w marcowym numerze „GL” z okazji „Dnia Kobiet” czy zorganizowany na naszym
fanpage`u. W momencie, kiedy liczba ograniczeń związanych
z pandemią COVID-19 zaczęła się zmniejszać i zaistniała możliwość organizowania różnego typu wydarzeń o charakterze
kulturalnym i nie tylko, coraz częściej proszono nas o objęcie

Czy mamy powody do zadowolenia?
Znane polskie przysłowie mówi „Nie od razu Kraków zbudowano”, więc stopniowo, małymi krokami staraliśmy się dążyć
do realizacji zamierzonych celów, a jedyną przeszkodą stojącą nam na drodze okazał się być deficyt czasu, wynikający ze
stosunkowo małej liczby osób wchodzących w skład zespołu
redakcyjnego, a nadmiaru pracy oraz ograniczenia związane
z trwającą pandemią. Mimo to, przez tych kilkanaście miesięcy

Stojak na gazety ustawiony w „Żabce” przy ul. Dworcowej fot. PAW
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nad niektórymi z nich patronatu (w ostatnim czasie objęliśmy
więc patronatem m.in. twórczość Sergiusza Myszograja, mobilną wystawę upamiętniającą 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zawody Luboń Track, Piknik rodzinny, otwarcie
plaży miejskiej czy zbliżający się Festiwal Smaków Food Trucków). Nie bez przyczyny też, na początku lipca ubiegłego roku,
mieliśmy okazję zaprezentować się w programie pod nazwą
„Witaj Wielkopolsko!” (program emitowany na żywo w porannym paśmie TVP3 Poznań), gdzie osobą reprezentującą zespół
redakcyjny zarówno „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej” jak
i „Gazety Lubońskiej” był nasz redakcyjny kolega Jan Bylczyński. Wydawnictwo Elspiro s.c. wciąż się rozwija. Dbamy nie tylko o jakość czasopisma, które wydajemy, ale również o rozwój
naszego portalu internetowego www.gazeta-lubon.pl oraz Facebook`a, gdzie przybywa nam zarówno użytkowników, liczby odsłon strony, komentarzy czy polubień. Trudno jest nam
jednak obiektywnie ocenić samych siebie w kontekście podejmowanych działań i skuteczności, i to niestety na Was, jako na
naszych Czytelnikach spoczywać musi ten ciężar. Wierzymy, że
poddacie nas sprawiedliwej ocenie.
Sięgnijmy głębiej
Jako wydawnictwo zdecydowaliśmy się w przeciągu tych 12
miesięcy na zakup rozmaitych przedmiotów. Wraz z numerem marcowym „Gazety Lubońskiej”, pojawiły się w niektórych punktach prowadzących sprzedaż naszego miesięcznika,
nowe, oklejone naszym logo, estetycznie wyglądające stojaki
na gazety. W tym roku udało nam się zakupić również skrzynki na listy. Trzy spośród czterech z nich już rozmieściliśmy
w różnych lokalizacjach na terenie Lubonia (szerzej czytaj na
sąsiedniej stronie). Pozwoliliśmy sobie również na zakup kilku
banerów z naszym logo, numerami kontaktowymi i hasłem
przewodnim „Dla Was będziemy mieli na oku całe miasto”. Jeden z nich zauważymy przejeżdżając ulicą Armii Poznań, kolejny możemy zobaczyć w hali LOSiR, a pozostałe trzy zostaną powieszone wkrótce na boisku Orlik przy ul. Dojazdowej,
na Stadionie Miejskim przy ul. Rzecznej, na boisku FC Stella
przy ul. Kołłątaja. Nie możemy się też doczekać, kiedy zaprezentujemy się Wam w naszych firmowych koszulkach. Uważny Czytelnik zapyta zapewne, po co to wszystko? Odpowiedź
jest prosta. Chcemy być bliżej Was, pomocni, „na wyciągnięcie
ręki”. Chcemy nawiązać z Wami dialog i w dalszym ciągu służyć
prawdzie życia publicznego.
Zespół
Skład zespołu redakcyjnego odkąd powstała „Gazeta Lubońska” niewiele się zmienił (brakuje wśród nas jedynie Jerzego
Nowackiego), natomiast w dalszym ciągu współtworzą go:
Jan Bylczyński (administrator portalu, dziennikarz), Paulina
Korytowska (red. nacz., dziennikarka, akwizytorka), Władysław Szczepaniak (dziennikarz sportowy, akwizytor), Rafał

Jan Bylczyński

Paweł Antoni Wolniewicz
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Firmowe koszulki zamówione w grudniu ubiegłego roku, przeznaczone dla
członków zespołu redakcyjnego fot. Zb. GL

Wojtyniak (dziennikarz, spec. od fotografii lotniczej) oraz Paweł Antoni Wolniewicz (dziennikarz, akwizytor). Od niedawna współpracuje z nami również studentka dziennikarstwa
i komunikacji społecznej Magdalena Wende oraz Przemysław
Maćkowiak - szef Sekcji Historycznej Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia. Nieocenioną pozostaje dla nas również
bezinteresowna pomoc Pani Aleksandry Radziszewskiej przy
comiesięcznej korekcie tekstów. Nie zapominajmy jednak,
że nasze łamy pozostają otwarte dla każdego. Zachęcamy
wszystkich do współredagowania z nami gazety. W każdej gazecie musi być bowiem miejsce na wymianę poglądów, debatę czy twórczy spór. W Luboniu na powierzchni ponad 13 km2,
mieszka ponad 32 tys. osób, a nas dziennikarzy jest zaledwie
kilkoro. Dlatego tak bardzo liczymy na wsparcie z Waszej strony, nadsyłanie zdjęć, filmów, tekstów czy informowanie nas
o zaistniałych zdarzeniach. Dla nas bycie w kilku punktach naraz, zawsze we właściwym miejscu o każdej porze dnia i nocy,
okazuje się trudne, żeby nie powiedzieć wręcz niemożliwe.
Plany na przyszłość i stojące przed nami dylematy
Do tej pory udało nam się zrealizować bardzo wiele pomysłów,
co nie oznacza, że nie mamy już żadnych planów na przyszłość.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że lepiej byłoby dla niektórych,
gdyby redakcja „GL” mieściła się w Luboniu (w tej chwili siedziba redakcji mieści się w Mosinie przy ul. Wawrzyniaka 9). Z powodów finansowych niestety na chwilę obecną jest to niemożliwe. Mimo tego, za jakiś czas z myślą o mieszkańcach miasta
planujemy jednak wdrożyć dyżury, które pełnilibyśmy w określone dni w wyznaczonym miejscu. Stanowiłoby to ułatwienie
zwłaszcza dla osób, które nie są mobilne. Kusi nas również perspektywa organizowania od września bezpłatnych warsztatów
dziennikarskich dla uczniów lubońskich szkół, którzy mogliby
dzięki temu nabyć stosowną wiedzę i doświadczenie.

Paulina Korytowska

Zespół redakcyjny „GL”

Rafał Wojtyniak

Władysław Szczepaniak
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Czy niezależna prasa lokalna jest potrzebna?
Powodem przeprowadzenia takiego sondażu
jest okrągły rok, który upłynął od dnia, kiedy
oddaliśmy w Państwa ręce pierwszy numer
„Gazety Lubońskiej” i gościmy w Państwa
domach. Staramy się pisać o tym, co dla Was
ważne. Zajmujemy się Waszymi sprawami, interweniujemy, gdy jest taka potrzeba. W naszym periodyku podejmujemy zgłoszone
przez Was tematy. Prosiliśmy odpowiadające
osoby o dodatkowe komentarze by wyciągnąć wnioski na przyszłość, przy kontynuowaniu naszej dziennikarskiej misji.
Zdecydowana większość respondentów –
78% – odpowiedziała twierdząco. Komentarze, które zanotowaliśmy to: „Potrzebna jest
prasa lokalna, chcemy być na bieżąco z informacjami, a tym bardziej z obiektywnymi”,
„Jest potrzebna, żeby przedstawiać różne
punkty widzenia, a nie np. tych co są teraz
u władzy”, „Oczywiście, że jest potrzebna, nie
tylko lokalna”, „Jest potrzebna, żeby spraw-

dzać działania np. urzędów”, „Kupuję gazetę
i czytam, więc jak najbardziej jest potrzebna”,
„Moi rodzice czytają, więc na pewno potrzebna jest dla nich”, „Dziennikarstwo w Polsce
podupada, dlatego potrzebna jest, jak najbardziej”, „Żeby być na bieżąco z wiadomościami”.

NIE
WIEM
17%
NIE 5%

TAK
78%

Niemała grupa respondentów – 17% – nie
miała zdania, argumentując swoje wypowiedzi m.in. tak: „Nie mam zdania na ten temat”,
„Nie interesuje mnie prasa, więc nie mam
zdania”.
Najmniejsza grupa respondentów – 5% – odpowiedziała przecząco. Niektórzy dodawali:
„Wszystko jest teraz w internecie, sam sobie coś znajdę, jak będę potrzebował”, „Nie
mam potrzeby korzystania z prasy, więc nie
obchodzi mnie, czy jest zależna czy nie”, „Nie
ma prasy niezależnej, a nasza jedyne o czym
mówi to o szkołach lub przedszkolach”.

Sondaż przeprowadziła Magdalena Wende
Oprac. Paweł Wolniewicz

Szukajcie nas w sklepach Społem
W numerze kwietniowym „GL” (s. 3) informowaliśmy o założeniu w punkcie Społem przy ul. Kościuszki pierwszej w Luboniu skrzynki na listy od naszych Czytelników. Z początkiem czerwca zamontowaliśmy dwie kolejne, w sklepach funkcjonujących tym razem przy ul. Ks. Streicha i Jana III Sobieskiego. Dziękujemy Zarządowi Społem za udostępnienie nam
miejsca pod założenie skrzynek, które powiesiliśmy w widocznych miejscach wewnątrz każdego punktu.
Skrzynki oznaczyliśmy specjalną odblaskową naklejką z naszym
logo, numerem kontaktowym i adresem www. Powiesiliśmy je
w różnych lokalizacjach na terenie miasta, aby dla każdego były
one łatwo dostępne, a Czytelnik mógł w sposób szybki i prosty
skontaktować się z nami. Piszcie więc do nas, podzielcie się swo-

Skrzynka oznaczona naszym logo, powieszona na
ścianie przy tablicy informacyjnej w sklepie Społem
przy ul. Kościuszki fot. Rafał Wojtyniak

imi uwagami i refleksjami z innymi. Pamiętajcie jednak o podaniu
w liście swoich danych (imię, nazwisko, telefon), które pozostaną
jedynie do wglądu redakcji. Obiecujemy, że skrzynki opróżniane
będą systematycznie, a my niezwłocznie będziemy się starali odpowiadać na Wasze zgłoszenia. (red.)

Skrzynka przeznaczona na listy od Czytelników
założona w sklepie Społem przy ul. Sobieskiego
(naprzeciwko Ośrodka Kultury) fot. Rafał Wojtyniak

W sklepie Społem przy ul. Ks. Streicha powiesiliśmy
kolejną skrzynkę na listy od Was, oczekujemy na
wszelkie zgłoszenia ze strony naszych Czytelników
fot. Rafał Wojtyniak
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Otwarcie plaży miejskiej
W ostatni piątek czerwca, po południu otwarto plażę miejską nad Wartą przy ul. Rzecznej. Inaugurację szóstego sezonu jej funkcjonowania,
w której uczestniczyła burmistrz naszego miasta – Małgorzata Machalska, zapoczątkowały animacje dla dzieci „W poszukiwaniu zaginionego skarbu” i „Festiwal kolorów”. Wieczorem, o godz. 21.45 sezon letni
rozpoczęło Kino Letnie. Plażowicze zasiedli w leżakach i uczestniczyli
w pierwszym w tym sezonie seansie Kina Letniego, oglądając film wyreżyserowany przez Jamesa Marsha „Na głęboką wodę”. Była to produkcja
zrealizowana przed trzema laty, ciekawa, z wieloma wątkami przygodowymi. Plaża będzie tętniła wakacyjnym życiem przez lipiec i sierpień.
W ramach jej funkcjonowania będą się odbywały m.in.: zajęcia animacyjne dla dzieci, „Biblioteka w plenerze”, „Disco silent”, „Zumba dla młodzieży i dorosłych”, „Body Workout dla młodzieży i dorosłych”, „Wolna
scena”, „Pchli Targ” i joga. Odbędą się również Koncert Musicalowy oraz
w piątkowe wieczory seanse Kina Letniego (szczegółowy harmonogram
tego, co będzie się działo na plaży w lipcu i sierpniu zamieściliśmy na
naszym portalu: www.gazeta-lubon.pl). Tuż przy plaży znajduje się food
truck „Łejery” - lodziarnia, z którego serwowane są lody, produkowane
według włoskich receptur z Wytwórni Lodów z Kórnika, gofry, kawa
mrożona oraz orzeźwiającą lemoniada. „Łejery” jest czynny w weekendy
w godzinach od 11 do 21, natomiast w dni robocze od 15 do 20. (PAW)

Korzystając z okazji, burmistrz Małgorzata Machalska rozdawała mieszkańcom
ulotki z informacją, że w sobotę i niedzielę, 26 i 27 czerwca w hali LOSIR, przy ul.
Kołłątaja 2 odbędą się szczepienia przeciw COVID-19, jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson fot. Paweł Wolniewicz

W ramach warsztatów prowadzonych przez HORTITERAPIĘ, chętni mogli upleść
wianki fot. Paweł Wolniewicz
Na otwarcie nadwarciańskiej plaży przybyło wielu lubonian
fot. Paweł Wolniewicz

Dużą popularnością cieszyły się wyścigi w workach fot. Paweł Wolniewicz

Niektórzy twierdzili, że lody smakują najbardziej na plaży fot. Paweł Wolniewicz

Nad Wartą integrowali się nie tylko starsi z młodszymi, ale również ich czworonożni
przyjaciele fot. Paweł Wolniewicz

Na plaży dobrze bawiły się dzieci fot. Paweł Wolniewicz

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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Święto Dzieci

Dzień Dziecka
z „Kogucikiem”

We wtorek, 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka Miasto
i Ośrodek Kultury zaprosili dzieci na trzy lubońskie
place zabaw oraz na plac przy Ośrodku Kultury.
Na placach zabaw przy ulicach: Kołłątaja, 3 Maja i Poznańskiej zostały
przeprowadzone animacje oraz konkursy dla dzieci, które się integrowały przez wspólną zabawę. Zostały również wręczone nagrody zwycięzcom konkursu „Nazwij place zabaw w Luboniu”. Po południu, przy
Ośrodku Kultury odbył się plenerowy spektakl dla dzieci w wykonaniu
Filharmonii Pomysłów pt. „Brzechwa i Tuwim w piosence”. (PAW)

Dzień Dziecka na placu zabaw przy ul. 3 Maja fot. Paweł Wolniewicz
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Funkcjonujący od 36 lat w naszym mieście lokal gastronomiczny „Kogucik” z okazji Święta Dzieci ogłosił
dla nich konkurs rysunkowy, w którym wzięło udział
kilkanaścioro dzieci w wieku od 2 do 14 lat.
Dzieci biorące udział w konkursie przyniosły do „Kogucika” prace rysunkowe, na których przedstawiły kury, koguty i kurczęta. We wtorek,
1 czerwca autorzy prac z rodzicami pojawili się w lokalu przy ul. Okrzei.
Na uczestników konkursu czekał poczęstunek oraz upominki przygotowane przez właścicieli „Kogucika”. (PAW)

Dzień Dziecka w „Koguciku” fot. Paweł Wolniewicz

Festyn Wędkarski
W sobotę, 29 maja, nad zalewem Kocie Doły przy ul. Wodnej odbył się Festyn Wędkarski dla dzieci zorganizowany
przez Zarząd Koła PZW 21 „Lubonianka”.
W zawodach wędkarskich na wodach starorzecza Warty, które objęliśmy
patronatem medialnym, wzięło udział czterdzieścioro dzieci, które rywalizowały między sobą w trzech kategoriach wiekowych. Najpierw złowione
ryby były ważone przez sędziów lądowych, a następnie wypuszczane na
wolność – do wody. Z wody przyglądali się zawodom sędziowie wodni –
para łabędzi z małymi. Wszyscy młodzi wędkarze otrzymali nagrody i upominki oraz uraczyli się plenerowym poczęstunkiem.

Wyniki zawodów:
Kategoria wiekowa 2006 – 2007 – dziewczyny i chłopcy: I miejsce Piotr
Gramza, II – Szymon Walkowiak, natomiast III – Emilia Deckert.
Kategoria wiekowa 2008 – 2011 – chłopcy: I miejsce Marcin Andrzejewski, II – Kamil Schlenk, natomiast III – Mateusz Troszczyński.
Kategoria wiekowa 2008 – 2011 – dziewczyny: I miejsce Marianna Dudziak, II – Aleksandra Gramza, natomiast III – Beata Lipiecka.
Kategoria wiekowa 2012 – 2014 – dziewczyny i chłopcy: I miejsce Agata
Gramza, II – Maciej Borowicz, natomiast III – Julia Skibińska. (PAW)

Krótko po zakończeniu zawodów. Uśmiechnięte twarze mówią wszystko fot. Paweł Wolniewicz
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Piknik rodzinny w oktawie
Jak stymulować rozwój malucha na każdym etapie jego życia?
W oktawie Dnia Dziecka, niedzielę, 6 czerwca
rehabilitant dziecięcy – Daria Kowalewska zorganizowała w ogrodzie przydomowym przy ul.
Dożynkowej Piknik Rodzinny „Zdrowy Maluch”.
Lubonianka od urodzenia jest magistrem fizjoterapii i certyfikowanym terapeutą neurorozwojowej koncepcji NDT Bobath (koncepcja rehabilitacji dzieci i dorosłych w fizjoterapii). Swoje
wieloletnie doświadczenie zdobyła na Oddziale
Dziennego Pobytu dla dzieci z zaburzeniami
wieku rozwojowego. Pracując z pacjentami
z szerokim spektrum jednostek chorobowych
już od pierwszych dni ich życia, planuje i realizuje indywidualnie dostosowany proces rehabi-

litacyjny. Specjalizuje się w usprawnianiu dzieci
z deficytami ośrodkowego układu nerwowego,
opóźnieniem psychoruchowym, zaburzeniami
napięcia mięśniowego, zespołami genetycznymi, wadami postawy. We współpracy z lubońską szkołą rodzenia „Mama, tata i dziecko” prowadzi konsultacje dla rodziców, odnośnie do
prawidłowej pielęgnacji niemowląt.
W trakcie pikniku odbyły się warsztaty dla
rodziców (przybyli ze swoimi pociechami)
z udziałem: pani Darii, neurologopedy – Bożeny Żerko, terapeuty integracji sensorycznej
– Michaliny Jędryczki-Baranek oraz lubońskich położnych rodzinnych – Haliny Toma-

Warsztaty prowadziły, od lewej: Daria Kowalewska, Bożena Żerko i Michalina Jędryczka
-Baranek fot. Paweł Wolniewicz

szewskiej i Anny Kurkiewicz (o położnych
i prowadzeniu przez nie lubońskiej szkoły
rodzenia czytaj szerzej: „GL” 12-2020, s. 14).
Uczestniczący w warsztatach rodzice mogli
się dowiedzieć m.in.: jak stymulować rozwój
malucha na każdym etapie jego życia, jak pomagać maluchowi w rozwoju jego mowy, jak
powinna wyglądać prawidłowa postawa ciała
dziecka i jak o nią dbać. „Spotkanie spełniło
moje oczekiwania, a duże zainteresowanie
rodziców sprawiło, że już dziś myślę o zorganizowaniu następnego pikniku” – powiedziała
pani Daria. (PAW)

Podczas pikniku w ogrodzie rodzice dyskutowali z prowadzącymi warsztaty na temat
rozwoju swoich pociech fot. Paweł Wolniewicz

Z życia lubońskich harcerzy
Po miesiącach lockdownu, luzowaniu obostrzeń, harcerze stopniowo powracają do normalnego życia. Ostatnio
w Szczepie ZHP Żabikowo wiele się działo.
Pod koniec maja nasza kadra wybrała się na biwak do Bydgoszczy. Na
wyjeździe wychowawcy omawiali ważne dla przyszłości szczepu kwestie
i brali udział w warsztatach na temat ich roli jako instruktorów ZHP. Była to
też okazja do integracji i poznania harcerzy z Bydgoszczy. Już w następny
weekend 35 LDW „Feniks” wybrała się na wędrówkę w Góry Sowie. Czterodniowa wyprawa zaczęła się w Wałbrzychu i skończyła w Nowej Rudzie,
a biegła szlakiem prowadzącym m.in. przez Wielką Sowę. W tym samym
czasie aż sześć osób z naszego szczepu brało udział w kursie przewodnikowskim „Kierunek na słońce”. Byli to Małgorzata Wojsz, Zofia Kaczmarek, Ewelina Adamczak, Zuzanna Kubiak, Karolina Stangierska i Wojciech

Konwiński. Inny kurs, tym razem podharcmistrzowski „Pryzmat”, ukończyło troje naszych drużynowych: Julia Jędrzejewska, Zuzanna Gawrysiak
i Mateusz Gawrysiak. Wszystkim biorącym udział w kursach gratulujemy
ich ukończenia i życzymy powodzenia w zdobywaniu stopni instruktorskich! Te wyjazdy to jednak nie jedyne wydarzenia, którymi chcemy się
podzielić. Każdego roku z okazji Dnia Myśli Braterskiej Naczelniczka ZHP
wyróżnia wybranych drużynowych z całej Polski. W tym roku docenieni
zostali nasi instruktorzy: Jowita Jędrzejewska, Julia Jędrzejewska i Mateusz Gawrysiak, którym serdecznie gratulujemy!

Na biwaku kadry w Bydgoszczy fot. Zb. ZHP Żabikowo

Wędrówka po Górach Sowich fot. Zb. ZHP Żabikowo

Aleksandra Kowańska

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

GAZETA LUBOŃSKA 07/2021

9

Bieg „Mały Patriota”
Dnia 30 maja na Stadionie Miejskim przy ul. Rzecznej dzieci wraz z rodzicami zaśpiewały hymn Polski. Tak rozpoczął się bieg „Mały Patriota”, który organizowany jest przez Luboński Klub Biegacza z Przyjaciółmi, z myślą o
tym, by krzewić w sercach młodych Polaków patriotyczną postawę i uczcić pamięć walczących o niepodległość.
Dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych wystartowały w odstępach półgodzinnych (od godz. 11 do 13) na różnej długości
dystansach:
– dzieci w wieku do 4 lat – dystans 100 m
– dzieci w wieku 5-6 lat – dystans 200 m
– dzieci w wieku 7-9 lat – dystans 400 m
– dzieci w wieku 10-12 lat – dystans 800 m
– dzieci w wieku 13-15 lat – dystans 1600 m
Jedynie maluszki w wieku do 4 lat nie były podzielone na grupy pod względem płci, a ich
bieg przybrał raczej formę wspólnej zabawy,
w której uczestniczyli razem ze swoimi rodzicami. Każdy uczestnik biegu otrzymał pakiet
startowy (komin, jabłko, baton z naturalnych
składników), a ci którzy ukończyli bieg otrzymali również wyjątkowy medal. Starsze dzieci za
zajęcie miejsca na podium otrzymały puchary i
bony podarunkowe w wysokości 100 zł za zdobycie I miejsca, 75 zł za zajęcie II miejsca i 50 zł
za zajęcie III miejsca do wykorzystania w sklepie
„Skrzat” w Luboniu.

Podczas biegu, w biurze zawodów została zorganizowana również zbiórka na operację, która
ma uratować życie Ani. Zbiórka trwa nadal w internecie pod adresem www.siepomaga.pl/ania
-karolewicz, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby
wesprzeć tę dzielną dziewczynkę w walce z chorobą, to będziemy wdzięczni za każdą podarowaną złotówkę.
Bieg „Mały Patriota” po raz kolejny mógł odbyć
się dzięki wsparciu sponsorów, dlatego szczególne podziękowania należą się Urzędowi
Miasta Luboń, popierającemu lokalne inicjatywy kulturalno-sportowe oraz Lubońskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji jako stałemu partnerowi uczestniczącemu w organizacji naszych
biegów. Dziękujemy również firmie „Skrzat” za
ufundowanie upominków i bonów podarunkowych oraz firmie Top Farms sp. z o.o. za dostarczenie dla uczestników biegu soczystych jabłek.
Chcielibyśmy podziękować również wszystkim
małym i dużym Patriotom oraz ich rodzicom za
ten wspaniały dzień!
Klubowicze

fot. Daniel Musiał

fot. Mateusz Najder

Luboń Track
W niedzielę 13 czerwca br. na Stadionie Miejskim w Luboniu odbył się pierwszy miting z cyklu Luboń Track.
Zawody zaplanowane były na sobotę 12 czerwca, ale trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiły organizatorom przygotowania do przeprowadzenia zawodów.
W biegach dla najmłodszych wystartowało ponad 70 dzieci, rywalizujących na czterech dystansach. Zwycięzcami biegów zostali:
200 m (roczniki 2018-2016): Karolina Starczewska i Karol Gierak
400 m (roczniki 2015-2014): Oliwia Włodarczyk i Jan Ciesielski
800 m (roczniki 2013-2012): Maja Karalus i Wojciech Lehwark
800m (roczniki 2011-2009): Gabriela Sosnowska i Mikołaj Pietrasik
1000 (roczniki 2008-2006): Magdalena Mojzykiewicz i Adam Górczyński.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli rywalizację, otrzymali pamiątkowe
medale oraz poczęstunek regeneracyjny po biegu. Najlepsi zostali nagrodzeni na podium pucharami oraz medalami. Impreza, której organizatorem jest Ronin Running, jest objęta Honorowym Patronatem Burmistrz
Miasta Lubonia. Kolejny miting już 17 lipca. Wpisowe za udział w zawodach wynosi 20 zł dla dzieci oraz 30 zł dla dorosłych.
Link do zapisów: www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/lubon-track

Dorośli mieli do wyboru dwa dystanse. Na 1000 m rywalizację wśród panów wygrał Hubert Mikołajczak (rezultat 2:55), a wśród pań triumfowała
Katarzyna Kozłowska (rezultat 4:34). Na 5000 m z czasem 16:55 zwyciężył
Adam El Bah, a najszybszą kobietą była reprezentantka Lubonia Kinga
Gliszczyńska (czas 21:14).

Fanpage zawodów: www.facebook.com/lubontrack1

fot. Anna Strojna

fot. Anna Strojna

Adam Chudzicki

fot. Anna Strojna
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Dobrze, że ul. Długa jest długa
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 3 648 095 zł
(stanowi to połowę kosztów kwalifikowalnych) z przeznaczeniem na budowę ul. Długiej.
W poniedziałek, 14 czerwca, w imieniu naszego miasta Burmistrz Małgorzata Machalska podpisała stosowną umowę w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim, dzięki której będzie mogła być zrealizowana budowa
ul. Długiej. Ulica ta, jako jedna z nielicznych miała szansę na uzyskanie maksymalnego dofinansowania z rządowego funduszu z uwagi na
jej długość (1 160 m). Innymi słowy dobrze, że jest długa. Dodatkowo
premiowane są budowy ponad kilometrowych odcinków dróg i ponad
kilometrowych odcinków kanalizacji deszczowej. Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Długiej w Luboniu wraz z budową przylegających
odcinków ul. Uroczej, ul. Szkolnej i rozbudową odcinka ul. Poprzecznej.

Ulica Długa. Już niedługo ruszy budowa jednej z najdłuższych ulic naszego miasta
fot. Paweł Wolniewicz

Inwestycja obejmuje: budowę jezdni, chodników, zjazdów, pasa zieleni,
kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i ułożenie przepustów kablowych. W jej zakresie będą
również wybudowane trzy tzw. skrzyżowania wyniesione. Warto wspomnieć, że otrzymana kwota wpłynie na „uwolnienie” zarezerwowanych
środków i przeznaczenie ich na budowę tych dróg, które nie miałyby
nigdy szans na uzyskanie dofinansowania. (PAW)

Chwilę po podpisaniu umowy, od lewej: Wojewoda Wielkopolski – Michał Zieliński, poseł
na Sejm RP – Bartłomiej Wróblewski, Burmistrz – Małgorzata Machalska, Skarbnik Miasta –
Mirosław Stromczyński i Wiceminister Spraw Zagranicznych – Szymon Szynkowski vel Sęk
fot. Gabinet Wojewody Wielkopolskiego

Wokół wyspy

Wkrótce przeprowadzka

Pomiędzy centrum handlowym PAJO a stacją Shell można natrafić na
kontrowersyjny obiekt. Czy jest to rondo? – zastanawiają się kierowcy.
Jak prawidłowo poruszać się po tym czymś? – piszą do naszej redakcji
Czytelnicy.

Niebawem na wschodzie Poznania zostanie otwarte
nowe schronisko dla zwierząt, między ulicą Kobylepole
a dwiema liniami kolejowymi. Tamtejsze ukształtowanie terenu naturalnie wygłuszy szczekanie psów oraz
oddzieli schronisko od okolicznych domów i obiektów
użyteczności publicznej.

Przy żadnym z trzech wjazdów nie widać znaku C-12. Nie jest to więc
rondo, gdzie pojazdy miałyby wykonywać ruch okrężny wokół wyspy,
w kierunku określonym strzałkami na znaku. Na wyspie nie zostały
umieszczone znaki C-9 lub C-10, nakazujące jazdę z konkretnej strony
znaku. Nie ma tam również żadnych znaków (pionowych czy poziomych) określających pierwszeństwo przejazdu.
Podsumowując – wyspę można mijać lub okrążać w dowolny sposób,
a przy przecinaniu się kierunku ruchu dwóch pojazdów pierwszeństwo
ma ten nadjeżdżający z prawej strony.
Rafał Wojtyniak

Przykładowe tory ruchu pojazdów. Linia przerywana oznacza miejsce ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony fot. Rafał Wojtyniak

Teren, na którym powstaje nowe schronisko jest osiem razy większy od
obecnego przy ul. Bukowskiej. Będzie więc miejsce na wszystko, co nowoczesnej instytucji tego typu jest potrzebne: ogrzewane wewnętrzne,
boksy z wybiegami, wszechstronną kociarnię z wydzielonymi pomieszczeniami dla poszczególnych zwierząt, szpital dla psów i kotów, zakład
weterynaryjny, budynek administracyjny z salą edukacyjną. Jak się dowiedzieliśmy, wygodne miejsce znajdzie tu nawet 300 psów i tyle samo
kotów. Nowe budynki mają spełniać najwyższe europejskie standardy.
W sąsiedztwie nowego schroniska planuje się urządzić ogólnodostępne
wybiegi dla psów, tor przeszkód i halę szkoleniową. Do tematu przeprowadzki ze starego schroniska przy ul. Bukowskiej do nowego, niewątpliwie, na naszych łamach powrócimy. (PAW)

Wizualizacja nowego schroniska fot. Zb. Schroniska dla Zwierząt w Poznaniu
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Problem odpadów
wielkogabarytowych

Szkodliwe tworzywo?
W pierwszej dekadzie czerwca otrzymaliśmy list od czytelniczki
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji) dotyczący nawierzchni
boiska „Orlik” przy Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (LOSiR)
na ul. Kołłątaja.
Treść listu
„Dzień dobry. Zwracam się do Państwa z prośbą o wystąpienie do Władz Lubonia z inicjatywą przeprowadzenia badania odnośnie szkodliwości tworzywa,
z którego utworzony jest Orlik na ul. Kołłątaja w Luboniu”.
Oczywiście temat podjęliśmy. W tym celu skontaktowaliśmy się z zarządzającym obiektem, prezesem spółki LOSiR – Michałem Kosińskim, który poinformował nas, że w kwestii nawierzchni „Orlika”, o którym mowa, zainteresowana pani otrzymała wyczerpującą, pisemną odpowiedź, do której były
załączone stosowne certyfikaty dotyczące jakości nawierzchni boiska. (PAW)

Boisko „Orlik” przy ul. Kołłątaja fot. Paweł Wolniewicz
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W styczniu (czytaj: “GL” 01-2021, s.10) podjęliśmy temat odpadów wielkogabarytowych zalegających przy kojcach na śmieci w „Luboniance”, najczęściej wystawianych poza terminem określonym w harmonogramie ich
wywozu. Niestety, po upływie pół roku problem pozostał. Przypominamy
więc na prośbę Spółdzielni Mieszkaniowej, że Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) – Kom-Lub, mieszczący się przy ul. Niepodległości 11, nieodpłatnie zapewnia odbiór odpadów wielkogabarytowych. Pamiętajmy też przy okazji o odpowiedniej segregacji odpadów.
Dbajmy o nasze otoczenie, bo dzięki temu poprawi się estetyka przestrzeni publicznej i stanie się ono przyjemniejsze dla oka. (PAW)

fot. Paweł Wolniewicz

Nadal się tli
Można zauważyć, że sytuacja pandemiczna od pewnego czasu się stabilizuje. W ostatnich dniach w Polsce liczba
zakażeń koronawirusem spadła do poniżej stu dziennie. Stopniowo maleje liczba chorych przebywających w szpitalach. Mimo, że pandemia nadal się tli, stopniowo powracamy do dawnego życia. W ramach kolejnych luzowań
obostrzeń, zgodnie z harmonogramem otwierania gospodarki, wznowiła działalność jedna z najdłużej zamkniętych branż – rozrywka. Ruszyły dyskoteki i kluby nocne, w wielu miejscach zmniejszony został limit osób.
Na naszym podwórku
W naszym mieście funkcjonują trzy punkty
szczepień przeciw Covid-19: w Przychodni Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo, mieszczącej
się przy ul. Poniatowskiego 20 (tel. 61 810 48 31),
w Centrum Medycznym Med-Lux przy ul. Żeromskiego 1 (tel. 61 813 92 23) oraz 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 stronie internetowej
pacjent.gov.pl, wysyłając SMS o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333 lub kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień – tel.
664 536 305.
Poziom zaszczepienia lubonian
(stan na dzień 28 czerwca)
Na 32 015 mieszkańców naszego miasta 17 921

(55,9%) jest zaszczepionych pierwszą dawką,
natomiast 12 526 (39,1%) to w pełni zaszczepieni. Daje to wysokie – 71 miejsce w rankingu
ogólnopolskim (na 2 477 gmin).
Liczba zaszczepionych minimum jedną dawką
z podziałem na grupy wiekowe:
12-19 lat		
1 046
20-39 lat		
4 575
40-59 lat		
6 641
60-69 lat		
2 731
70+		
2 928
(źródło: Ministerstwo Zdrowia)

stosowny dystans fizyczny, unikajmy tłumów,
wietrzmy pomieszczenia. Po prostu zachowajmy ostrożność i dbajmy o siebie, aby zmniejszyć
ryzyko. Innymi słowy miejmy świadomość, że
pandemia jeszcze się tli i nadal konieczne jest
zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby się przed nią ustrzec. Zarażajmy się
wyłącznie pozytywną energią. (PAW)

Szczepimy się
W sobotę i niedzielę (26 i 27 czerwca) w hali
LOSiR przy ul. Kołłątaja, w ramach akcji szczepienia przeciw COVID-19 jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson zaszczepiono 810
osób. Należy pamiętać, że szczepionki są jedynie częścią rozwiązania problemu pandemii, ale
same jej nie zakończą. Dlatego też zachowajmy

Podczas weekendowego szczepienia w LOSiR zaszczepiono
810 osób fot. Paweł Wolniewicz
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Zaćmienie Słońca
10 czerwca mieliśmy okazję obserwować częściowe zaćmienie Słońca. W naszej okolicy zjawisko
rozpoczęło się ok. 11.45 i trwało 2 godziny. Maksymalne przesłonięcie tarczy słonecznej wystąpiło ok. 12.45. Poranne całkowite zachmurzenie
ustąpiło. Przechodzące sporadycznie chmury aż
tak nie przeszkadzały. Niekiedy umożliwiały obserwację zjawiska gołym okiem.
Wyróżniamy zaćmienie częściowe, całkowite oraz
obrączkowe. Blisko osi Słońce – Księżyc – Ziemia
jest obserwowane zaćmienie całkowite – jeśli rozmiar kątowy Księżyca jest większy niż Słońca, lub
obrączkowe – gdy Księżyc znajduje się w pobliżu apogeum (największego oddalenia od Ziemi),
a tarcza słoneczna ma większy od księżycowej rozmiar kątowy. Na pozostałym obszarze powierzchni
Ziemi występuje albo zaćmienie częściowe albo
zjawisko w ogóle nie zachodzi.
Rafał Wojtyniak

Chmury przesłaniające tarczę słoneczną podczas zaćmienia fot. Rafał Wojtyniak

Zjawisko rejestrowane co 10 minut. Strzałki określają początek i koniec zaćmienia oraz maksymalne przesłonięcie tarczy słonecznej fot. Rafał Wojtyniak

Festiwal Smaków
W pierwszy weekend lipca w Luboniu, przy CH Factory odbędzie się III Festiwal Smaków Food Trucków. Objęliśmy go
patronatem medialnym.
Przez dwa dni lipca (sobotę, 3 lipca w godz.
12-21 i niedzielę, 4 – w godz. 12-20) nad naszym miastem wiatr będzie unosił zapach
kuchni food trucków serwujących różnorodne potrawy. Na parkingu przy CH Factory na
ul. Dębieckiej zaparkują mobilne restauracje.
Przyjadą z wielu miast, by ponownie zabrać
gości w kulinarną podróż. Nie opuszczając
Lubonia, będzie można poznać smaki Belgii, Węgier, Gruzji czy Chin m.in. gruzińskie
pierogi, amerykańskie donuty, hiszpańskie
churrosy czy soczyste burgery. Zapowiada
się wyjątkowo smaczne wydarzenie. Nie
zabraknie burgerów w coraz to nowszych
odsłonach czy belgijskich frytek. W foodtruckowych menu znajdą się również hiszpańskie
churrosy z dodatkami i amerykańskie pączki
z dziurką. Jeśli jednak ktoś ma ochotę także
na kuchnie z odległych zakątków świata, to
będą także serwowane specjały kuchni azjatyckiej i gruzińskiej. Pragnienie ugasi rowerowa lemoniada. Po solidnym posiłku będzie
można uraczyć się deserem.

Ze względu na pandemię wszyscy wystawcy
zobligowani są do przestrzegania aktualnych
obostrzeń dotyczących gastronomii. Potrawy
będą przygotowywane z zachowaniem reżimu sanitarnego. Organizatorzy zapewniają,

że dołożą wszelkich starań, by pobyt na wydarzeniu był bezpieczny i komfortowy. Więcej o imprezie na stronie wydarzenia:
facebook.com/events/483860312938044/
(PAW)

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

GAZETA LUBOŃSKA 07/2021

13

Szukają swojego miejsca
Świat przyspiesza, coraz bardziej się cywilizuje i urbanizuje, stając się „globalną wioską”. Nie inaczej jest w naszej Małej
Ojczyźnie – Luboniu. Jednak są i oby były wśród nas jak najdłużej one – zwierzęta gospodarskie, szukające swojego
miejsca w coraz bardziej okrawanej, naturalnej przestrzeni.
Ginący Luboń
Kto by pomyślał, że na przekór rozwijającej się i rozbudowującej aglomeracji, której częścią jest nasze miasto, można spotkać
wolno biegające kozy. Jak się okazuje „kozy kują” nie tylko w Pacanowie. Dziewica, Siwa i Zuza pasą się na łące od lat należącej
do ich właścicieli, ciągnącej się od ul. Kościuszki aż do Szacht. W
zderzeniu z współczesnością, mając w sąsiedztwie deweloperskie
zabudowania, szukają swojego, należnego im miejsca. (PAW)

Nie ma to jak po koleżeńsku się tryknąć fot. Paweł Wolniewicz

Od prawej: Dziewica, Zuza i Siwa szukają swojego miejsca w coraz bardziej
zurbanizowanym Luboniu fot. Paweł Wolniewicz

Siwa stara się trzymać jak najdalej od sąsiadujących z jej łąką deweloperskich budynków
fot. Paweł Wolniewicz

Siła żywiołu – nie wytrzymał
We wtorek, 22 czerwca, po fali iście afrykańskich upałów przez stolicę Wielkopolski i nasz powiat przeszły burze.
Nawałnica i ulewa nie oszczędziły także naszego miasta. W kilku rejonach Lubonia dał się odczuć nadmiar wody.
Stary mostek
Niestety, wezbrany nurt Potoku Junikowskiego (przed jego ujściem) spowodował osunięcie się skarpy w sąsiedztwie starego mostka
będącego elementem wytyczonej przed dwudziestu sześciu laty trasy dydaktyczno-rowerowej Luboń-Puszczykówko. Osuwająca się
ze skarpy ziemia uszkodziła fundament, na

którym była zamontowana metalowa kładka,
która zawisła w powietrzu, uniemożliwiając
przejście z jednej strony potoku na drugą. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałe po nawałnicy elementy konstrukcji mostka zostały zdemontowane. Miejsce zostało
zabezpieczone przez strażników miejskich i
pracowników firmy Kom-Lub barierkami i zna-

Mostek przed ujściem Potoku Junikowskiego do Warty przed nawałnicą
fot. Paweł Wolniewicz

kami informującymi o zakazie ruchu pieszych.
Żeby ponownie umożliwić korzystanie z istniejącej trasy dydaktyczno-rowerowej, którą
się przemieszczało wielu pieszych i rowerzystów, trzeba wybudować nowe przejście przez
potok. Jak się dowiedzieliśmy, Miasto podjęło
działanie i czyni starania w celu wybudowania
w miejsce starego, nowego mostka. (PAW)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa kładkę zdemontowano fot. Paweł Wolniewicz

SAMORZĄD
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Co w wodzie piszczy?
Luboń nie został hojnie obdarzony przez naturę. Cieków wodnych jak na lekarstwo, lasu mały kawałeczek, trudno też mówić o sieci terenów zielonych w mieście.
Rolnicza, a od strony brzegów Warty także
przemysłowa przeszłość naszego miasta
wpłynęła na takie, a nie inne zagospodarowanie terenu, dodatkowo poddane presji
intensywnej urbanizacji od końca lat 90.
Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu, co
w Luboniu mamy i jaki jest tego stan. Na
pierwszy ogień wody.
Cały teren miasta położony jest w zlewni
Warty, która stanowi wschodnią granicę miasta na odcinku ok. 3 km. Ponadto przez teren
miasta przepływa jeden ciek – potok (strumień) Junikowski i odwadniają go trzy rowy
– Żabinka, Kotówka i Bocianka. Często mówi
się o nich „cieki”, albo „strumienie” lub „potoki”, są to jednak według klasyfikacji jedynie
rowy. Dodatkowo na terenie Lubonia, w jego
południowo-wschodniej części, występują
starorzecza (warciska). Należą do nich Kocie
Doły i Kocie Dołki, które powstały na skutek
odcięcia zakola rzecznego Warty od jej koryta. Stawy zasilają wody przepływowe, opady
atmosferyczne oraz wody gruntowe.
Stan czystości rzeki Warty oraz Potoku Junikowskiego na terenie miasta jest regularnie badany w ramach państwowego
monitoringu środowiska. Wody tych cieków od lat uzyskują niezadawalające wyniki we wszystkich badanych kategoriach,
które dotyczą oceny warunków życia dla
roślin i zwierząt czy bezpieczeństwa użytkowników. Ich stan określany jest jako zły
lub przeciętny. Z punktu widzenia użytkowników nie ma to większego znaczenia,
bowiem w żadnym z cieków nie można się
kąpać, jednak ich kondycja nie jest też przyjazna dla bytujących w nich organizmów.
Zagrożenie dla stanu czystości wód na terenie Lubonia stanowią zanieczyszczenia
wydobywające się z nieszczelnych zbiorni-

fot. Paweł Wolniewicz

ków bezodpływowych, znajdujących się na
terenach nieskanalizowanych, spływ wód
deszczowych wraz z zanieczyszczeniami powierzchniowymi, a także stan wód w ciekach
dopływających do miasta, który jest już na
wstępie niezadowalający. Ostatnio szczególną uwagą objęty był Strumień Junikowski,
jego dolina. Co jakiś czas pojawiają się pomysły, że cała jego dolina w granicach administracyjnych Lubonia powinna być udostępniona dla rowerzystów i spacerowiczów.
Podjęte w tym celu kroki pozwoliły zrealizować pierwszy etap ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Strumienia. Teren ten został
wzbogacony o elementy małej architektury
oraz kolejne nasadzenia zieleni, w tym drzew,
krzewów, bylin i traw. W tym roku prace toczą
się dalej, aby udrożnić ten ciąg aż do Ronda
Żabikowskiego. Co dalej ze ścieżką wzdłuż
Strumienia? Czy dojedziemy nią kiedyś do
ul. Dworcowej? Trudno powiedzieć. Jest to
niewątpliwie teren z potencjałem, ale koszt
udrożnienia terenu wzdłuż brzegów, jego
deniwelacji, wykonania ścieżki wraz z przejściami nad Strumieniem na chwilę obecną
przekracza możliwości budżetowe miasta.
Jednocześnie jednak toczą się inne prace,
mające na celu zachowanie cieku w niepogorszonym stanie. Po okresie zimowym
pojawiło się szereg problemów u ujścia strumienia do Warty. Dość wysoki poziom wód
podmył skarpy wzdłuż brzegów strumienia,
a spływające z jego wodami zanieczyszczenia utworzyły zator w miejscu jego połączenia z Wartą. W ramach akcji wiosennego
sprzątania wolontariusze z terenu miasta
i Żeglugi Retro pracując z lądu i wody, doprowadzili do udrożnienia cieku. W maju
odbyły się w tej sprawie spotkania Burmistrz,
radnych Komisji Ochrony Środowiska RML
i pracowników urzędu z przedstawicielami

fot. Paweł Wolniewicz

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

zarządcy strumienia (PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu) i już 7 i 8 czerwca
prowadzono kolejne prace u jego ujścia. Niestety niemożliwe było pogłębienie dna strumienia, dokonano jednak wykoszeń i tzw.
hakowania roślinności przy jego brzegach.
Podjęte prace poprawią stan strumienia
i jego ujścia, ułatwiając spływ wód i zwiększając jego drożność. Powinno to zminimalizować ryzyko kolejnych zatorów.
Obecny zarządca strumienia nie dysponuje
środkami pozwalającymi na większe prace inwestycyjne w jego obrębie. Dotyczy
to zarówno podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców niektórych posesji
na terenie miasta, którzy narażeni są na lokalne podtopienia ze strony tego cieku, jak
i ewentualnej renaturalizacji jego ekosystemu. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania
z przedstawicielami zarządcy i społeczny
nadzór nad stanem cieku pozwolą systematycznie dokonywać kolejnych działań i poprawią potencjał tego obszaru zarówno pod
względem stanu środowiskowego jak i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.
Anna Bernaciak
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Сучасна фабрика м’яких меблів шукає кандидатів на такі посади:

ОББИВАЛЬНИК МЕБЛІВ
КРАВЧИНЯ / КРАВЕЦЬ
ВИРОБНИЧИЙ ПРАЦІВНИК
місце роботи: с. Робаково біля м. Познань
двозмінна робота (8 год.)

БЕЗПОСЕРЕДНЄ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ / ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
ДОПОМОГА У ВИРІШЕННІ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
ПРИВАБЛИВА ЗАРОБІТНА ПЛАТА + ПРЕМІАЛЬНА СИСТЕМА
ДОФІНАНСУВАННЯ ДОЇЗДУ НА РОБОТУ / З РОБОТИ
БЕЗКОШТОВНИЙ СНІДАНОК
БЕЗКОШТОВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
ГРУПОВЕ СТРАХУВАННЯ
Зателефонуйте (тел. 61/222 00 80) і дізнайтеся більше!
Прочитайте про нас на www.zaparoh.com
Зацікавлених осіб просимо надіслати своє резюме на електронну адресу: praca@zaparoh.com або подати його особисто за адресою:
Zaparoh Sp. z o.o., ul. Żernicka 22 (hala nr 6, Recepcja), 62-023 Robakowo
[ТОВ «Zaparoh», вул. Жерніцка, 22 (зал № 6, Рецепція), 62-023 с. Робаково].
Подаючи заявку на роботу в ТОВ «Zaparoh» із місцезнаходженням у с. Робаково, вул. Жерніцка, 22 (Адміністратор даних), Ви даєте згоду на
те, щоб Адміністратор обробляв Ваші персональні дані, які містяться у заявці на роботу, з метою проведення процесу набору на посаду,
вказану в оголошенні. Повну інформацію про обробку Ваших персональних даних можна знайти на веб-сайті /praca/klauzula-informacyjna

„AGAT”

Tomasz
Piotrowski

LP007

tel. 513 130 522

LK009

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

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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OPIEKA
ZDROWOTNA
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MALOWANIE

czysta lokura

25 LAT DOŚWIADCZENIA

FIRMA SPRZĄTAJĄCA

Umów się
na darmową
wycenę
784-026-683
574-013-188
MYCIE OKIEN

PRANIE
DYWANÓW/KANAP

SPRZĄTANIE MIESZKAŃ I
DOMÓW

CZYSZCZENIE
TARASÓW

Księgowa obsługa

NISKIE CENY

604 345 047
Budowa domów
jednorodzinnych

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

 fa c h owo
 r ze te ln i e
 zaw s ze na c zas
Katarzyna Malinowska
emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl
rozwiazaniadlabiznesu.pl

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

tel. 723 606 826

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

DZIEJE SIĘ W BIZNESIE

GAZETA LUBOŃSKA 07/2021

ODZIEŻ

AKCESORIA

CZĘŚCI

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

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

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

REKLAMA
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BAR
KUCHNIA
WIETNAMSKA
I TAJLANDZKA

ZAPRASZAMY:
PN.- SOB. 10-21
NIEDZ. 12-21

UL. KOŚCIUSZKI 72

TEL. 739 407 858

Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2
62-060 Stęszew

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9
63-100 Śrem

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

www.bksc.pl
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

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

(LK137)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń
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XXXIII Sesja Rady Miasta Luboń

– Raport o stanie Miasta oraz absolutorium dla Burmistrz
Czerwcowa sesja Rady Miasta miała szczególne znaczenie, bowiem radni dyskutowali nad „Raportem o stanie
Miasta Luboń za 2020 rok” oraz głosowali nad udzieleniem Burmistrz Miasta Luboń absolutorium.
Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na włodarza miasta obowiązek corocznego opracowania raportu o stanie gminy, w którym
szczegółowo prezentowane są informacje dotyczące działań podjętych przez Burmistrz, Urząd Miasta i jednostki podległe w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady oraz budżetu obywatelskiego.
Jak podkreślała Pani Burmistrz, miniony rok był wyjątkowy ze
względu na wyzwania, jakie niosła za sobą pandemia koronawirusa, która zrewidowała plany i wymusiła dostosowanie do zmieniających się warunków.
– Realizacja zadań była możliwa przede wszystkim dzięki dobrej organizacji urzędu i podległych jednostek. Zwracam uwagę na to, że
i pracowników miasta dotknęła pandemia, która czasowo ograniczała, utrudniała lub wyłączała możliwości sprawnej realizacji działań
– mówiła Pani Burmistrz Małgorzata Machalska. Niemniej, jak wskazuje raport, pomimo ograniczeń udało się utrzymać na dotychczasowym poziomie nakłady na inwestycje drogowe, pozyskano znaczne
środki zewnętrzne, zapewniono sprawne funkcjonowanie szkół oraz
bezpieczny transport publiczny. – Wdrożyliśmy w warunkach pandemii ustawowe zmiany w gospodarce odpadami, przeprowadziliśmy
procedury planistyczne jako jedni z pierwszych w powiecie po odmrożeniu terminów administracyjnych, kontynuowaliśmy również
program antysmogowy i zrealizowaliśmy 3 z 4 przegłosowanych
w 2019 roku projektów budżetu obywatelskiego – podkreśliła Pani
Burmistrz.
W czasie krótkiej debaty radni Forum Obywatelskiego wyrażali
swoje uznanie dla Pani Burmistrz za skuteczność działań, których celem było przeciwdziałanie skutkom pandemii oraz pomoc
mieszkańcom. Bardziej szczegółowe pytania zadał radny Marek
Samulczyk, który zwrócił uwagę, że w Raporcie zabrakło pełnych
informacji o wpływie pandemii na kondycję finansową lubońskich
przedsiębiorstw (w tym także na spółki Miasta), stanie zasobów lokalowych oraz o zieleni miejskiej (w tym efektów nasadzeń w Parku Papieskim i wycince przy ul. Dębieckiej). Radny prosił ponadto
o wyjaśnienie przyczyn dużych zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami. Wrócił także do tematu środków, które nie zostały wykorzystane na planowane inwestycje. W głosowaniu radni
jednogłośnie udzielili Burmistrz wotum zaufania.
Sprawozdanie z wykonania budżetu i absolutorium
Kolejnym istotnym punktem obrad była prezentacja sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego. Ostatecznie dochody Miasta oszacowano
na kwotę 176 026 747,61 zł, a wydatki na kwotę 174 614 364,20 zł,
co oznacza, że na koniec roku 2020 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 412 383,41 zł. W minionym roku udało się także
zmniejszyć dług Miasta z tytułu kredytów i pożyczek o ponad 1 mln
zł, do kwoty 39,23 mln zł. Jak się okazało wpływy do budżetu Miasta
nie uległy radykalnemu zmniejszeniu z powodu pandemii, czego
obawiano się na początku roku. Pomimo wstrzymania w pierwszym półroczu 2020 r. inwestycji i ogłaszania przetargów, w III i IV
kwartale udało się nadrobić część opóźnień i zrealizować niektóre
z planowanych zakupów i remontów. Należy także dodać, że tak

dobre wykonanie budżetu wynika ze zmian wprowadzanych przez
Radę Miasta w ciągu roku, dostosowujących wydatki do aktualnej
sytuacji finansowej. Sprawozdanie zostało przyjęte głosami radnych Forum Obywatelskiego przy 8 głosach wstrzymujących radnych z komitetu Koalicji Mieszkańców Lubonia. Kluczowe w tym
dniu głosowanie nad absolutorium dla Burmistrz Miasta Luboń
za rok 2020 zakończyło się podobnym wynikiem: 14 głosów za i 7
wstrzymujących się.
Sprawy porządkowe i formalne
Kolejne punkty sesji dotyczyły kwestii formalnych, między innymi zmiany treści „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Luboń”, określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego. Radni zdecydowali także o przystąpieniu do realizacji ze środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021, w ramach którego opiekunowie
osób niepełnosprawnych mogą liczyć na wsparcie w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
(do 240 godzin) lub w ramach pobytu całodobowego w placówce
pomocy społecznej (do 14 dni). Program realizowany będzie przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu. Dokonano także
korekty weekendowego rozkładu jazdy autobusu nocnego 251
(wcześniej 651) oraz zmieniono miejsce docelowe z węzła Dębiec
na Górczyn.
Nowe ulice w Luboniu
W związku z intensywnym rozwojem zabudowy w naszym Mieście
konieczne stało się dokonanie zmian w planie ulic. Decyzją radnych ulica Jachtowa została przedłużona o nowe posesje i pojawiły się trzy nowe ulice: Kajakowa, Mazurska oraz Warmińska.
Dofinansowanie na e-usługi
Luboń w partnerstwie z gminami Mosina i Włoszakowice otrzymał
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń,
Mosina i Włoszakowice”, który zakłada wdrożenie systemów zarządzania dokumentami i elektronicznego biura obsługi interesanta.
Oznacza to, że w najbliższym czasie kolejne usługi na rzecz mieszkańców będą mogły być realizowane zdalnie (m.in. systemy e-rekrutacje do szkół i przedszkoli, budżet obywatelski, powiadamiania
dla mieszkańców, obsługa zadań pożytku publicznego).
Jakub Jackowski
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Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86
Od 16 maja 2021 do 16 czerwca 2021 r. Straż Miejska podjęła 718
różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta, w tym
związanych z reżimem sanitarnym – 2.
Działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – 36
• Kontrola placów zabaw – 172
• Patrole piesze i pieszo-rowerowe – 58
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 36
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 80
• Patrole szkolne – 39
• Patrole łączone z pracownikami MOPS i Urzędu Miasta – 17

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 45
• Interwencje drogowe – 95
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 51
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem
ładu i porządku publicznego – 17
Warto wspomnieć, że na przełomie maja i czerwca 19 osób ukarano mandatami, natomiast 28 pouczono. Od początku roku prowadzonych jest 51
spraw o wykroczenie.
Na podstawie danych SM (PAW)

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98
Od 21 maja do 12 czerwca lubońska OSP odnotowała 45 zdarzeń: 11
pożarów, 29 miejscowych zagrożeń (w tym 16 przewozów osób na
szczepienie przeciw Covid-19) i 5 fałszywych alarmów. Interweniowano w Luboniu, Poznaniu, Komornikach, Wirach i Łęczycy.
21 maja – Luboń, zagrożenie owadami przy ul. Źródlanej.
21 maja – Luboń, otwarcie mieszkania przy ul. Żabikowskiej.
22 maja – Poznań, fałszywy alarm na ul. Rymera.
24 maja – Poznań, pożar przy ul. Opłotki.
25 maja – Poznań, wypadek na Autostradzie A2.
27 maja – Luboń, pożar w biurze przy ul. Żabikowskiej.
30 maja – Luboń, zagrożenie owadami przy ul. Batorego.
30 maja – Poznań, zagrożenie owadami przy ul. Gostyńskiej.
30 maja – Poznań, pożar skrzynki elektrycznej przy ul. Rydzyńskiej.
31 maja – Luboń, zagrożenie owadami przy ul. Żabikowskiej.
1 czerwca – Łęczyca, fałszywy alarm przy ul. Poznańskiej.
1 czerwca – Luboń, zagrożenie owadami przy ul. Armii Poznań.
2 czerwca – Łęczyca, pożar kontenerów na śmieci przy ul. Poznańskiej.
2 czerwca – Komorniki, pożar przy ul. Żabikowskiej.

2 czerwca – Poznań, wypadek na Autostradzie A2.
2 czerwca – Poznań, wypadek na Autostradzie A2.
3 czerwca – Komorniki, fałszywy alarm na ul. Młyńskiej.
4 czerwca – Komorniki, fałszywy alarm Autostrada A2.
4 czerwca – Luboń, pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego przy ul.
Szkolnej.
6 czerwca – Luboń, pomoc w zdjęciu pierścionka przy ul. Żabikowskiej.
6 czerwca – Luboń, wyciągnięcie kota ze studni przy ul. Samotnej.
8 czerwca – Komorniki, fałszywy alarm przy ul. Żabikowskiej.
8 czerwca – Luboń, pożar samochodu przy ul. Okrzei.
9 czerwca – Luboń, pożar samochodu przy ul. Armii Poznań.
10 czerwca – Luboń, likwidacja plamy oleju przy ul. Sikorskiego.
10 czerwca – Poznań, pożar przy ul. Roboczej (ZNTK).
11 czerwca – Luboń, pożar samochodu przy ul. Armii Poznań.
11 czerwca – Wiry, pożar trawy przy ul. Zespołowej.
12 czerwca – Luboń, pożar przy ul. Magazynowej.
Na podstawie danych OSP Luboń (PAW)

Pożar na ul. Kasztelańskiej

Pożar w CH Pajo

W czwartek, 24 czerwca o godz. 9.30, na jednej z posesji przy ul.
Kasztelańskiej wybuchł pożar. Zapalił się dach budynku gospodarczo-magazynowego. W akcji gaszenia pożaru brało udział pięć zastępów Straży Pożarnej, w tym jeden z OSP Luboń. Po ponad godzinnej akcji pożar, w wyniku którego nikt nie ucierpiał, ugaszono. (PAW)

W czwartek, 27 maja o godzinie 5 lubońscy pogromcy ognia gasili
pożar na terenie Centrum Handlowego Pajo przy ul. Żabikowskiej.
Na miejsce zadysponowano jeden zastęp OSP Luboń oraz dwa ze
Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Po dotarciu na miejsce okazało
się, że pożar wybuchł w jednym z pomieszczeń biurowych. Zagrożenie szybko opanowano i zlikwidowano. Nikt nie ucierpiał. (PAW)

Pożar na ul. Kasztelańskiej fot. Arch. „GL”

Podczas akcji fot. Zb. OSP Luboń
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Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
27 maja – przy ul. Osiedlowej zatrzymano nietrzeźwego (1,1 promila) kierowcę.

Od 20 maja do 16 czerwca w Luboniu skradziono trzy samochody,
jeden motocykl i jeden motorower, zatrzymano jednego mężczyznę
posiadającego narkotyki i dwóch nietrzeźwych kierowców. Policja zatrzymała na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu siedmiu
sprawców oraz wylegitymowała 376 osób. Ujawniono również jedenaście oszustw internetowych (tzw. przestępstwa w sieci).

31 maja/1 czerwca – skradziono fiata zaparkowanego przy ul. Kościuszki (straty: 40 000 zł).

20 maja – współdziałając, trzech mężczyzn ze Śląska, w jednym ze sklepów
CH Factory przy ul. Dębieckiej skradło odzież różnych marek (straty: 500 zł).

4 czerwca – z terenu jednej z posesji przy ul. 11 Listopada skradziono 200 m.b. rur metalowych (straty: 4 000 zł).

20/21 maja – skradziono audi zaparkowane przy ul. Żabikowskiej
(straty: 90 000 zł).
21 maja – z parkingu przy ul. Osiedlowej skradziono samochód marki Kia
(straty: 79 000 zł).
22/23 maja – z parkingu przy ul. Jachtowej skradziono motorower marki
Shenke (straty: 1 500 zł).
23 maja – na parkingu Intermarché przy ul. Żabikowskiej ujawniono poszukiwane audi.
23 maja – mieszkaniec ul. Sobieskiego skradł dysk SSD WD Black
(straty: 5 400 zł).
24 maja – mieszkaniec ul. Bukowej zgłosił przywłaszczenie samochodu marki BMW przez mieszkańca Plewisk (straty: 26 000 zł).
27 maja – 83-letnia mieszkanka ul. Żabikowskiej zgłosiła, że dwie nieznane
kobiety, podające się za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, wykorzystując jej nieuwagę, skradły znajdującą się w mieszkaniu gotówkę w kwocie
11 500 zł. Na miejscu pojawił się przewodnik z psem tropiącym. Zabezpieczono również stosowne ślady.
27 maja – przy ul. Poniatowskiego zatrzymano mężczyznę posiadającego
narkotyki.

Kto rozpoznaje?
Znasz tego mężczyznę? Skontaktuj się z nami! Policjanci z Lubonia prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie kradzieży z włamaniem do konta bankowego.
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Luboniu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda prowadzą postępowanie przygotowawcze
w sprawie włamania do konta bankowego i dokonania 64 wypłat za pomocą karty bankomatowej na łączną kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Do zdarzenia doszło w okresie od 27 października do 7 listopada 2020 r.
Sprawca posługując się kartą płatniczą dokonał wypłaty gotówki w różnych miejscach na terenie Lubonia oraz Poznania. Osoba, której wizerunek
został opublikowany może mieć związek z tym przestępstwem.
Wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę ze zdjęć, bądź posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji w Luboniu pod numerami telefonów 47 77 149
00 lub 112.
KP Luboń

fot. Zb. KP Luboń

31 maja – skradziono cztery koła od samochodu zaparkowanego
przy ul. Żeglarskiej (straty: 2 400 zł).

4 czerwca – skradziono rower znajdujący się przy sklepie „Bystry” na
ul. Sobieskiego (straty: 1 000 zł).
11 czerwca – przy ul. Armii Poznań zatrzymano mężczyznę kierującego samochodem bez stosownych ku temu uprawnień.
13 czerwca – uszkodzono fiata zaparkowanego przy ul. Sikorskiego.
Na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady.
13/14 czerwca – z parkingu podziemnego przy alei Jana Pawła II skradziono zaparkowany tam motocykl marki Honda (straty: 16 600 zł).
16 czerwca – na autostradzie A2 zatrzymano nietrzeźwego (1,8 promila) kierowcę.
Na podstawie danych policji (PAW)
Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
www.116111.pl.
Telefon zaufania
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dla mieszkańców 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

Wypadek na ul. Sobieskiego
We wtorek, 22 czerwca krótko przed południem jadący ul. Sobieskiego kierowca zasłabł, tracąc panowanie nad pojazdem, przejechał na
przeciwny pas jezdni i uderzył w nadjeżdżający z przeciwnej strony,
prawidłowo jadący samochód. Niestety, przybyłym na miejsce wypadku służbom medycznym i ratowniczym nie udało się uratować
mężczyzny. (PAW)

fot. Zb redakcji „GMP”
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Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
Ósmoklasiści czekają na wyniki egzaminów
Czarny długopis i linijka, legitymacja i woda w małej butelce – to wszystko,
co może mieć ze sobą uczeń, który zdaje egzamin. W dniach 25-27 maja w
całej Polsce ósmoklasiści zdawali egzaminy na zakończenie nauki w szkole podstawowej. W formie testów łączących zadania otwarte i zamknięte
sprawdzano wiedzę uczniów z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.
Udało się zapanować nad emocjami, egzaminy przebiegły bez zakłóceń,
mamy więc nadzieję, że wyniki będą satysfakcjonujące i umożliwią młodzieży dostanie się do wybranej szkoły średniej.
Dzień Dziecka
Samorząd Uczniowski w ramach Dnia Dziecka zorganizował grę terenową w budynku szkoły. W różnych miejscach rozwieszono punkty z zagadkami dla grupy uczniów z tej samej klasy. Każdy zespół po pobraniu
z dyżurki karty startowej, w czasie przerw, wykonywał zadania. Swoje
odpowiedzi uczniowie zapisywali na kartach i wrzucali do pudła, a w
nagrodę otrzymali słodycze. Oprócz tego świętowaliśmy, jedząc pizzę,
lody, grając i bawiąc się na boisku.

fot. Zb. ZS

Nazwali plac zabaw
Na stronie UML przeczytaliśmy, że uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni w konkursie na nazwę placu zabaw! Nagrodę główną zdobyły cztery
osoby: Martyna Wiśniewska, Zofia Urbańska, Filip Rokitowski, Nikola Wawrzyniak za nazwę placu zabaw przy ul. 3 Maja, która brzmiała „Kolorowe
kredki”. Jury przyznało również wyróżnienia, otrzymali je: Łucja Wiatr za
nazwę „Szemrzący Strumyk” i Marek Odzijewicz, który nazwał plac: „Baza
na Maja”.
Spotkanie z misjonarzem
8 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Misyjny. Uczniowie kilku klas
na lekcji religii mieli możliwość porozmawiania z wolontariuszem Franciszkiem Szkudelskim, który uczestniczył w doświadczeniu misyjnym w
Rwandzie. Opowiedział o swojej pracy w Afryce, warunkach i sposobie
nauczania w tamtejszych szkołach, kulturze i różnych zwyczajach w tym
kraju. Dzieci mogły zadawać pytania, aby poszerzyć swoją wiedzę o działaniach misyjnych.

fot. Zb. ZS

W Czyściochowej Akademii
Klasa 2c trafiła do Czyściochowej Akademii. Uczniowie przeprowadzili szereg eksperymentów odkrywających, dlaczego warto dbać o higienę. Dowiedzieli się, jak nos radzi sobie z zarazkami, skąd się biorą dziury w zębach,
jak usunąć brud i dbać o skórę.

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych
Uczniowie klas 1c, 3a i 3b wzięli udział w warsztatach, podczas których poznali jedną z metod papieroplastyki – quilling. Dzieci miały szansę wykonania własnych prac, uczenia się staranności i ćwiczenia cierpliwości. Mamy
nadzieję, że przygotowane przez nie prace, które wymagały dużego zaangażowania i precyzji, sprawiły rodzicom wiele radości.
Wielka Przygoda z Filmem
To projekt, który dzięki Marianowi Suchaneckiemu, Januszowi Piwowarskiemu i Rafałowi Jerzakowi z Centrum Sztuki Dziecka realizują nasi licealiści. Efekty działań młodzieży pod okiem doświadczonych przedstawicieli
świata filmu będzie można obejrzeć w Multikinie 51 w Poznaniu w grudniu,
o czym z pewnością Państwu przypomnimy.

fot. Zb. ZS

Dobre wiadomości
Miło nam poinformować, że Oliwia Kaszkowiak i Alicja Godlewska z klasy
8a zostały laureatkami Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Olimpus
z Języka Polskiego. Cieszą również wyróżnienia naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny: Patrycji Urbanek z klasy
2 oraz Klary Al Faisal, Jakuba Wojtkowskiego i Bartosza Reformata z klas 7.
Brawo!

fot. Zb. ZS
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Szkoła Podstawowa nr 1
„The Big Challenge” – uczniowie sprostali
wyzwaniu
Podczas całego roku szkolnego uczniowie
SP 1 doskonalili swoje umiejętności językowe na platformie organizatora konkursu „The
Big Challenge”. W kwietniu br. zmierzyli się ze
swoimi rówieśnikami z całej Polski i uzyskali
wysokie wyniki. Szczególne gratulacje należą
się Patrykowi Kaźmierczakowi z kl. 6c, który
zajął 3 miejsce w województwie wielkopolskim i 45 miejsce w Polsce. Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów!
Olejniczak

ki”. Projekt miał na celu wspieranie rozwoju
czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Ta edycja
projektu, poruszała ważne wątki ekologiczne,
przyczyniła się do wzmocnienia u uczniów więzi ze środowiskiem przyrodniczym i rozbudziła
troskę o bliższe i dalsze otoczenie. Projekt był
złożony z trzech modułów: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym z nich uczniowie realizowali zadania, wypełniali „Lekturniki”,
wykonywali prace plastyczne, techniczne, sadzili rośliny, organizowali sesje fotograficzne
i oczywiście czytali wybrane książki. To był bardzo wartościowy projekt, niosący ze sobą same
korzyści dla wszystkich jego uczestników.
Maria Sleboda, Karolina Lechniak

fot. Zb. SP1

Muzyczne zakończenie nauczania zdalnego
w klasie czwartej

fot. Zb. SP1

Plastyka w plenerze w 3a

www.musiclab.chromeexperiments.com/Spectrogram/

Piękna pogoda nie sprzyja siedzeniu w salach
lekcyjnych, postanowiliśmy więc zajęcia plastyki zrobić na świeżym powietrzu. Malowanie

www.musiclab.chromeexperiments.com/Kandinsky/

fot. Zb. SP1

Klasa 3a i 3c wraz z wychowawczyniami p. Marią Slebodą i p. Karoliną Lechniak zakończyły
udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Czytam z klasą – lekturki spod chmur-

Klasa 3a, Maria Sleboda

W ostatnim dniu nauczania zdalnego gościliśmy
na lekcji Panią Natalię Sydorczuk, która na co
dzień pracuje w SP w Warszawie. Przeprowadziła
z dziećmi muzyczne eksperymenty. Dowiedzieliśmy się, że muzykę można tworzyć także poprzez rysunek. Nie trzeba grać na instrumencie,
a nawet mieć słuchu muzycznego. Zachęcamy
do tworzenia własnego rysunku muzycznego
(spektogramu) korzystając ze stron:

fot. Zb. SP1

Projekt „Czytam z klasą – lekturki spod
chmurki”

na folii okazało się bardzo atrakcyjne, a morska
tematyka rozbudziła wakacyjne marzenia.

Uczniowie klasy 4b z wychowawcą

Szkoła Podstawowa nr 2
Podziękowania dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli
Serdeczne podziękowania dla Uczniów, Rodziców
i Nauczycieli, którzy zawsze ochoczo angażują się
w organizowane przez nas akcje pomocy. Mimo
trudnego roku udało nam się pomóc wielu potrzebującym. Swoją postawą wielokrotnie udowadnialiście, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pomimo
pandemii udało nam się zorganizować wiele zbiórek (mydła, szczoteczek, past, opatrunków, wełny).
Ostatnie dwie zbiórki organizowane w szkole jak
zwykle mogły liczyć na Wasze wsparcie. Bardzo
dziękujemy za włączenie się w akcję „Kup Pan
szczotkę” Redemptoris Missio oraz „Akcja wiosna
pełna zapachu” Łaźnia dla bezdomnych Caritas.
Pokazaliście, że „dobro się mnoży, gdy się nim dzielimy”. Niech każdy dobry uczynek i każde dobre
słowo wraca do Was. Życzymy udanych wakacji.

Konkurs z okazji Dnia Dziecka

Digital Youth Forum

Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbył się
konkurs na najzabawniej przebraną klasę. W konkursie wzięły udział klasy: 2d, 3b, 3c, 4d, 5b i 7d.
Nagrodą były dyplomy oraz jednorazowe bilety
zwalniające z zadania domowego. Miło było zobaczyć uśmiechy na twarzach uczestników.

10 czerwca klasy 7f i 7d z nauczycielkami Małgorzatą Smoczyk i Haliną Strzesak uczestniczyły
on-line w projekcie Digital Youth Forum Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, podczas którego
dowiedziały się jak mogą dbać o swoje zdrowie
psychiczne, jak sprzeciwiać się chaosowi informacyjnemu i jak zachować zdrowy balans pomiędzy
światem online i offline.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w
konkursie!
Finał zawodów projektowych CMI
Agata Frąckowiak, Julia Zajączkowska, Piotr Olejniczak i Maciej Stróżak z 8a pod okiem pani Joanny
Kordzińskiej brali udział w finale pierwszych zawodów projektowych organizowanych przez Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Gratulujemy!

fot. Zb. SP2

Wyniki konkursu matematycznego KANGUR
(wyróżnieni):
Kategoria Żaczek, kl. 2 – Barczyński Filip.
Kategoria Maluch, kl. 3 – Kujawski Cezary, kl. 4 –
Wlekły Krzysztof i Wewiór Mikołaj.
Kategoria Beniamin, kl. 6 – Ciesielczak Stanisław
(bardzo dobry) i Regulski Jakub, kl. 7 – Bartochowski Franciszek, Pawlicki Bartosz i Piętka Antoni, kl. 8 – Stróżak Maciej.
Serdecznie gratulujemy!
fot. Zb. SP2

fot. Zb. SP2
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Szkoła Podstawowa nr 4
Ploteczki z Czwóreczki
Uroczystość wkopania kapsuły czasu
10 maja o godzinie 12 miało miejsce niezwykłe historyczne wydarzenie,
a mianowicie Uroczystość Wkopania Kapsuły Czasu. Kapsuła Czasu to
sposób na powrót do przeszłości, utrwalenie tego, co jest ważne, ale nie
zawsze zachowuje się w ludzkiej pamięci. Swoją obecnością zaszczycili
nas zaproszeni goście – Burmistrz Miasta Luboń Małgorzata Machalska
oraz zastępcy Burmistrza Dorota Franek i Michał Popławski, a także kierownik LOSiR-u, kierownik budowy Michał Jarmużka i Przewodnicząca
Rady Rodziców Anna Liszka. W uroczystości brała udział także dyrekcja
szkoły, uczniowie i przedstawiciele grona pedagogicznego. W Kapsule
Czasu znalazły się listy od dzieci na temat dzisiejszych czasów, szczególnie zwracając uwagę na trudny okres pandemii, zdjęcia uczniów,
rysunki, notatki i wiersze o naszej szkole, zdjęcia klasowe oraz lokalna
prasa, np. Informator Luboński. Kapsuła Czasu po wypełnieniu naszymi
wspomnieniami została złożona w fundamentach nowo budowanego
skrzydła szkoły.
Anna Wizła, Małgorzata Goździewska

Uroczystość wkopania kapsuły czasu fot. Zb SP4

Szkoła Podstawowa nr 5
Przedsiębiorca 12+
Klasa 8a wraz z wychowawcą panią Małgorzatą Szymankiewicz brała udział
w roku szkolnym 2020/2021 w projekcie unijnym „Przedsiębiorca 12+” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ostatnim etapem działań były trzydniowe warsztaty, które odbyły się
w szkole, uczące młodzież argumentacji, autoprezentacji oraz przeprowadzenia debaty oksfordzkiej. Towarzyszyły im zajęcia kreatywno-artystyczne
oraz społeczne. Przedstawiciele klasy zmierzyli się w debacie oksfordzkiej
z uczniami SP w Malanowie na różne tematy dotyczące życia społecznego
i wyborów życiowych młodych ludzi, między innymi na następujące tematy:
„Jako uczeń 8 klasy szkoły podstawowej wybrałbym kształcenie zawodowe
kosztem licealnego”, „Tymczasowa nauka zdalna przyniosła uczniom więcej
korzyści niż strat”. 10 czerwca odbyła się online uroczysta gala zakończeniowa projektu, podczas której praktycznie przeprowadzono dyskusje na
argumenty z tematów społecznych w formule debat oksfordzkich. Klasa 8a
wygrała wszystkie debaty w Finale Debat Oksfordzkich pokonując drużyny
SP w Lusowie oraz SP w Malanowie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
Jagoda Depczyńska, Joanna Krajnik, Karolina Najder, Wiktor Wolski i Gabriela
Kobielska. W przygotowaniu uczniów do debat pomogła nauczycielka wiedzy o społeczeństwie pani Katarzyna Urbaniak. Było to nowe, duże wyzwanie dla uczniów, którzy poradzili sobie bardzo dobrze z przeprowadzeniem
debat z nieznanymi sobie osobami z innej szkoły. Dodatkowo wiele radości
sprawiły wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie warsztaty kreatywno-artystyczne propagujące piękne społeczne cele. Bardzo dziękujemy Panu
profesorowi Krzysztofowi Hajderowi za umożliwienie naszym ósmoklasistom udziału w projekcie!

Małgorzata Szymankiewicz
Debata podsumowująca działania w projekcie Erasmus+
8 czerwca odbyło się zdalne spotkanie uczestników projektu Erasmus+ „Women in art. Breaking the invisibility loop”. Wzięli w nim udział partnerzy z Polski, Hiszpanii, Grecji i Włoch. Naszą szkołę reprezentowali p. Anna Kobylańska
oraz uczniowie: Julia Cierniak, Zosia Hącia, Basia Buciora, Julia Bednarczyk,
Krzyś Krotkiewski, Dominik Wielicki, Mikołaj Sołecki, Kuba Kobyliński i Bruno
Józefiak-Piróg. Uczestnicy podsumowali zrealizowane działania. Niestety,
przez pandemię nie wszystkie zadania wykonano, nie odbył się też planowany pobyt w Walencji w Hiszpanii. Udział w projekcie był dla dzieci niezwykłą
przygodą. Wśród wspomnień pojawiły się m.in. zwiedzanie włoskiego Bari
i niezwykłego Alberobello, pobyt nad urokliwym jeziorem Prespa na granicy
Grecji, Albanii i Macedonii oraz spotkanie w Polsce. Dzisiaj po raz kolejny młodzi Polacy, Grecy, Hiszpanie i Włosi mogli sprawdzić praktyczną znajomość j.
angielskiego. Wszyscy żałowali, że projekt dobiegł końca. Na szczęście, przeżycia oraz nawiązane przyjaźnie pozostaną w pamięci uczniów i nauczycieli.

Jolanta Walczak

Bezpieczni na drodze

fot. Zb. SP5
W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację
związaną z bezpieczeństwem uczniów. W ramach edukacji w tym kierunku odwiedziła nas P. Kinga Koluszenko, policjantka z Komisariatu Policji
w Luboniu wraz z asystą Strażników Miejskich. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klasy pierwszej. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga
do szkoły”. Przypomniane zostały zasady bezpiecznego poruszania się po
drodze. Goście zachęcali do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy
odblaskowe. Przestrzegali najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni.
Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Przypomniane zostały numery alarmowe. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Wykazały się dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia
przez ulicę. Na zakończenie spotkania dzieci w prezencie dostały odblaski.
Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre
efekty. Liczymy, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie
w praktyce.
Anna Fedejko
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Rekrutacja do przedszkoli
Rekrutacja
przedszkoli
na rok szkolny
2021/2022
Zakończono rekrutacje do lubońskich
przedszkolido
publicznych
i oddziałów
przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na
rok szkolny 2021/2022. Według stanu na połowę czerwca w niektórych z nich pozostały wolne miejsca w: „Calineczce” – 6, „U 7 krasnoludków” – 9 i „Czarodziejskim ogrodzie” – 12 oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach: SP1 – 2, SP5 – 4 i w Zespole Szkół – 2.
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Szczegóły wyników rekrutacji w poniższych tabelach:

Liczba dzieci przyjęta

Przedszkole

Przedszkole
Przedszkole
nr 1
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 4
Przedszkole
nr 1
Małe Talenty
Przedszkole
nr 5
Przedszkole Publiczne
Przedszkole
nr 4
Tip - Topka
Małe
Talenty
Przedszkole Publiczne
Przedszkole
Publiczne
Tęczowa Kraina
Tip
Topka
Przedszkole Publiczne Calineczka
Przedszkole
Publiczne
ul.
Poniatowskiego
42 A
Tęczowa Publiczne
Kraina
Przedszkole
Przedszkole
Publiczne
Calineczka
U
7 Krasnoludków
ul. Buczka
21 D
ul.
Poniatowskiego
42
A
Przedszkole Publiczne Czarodziejski
Przedszkole
Publiczne
Ogród
ul. Kopernika
10 A
U 7 Krasnoludków
ul.nrBuczka
21 D
Przedszkole
7
Przedszkole Publiczne
Czarodziejski
Fantazja
Ogród ul. Kopernika 10 A razem
Przedszkole nr 7
Fantazja
razem
Oddział przedszkolny w szkole
SP nr 1 ul. Poniatowskiego
Zespół
ul. ArmiiwPoznań
OddziałSzkół
przedszkolny
szkole
SP nr 5 ul. Kołłątaja
SP nr 1 ul. Poniatowskiegorazem
Zespół Szkół ul. Armii Poznań
SP nr 5 ul. Kołłątaja
razem

Liczba wolnych
miejsc po
procesie
Liczba
wolnych
rekrutacji
miejsc po
0
procesie
0
rekrutacji

miejsc w
przedszkolu
Ogólna liczba
miejsc
200 w
przedszkolu
140

Liczba dzieci przyjęta
w rekrutacji
prowadzonej przez
Liczba
dzieci
przyjęta
Miasto
Luboń
w rekrutacji
49 przez
prowadzonej
39Luboń
Miasto

175
200
140
125
175

45
49
39
30
45

prowadzonej przez
Liczba
przyjęta
organdzieci
prowadzący
w
rekrutacji
przedszkole
prowadzonej
przez
0
organ prowadzący
0
przedszkole
00
0
0
0

100
125

19
30

0
0

0
0

125
100

1
19

24
0

6
0

150
125

18
1

23
24

9
6

120
150

20
18

0
23

12
9

207
120
1 342

21
20
242

0
0
47

0
12
27

207

21

0

0

1 342

242

47

27

Ogólnadoliczba
Rekrutacja
przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 w rekrutacji

Ogólna liczba
miejsc w oddziale
15
Ogólna
24liczba
miejsc w
20oddziale
15
59
24
20
59

00
0
0
0

Liczba dzieci przyjęta w rekrutacji
Liczba wolnych miejsc po
prowadzonej przez Miasto Luboń
procesie rekrutacji
13
2
Liczba dzieci przyjęta
w rekrutacji
Liczba wolnych
22
2 miejsc po
prowadzonej przez
Miasto
Luboń
procesie
16
4rekrutacji
13
51
82
22
2
Na podstawie
informacji lubońskiego magistratu
16
4 (PAW)
51
8

Z życia Biblioteki Miejskiej

Remont
Drodzy Czytelnicy, w związku z planowanym remontem, na przełomie
lipca oraz sierpnia, Biblioteka Główna przy ul. Żabikowskiej będzie nieczynna przez dwa tygodnie. Dokładny termin zostanie podany na naszej stronie internetowej, Facebooku oraz komunikacie zamieszczonym
w budynku Biblioteki. Już teraz prosimy Państwa o uwzględnienie planowanej przerwy i przygotowanie się na chwilowe utrudnienia. W tym czasie czynne będą Filie Biblioteczne przy ulicy Sobieskiego oraz Romana
Maya (budynek Luveny). Więcej szczegółów podamy wkrótce. Liczymy
na Państwa wyrozumiałość.

w szkle, a z okazji powitania lata plotły wianki ze świeżych kwiatów. Projekt
zakończył się tworzeniem własnego lawendowego marzenia, spotkanie
to było wyjątkowo odprężające ze względu na cudowny zapach lawendy.
Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem doktor Małgorzaty Antkowiak
z HORTIstacji, której wiedza i ogromne zaangażowanie bezsprzecznie
przyczyniły się do pozytywnego odbioru projektu. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Luboń w ramach Pożytku Publicznego. (BM)

Bezpłatne warsztaty hortiterapeutyczne
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pozytywny Luboń mieliśmy
ogromną przyjemność wspomóc realizację projektu hortiterapeutycznego kierowanego do lubońskich seniorów. Cykl trzech warsztatów miał na
celu aktywizację i integrację seniorów, ale przede wszystkim miał pokazać tearpeutyczny wpływ roślin na nasze zdrowie i samopoczucie. Praca
z kwiatami to nie tylko ćwiczenie motoryki i zdolności manualnych, ale
także aromaterapia naturalnymi olejkami oraz odpoczynek i regeneracja
dla oczu i duszy. W ramach cyklu uczestniczki od podstaw wykonały las

Las w szkle fot. Zb. Ireny Skrzypczak
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Życie w Ośrodku Kultury
Dzień Dziecka
We wtorek, 1 czerwca, po długiej przerwie,
znów razem mogliśmy się spotkać i świętować. Było cudownie, bajkowo i kolorowo. Nawet pogoda nam sprzyjała i mimo niezachęcającej prognozy, pojawiło się słoneczko.
Na placu zabaw Ośrodka Kultury, Filharmonia
Pomysłów przedstawiła spektakl muzyczny
„Brzechwa i Tuwim w piosence”, Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości
zadbało o miłośników planszówek, a animatorzy o plenerowe gry i zabawy. Nie zabrakło popcornu, waty cukrowej oraz balonów.
Korzystając z wyjątkowej okazji podczas
imprezy, na scenie wręczyliśmy nagrody dla
zwycięzców konkursu plastycznego „Kwiatek
dla Mamy”. Dziękujemy za Waszą tak liczną
obecność, radość i uśmiech.
XVIII Turniej w Boules 2021
Za nami XVIII Turniej o Puchar Burmistrz Miasta Luboń w Boules.
W sobotnie przedpołudnie, 12 czerwca na
placu zabaw za Ośrodkiem Kultury w Luboniu
stawiło się osiem drużyn. W tym roku udział

Dzień Dziecka w OK fot. Zb. OK

dynku Ośrodka. Zespół Punto Latino rozgrzał
zgromadzoną publiczność, a gorące rytmy
salsy, bachaty, merengue i rumby spowodowały, że nikt nie został na nie obojętny. Wszyscy świetnie się bawili, tańczyli i śpiewali takie

hity jak: Despacito, La camisa negra czy Bailando. Po ponad godzinnym koncercie czuliśmy
jeszcze niedosyt. Los amigos, muchas gracias!
W tym czasie na parterze budynku Ośrodka,
Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych
Kości, zapraszało dzieci i dorosłych do wspólnej gry w planszówki. Cieszymy się, że nie bacząc na kapryśną pogodę, postanowiliście to
popołudnie spędzić razem z nami.
Teatr w Małym Mieście znów zawita do Lubonia
W poniedziałek, 5 lipca na placu zabaw za
budynkiem Ośrodka Kultury odbędą się dwa
przedstawienia. Najpierw o godz. 18 „Morskie
opowieści”, przedstawienie dla dzieci w wykonaniu artystów z Teatru Łata, natomiast później, o godz. 22 „Czas Wilka”, spektakl dla dorosłych w wykonaniu aktorów z Teatru Ewolucji
Cienia. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.
OK Magda Baranowska

XVIII Turniej w Boules fot. Zb. OK

w turnieju wzięli: Różowe Pantery, Zaszczepieni, Weterani, Rycerze, Moci, Maj, Rzut Beretem
oraz Babcie. Po kilkugodzinnych rozgrywkach
na podium stanęli najlepsi. Pierwsze miejsce
zajęli Zaszczepieni, drugie miejsce Różowe
Pantery, a trzecie miejsce Weterani. Uczestnikom nie przeszkodził nawet deszcz, a francuska muzyka oraz poczęstunek we francuskim stylu, urozmaiciły sportowe rozgrywki.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za sportową
rywalizację i wspaniałą zabawę.
Powitanie lata z Ośrodkiem Kultury.
Mimo niesprzyjającej pogody, impreza na powitanie lata w latynoskich rytmach była całkiem udana! Planowany plenerowy koncert
odbył się z powodu ulewnego deszczu w bu-

Powitanie lata fot. Zb. OK
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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.
Kancelaria Prawna Frysiak, specjalizująca się w mediacjach, restrukturyzacji i upadłości, oferuje nieodpłatną pomoc prawną w analizie wniosków dot. upadłości konsumenckiej. Mediator Sądowy sporządzi
ugodę dot. alimentów, kontaktów, podziału majątku
czy rozwodu. Kancelaria mieści się przy ul. Niepodległości 35/7. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny 508 332 573. Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej www.frysiak.pl.

Pizzeria Peron działająca w pobliżu dworca PKP Luboń,
dokładnie przy ul. Dworcowej 8a, otwarta jest od wt. do
czw. w godzinach 12-22, w pt. i sob. 12-23, niedz. 12-21.
Zapraszamy na pizzę, kebab czy tortillę (możliwość dowozu). Zamówienia można składać pod numerem tel.
572 330 398, a szczegóły podano na stronie internetowej
www.pizzeriaperon.pl.

Przy ul. Kościuszki 72 otwarto Bar Hanoi (kuchnię wietnamską i tajlandzką) czynny od pn. do sob. w godzinach
10-21, niedz. 12-21. W ofercie punktu są m.in. pad thai
z surówką, tofu, przekąski, zupy, ryby, makarony, dania
z kurczakiem, wieprzowiną, wołowiną, kaczką, indykiem,
krewetkami i kalmarami oraz zimne i ciepłe napoje. Zamawianie dowozów pod numerem tel. 739 407 858 (dowozy realizowane są przy zamówieniach od 35 zł, koszt
dowozu na terenie Lubonia 5 zł).

Lodziarnia (Fabryka Lodów z Borówca) otwarta w Łęczycy przy ul. Poznańskiej (obok sklepu Biedronka) zaprasza
codziennie w godzinach 12-20.30. W zależności od dnia
punkt serwuje lody o różnych smakach, takich jak np.
kinder jajo, sernik z jagodą, mięta z czekoladą, śmietanka
alpejska. Przy budce z lodami ustawiono mnóstwo kolorowych leżaków, których nie sposób nie zauważyć już
z daleka.

Przy ul. Żabikowskiej 10 otwarto nową kwiaciarnię pod
nazwą Kwiatownia, oferującą: bukiety okolicznościowe,
kompleksową florystykę ślubną, kompozycje w szkle,
dekoracje do domu i ogrodu, aranżację stoisk targowych, sal konferencyjnych i wiele innych. Punkt organizuje również warsztaty i szkolenia dla hobbystów i profesjonalistów, seminaria tematyczne, eventy branżowe.
Kontakt telefoniczny 507 819 993. Zapraszamy od pn. do
sob. w godzinach 9-18.

Chichi Family to nowa restauracja w naszym mieście,
oferująca m.in. burgery, zupy, frytki belgijskie, sałatki, pulled porki (amerykańskie danie z grilla, oparte na rozdrobnionej łopatce wieprzowej), a także specjalne menu dla
dzieci. Punkt mieści się przy ul. Wschodniej 26 i działa od
pn. do sob. w godzinach 12-22, natomiast w niedz. 12-21.
Telefon kontaktowy do lokalu 787 042 257. Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej
www.chichifamily.pl.

Opracowanie i fotografie Paweł Wolniewicz

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Mediacje – restrukturyzacja – upadłość
od kontaktu do dialogu
Mediacja to metoda rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych, w której mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów, kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu.
Moim zdaniem, jak również mediatorów TKOPD w Zielonej Górze, brakuje jednoznacznego zapisu w ustawie dotyczącego wszczęcia mediacji.
Tak jak w innych krajach, na przykład we Włoszech, w Grecji, na Litwie
i Hiszpanii mediacja jest obowiązkowa. W obecnym stanie prawnym
brakuje zapisu, z którego jednoznacznie wynika, że strony przed złożeniem pozwu do sądu, zakończyły postępowanie mediacyjne. Taki zapis
z pewnością wniesie dużo dobrego, usprawni pracę Sądów, skróci czas
oczekiwania na postępowanie sądowe. Przyniesie korzyści dla samych
stron. Przede wszystkim w prawie rodzinnym, gdzie rodzice po wyjściu z
sądu nadal pozostają rodzicami, często w większym konflikcie niż przed
postępowaniem sądowym. Jeden z nich wychodzi przegrany, a o istotnych sprawach dzieci decyduje sąd. W mediacji nie ma przegranych,
strony same decydują o ważnych sprawach dzieci, majątku, alimentacji,
kontaktach. W sprawach rodzinnych strony nie muszą wnosić pozwu
do Sądu, tylko zwracają się do mediatora o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, które jest dobrowolne, poufne i za zgodą
stron. Strony zawierają ugodę przed mediatorem, dot. alimentów,
kontaktów, podziału majątku, rozwodu, miejsca pobytu, którą bezpłatnie zatwierdza sąd na wniosek stron.
Strony mogą zawrzeć ugodę przed Stałym Mediatorem Sądowym we
wszystkich sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne. Prowadzę mediacje gospodarcze, karne, rodzinne, cywilne, pracownicze. Ważne:
ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc
prawną ugody sądowej. Podlega egzekucji.

Każdy ma prawo do mediacji Ty Też. Każdy spór, konflikt można poddać
mediacji. Bez stresu, poufnie, szybciej i za dużo niższe koszty niż w procesie
sądowym.

Magdalena Frysiak - z wykształcenia prawnik specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji. Stały Mediator Sądowy Sądów Okręgowych w Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Legnicy w zakresie mediacji gospodarczych,
cywilnych, rodzinnych, członek TKOPD w Zielonej Górze, również mediator tego
ośrodka, członek stowarzyszenia OPTIMUS. Inicjatorka pierwszych kancelarii mediacyjnych w Nowej Soli, Stęszewie i Luboniu. Autorka projektu nowelizacji ustawy dotyczącej mediacji.

Luboń, ul. Niepodległości 35/7
tel. 508 332 573, www.frysiak.pl
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Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO
rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki
Moskitiery
Parapety

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:

Felietony

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

Wiadomości z regionu
Wywiady
Reportaże
Redakcja:
ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
tel. 513 064 503; 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl

SPRAWDŹ NAS!
www.gazeta-lubon.pl

LK003

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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Najważniejsze
to nie przegapić
startu
Dla pierwszych
klientów, którzy
kupią smartfona
mamy prezent –
niespodziankę
ul. Żabikowska 66
Luboń (CH Pajo)

Startujemy
1 lipca

Sieć numer 1 z największą liczbą Klientów usług mobilnych i stacjonarnych.

Zaproszenia-do-salonu-nowy-manual-2020.indd 2

21.07.2020 12:16

SZAFY, KUCHNIE,
MEBLE ŁAZIENKOWE
WIRY, UL. PODLEŚNA 14

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

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

LK004

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

LK041

Atrakcyjne
y!
ceny i termin
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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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Kwitnący powrót
We wtorek, 1 czerwca, w Dzień Dziecka, po siedmiu miesiącach nieobecności wynikającej z pandemii, lubońscy
Seniorzy wrócili do Dziennego Domu „Senior-Wigor” przy ul. Romana Maya 1B w Luboniu. Dzięki zaproszeniu
Pani Kierownik, HORTIstacja mogła również uczestniczyć w tym wyjątkowym dniu.
Wianki
Zależało mi, aby Seniorzy zrobili coś specjalnego, kolorowego, radosnego… i tak powstały przepiękne wianki z kolorowych kwiatów.
Oprócz tych szklarniowych i ogrodowych,
były również polne, które pozwoliły wrócić
wspomnieniami do dawnych lat... Dzięki nim
było nie tylko pięknie, twórczo, ale i bardzo
sentymentalnie.

Spotkanie z HORTIstacją, mimo iż trwało znacznie dłużej niż zwykle (ponad 3 godziny), zakończyło się pełnym sukcesem. Uczestniczki
dzielnie dopracowały swoje wianki w każdym
szczególe, a jeden uczestnik płci męskiej przez
cały ten czas dzielnie nam pomagał – Panie Kazimierzu, Pana pomoc była dla nas nieoceniona!
Hortizakładki
W środę, 16 czerwca spotkałam się ponownie
z Seniorami. Tym razem w ramach warsztatów wykonywaliśmy hortizakładki do książek,
z papieru czerpanego (rodzaj papieru wytwarzanego w procesie czerpania, na który składa
się etap wyodrębnienia pojedynczych włókien z surowców roślinnych oraz etap formowania papieru z wodnej zawiesiny włókien,
odwadnianej na sicie).
Alternatywa
Funkcjonujący w Luboniu od kilku lat Dzienny
Dom „Senior-Wigor” skupia osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60 lat, ciesząc
się dużym zainteresowaniem wśród miesz-

Uczestniczki warsztatów w pięknych, własnoręcznie wykonanych wiankach ze świeżych kwiatów
fot. Małgorzata Antkowiak

kańców naszego miasta. Wszystkie dodatkowe działania mobilizacyjne i wspomagające
osoby starsze są bardzo ważne, zwłaszcza
teraz – w momencie, kiedy powoli wracamy
do „normalności”, do czasów sprzed pandemii. Z pomocą może przyjść właśnie hortiterapia, która nie powoduje żadnych efektów
ubocznych, a może stać się interesującą alternatywą dla terapii farmakologicznych, dając
niesamowite korzyści zarówno na gruncie
fizycznym, jak i emocjonalnym. HORTIstacja
gościła w Dziennym Domu „Senior-Wigor” już
wielokrotnie. Każde warsztaty zostały przyjęte bardzo pozytywnie. To nie tylko interesująca alternatywa spędzania wolnego czasu,
ale również terapia wspierająca przy różnego
rodzaju dysfunkcjach wynikających z wieku
dojrzałego, pogłębienie wiedzy z zakresu
zdrowego stylu życia, w bliskim kontakcie
z naturą, z roślinami. Podczas naszych spotkań Seniorzy aktywnie spędzają czas wśród
swoich rówieśników, ćwicząc intensywnie
motorykę małą, ale też kontakty społeczne
oraz integrację sensoryczną. Starzenie się jest
procesem naturalnym, ale wiek biologiczny to
tylko jedna jego składowa. Osoba dojrzała to
nie tylko siwe włosy, bujany fotel i opieka nad
wnukami. To ogrom doświadczenia i wiedzy
życiowej, ale również pasja i życie pełnią życia, na miarę swoich możliwości. Podopieczni

Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Luboniu
są tego najlepszym przykładem!
Zapisy do Dziennego Domu „Senior - Wigor”
w Luboniu odbywają się pod numerem telefonu: 506 960 220 lub 506 843 613.
Małgorzata Antkowiak

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

DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE

LK061

Była koniczyna biała, różowa, przeróżne trawy, gipsówka, szparagi, mirt, róże, goździki
brodate, chryzantemy gałązkowe, kalina,
trzmielina, tawuły, niezapominajki, ‚margaretki’ (złocienie), stokrotki, ‚modraki’ (chabry), maruna i wiele, wiele innych piękności.
Były opowieści o czasach młodości Seniorek,
ich wiankach komunijnych i ślubnych, ale też
córek, wnuczek i synowych J. Parą królewską opowieści była bezapelacyjnie gipsówka
z mirtem, kiedyś gatunki obecne w każdym
domu i ogrodzie, dziś niestety zapomniane,
zwłaszcza w uprawie amatorskiej.

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna
możliwość transportu

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

zamównienia/kontakt
Podczas wykonywania hortizakładek do książek fot. Paweł Wolniewicz

605 981 958

DZIEJE SIĘ W SPORCIE

32

Wielkie Brawa dla Stelli!
Wielką niespodziankę sprawili zawodnicy Stelli, gdzie 12 czerwca odnieśli
na wyjeździe sensacyjne zwycięstwo u wicelidera Korony Piaski, pokonując gospodarzy 2:1! Należy zaznaczyć, że do tego czasu zespół Korony,
który walczy o awans do IV ligi, zdobył 75 punktów, odniósł 24 zwycięstwa, uzyskał 5 remisów i doznał tylko 4 porażek. Natomiast Stellowcy tym
zwycięstwem oddalili się od grupy spadkowej. Samo spotkanie stało na
bardzo wysokim poziomie i dostarczyło kibicom w Piaskach wiele emocji.
Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowo, druga odsłona tego meczu, to świetna gra całego zespołu Stelli, która przyniosła efekt, bo w 57
minucie Dawid Jurga zdobył prowadzenie. Gdy w 65 minucie Dariusz
Wróblewski podwyższył wynik na 2:0 było już wiadomo, że lubonianie tak
łatwo tego rezultatu nie roztrwonią. Od 81 minuty Stellowcy grali w osłabieniu, ponieważ Stanisław Siekański otrzymał dwie żółte kartki, w konsekwencji czerwoną. Arbiter przedłużył to spotkanie o 5 minut i w 95 minucie podyktował rzut karny dla gospodarzy. Ostatecznie mecz zakończył się
zwycięstwem gości i trzy bardzo cenne punkty przyjechały do Lubonia.
Zespół Stelli wystąpił w następującym składzie: Michał Jarzec, Dariusz
Wróblewski, Bartosz Stefaniak, Dawid Jurga, Orest Slobodian, Oleksandr
Hladysh, Tomasz Mroczyński, Norbert Stangierski, Jakub Małkowski, Stanisław Siekański, Alain Ngamayama, Michał Sutuła, Kacper Jankowski, Jakub
Kaźmierczak, Łukasz Łukaszewski, Daniel Smulkowski.
Po spotkaniu wypowiedzieli się Sebastian Kleiber i Maciej Łukaszewski.
Trener Stelli Sebastian Kleiber:
„Zwycięstwo w Piaskach może mieć bardzo duże znaczenie dla końcowego układu w tabeli. Cały czas walczymy o utrzymanie, więc trzy punkty
zdobyte na boisku wicelidera mają ogromną wartość. Byliśmy osłabieni
brakiem kilku czołowych zawodników, ale drużyna spisała się znakomicie.
Uważam, że było to dotychczas nasze najlepsze spotkanie, w którym zagraliśmy bardzo dobrze pod każdym względem”.
Kierownik zespołu Maciej Łukaszewski:
„Piłka nożna to piękno futbolu, jechaliśmy do wicelidera skazani na porażkę, a wracamy z tarczą. Zagraliśmy najlepszy mecz w tych rozgrywkach.
Absencje wymusiły rotacje w składzie. Świetny ruch trenera, to wystawienie na pozycji napastnika Saszy Hladysha, który w tym meczu bramki nie
strzelił, ale pokazał się z bardzo dobrej strony. Być może to antidotum na
poprawę naszej skuteczności w ataku”.
Władysław Szczepaniak

Mecz Stelli Luboń z Kanią Gostyń fot. Władysław Szczepaniak
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Stella pozostaje
w V lidze!
26 maja Stella rozegrała zaległy mecz na wyjeździe z Przemysławem
Poznań. Było to bardzo ciekawe widowisko, pierwszą bramkę zdobyli gospodarze, jednak do przerwy Stellowcy zdołali wyrównać na 1:1.
W drugiej odsłonie Stella wyszła nawet na prowadzenie 2:1. Po bardzo
emocjonującym meczu gospodarze nie tylko doprowadzili do remisu,
ale w 90 minucie zdobyli zwycięską bramkę na 3:2. Bramki dla Stelli
zdobyli: Dariusz Wróblewski i Marcin Ogrodowczyk. Szkoda tych straconych punktów, ponieważ z przebiegu meczu wnioskować można, że
Stellowcy nie zasłużyli na porażkę.
29 maja Stella pokonała u siebie Pogoń Śmigiel 4:2. Zespół gości zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, gdzie praktycznie już się pożegnał z V
ligą. Bramki w tym meczu dla Stelli zdobyli: Alain Ngamayama 2, Daniel
Smulkowski, Adam Michalak.
3 czerwca Stella w bardzo ważnym spotkaniu na wyjeździe pokonała
swego sąsiada w tabeli Orkan Chorzemin 4:0. To zwycięstwo było bardzo ważne dla układu w tabeli. Bramki zdobyli: Marcin Ogrodowczyk,
Dariusz Wróblewski, Adam Michalak, Stanisław Siekański.
6 czerwca Stella u siebie podejmowała lidera grupy, Kanię Gostyń. Prowadzenie w tym meczu objęli goście już w drugiej minucie, jednak Stellowcy do przerwy wyrównali na 1:1, a bramkę zdobył Marcin Ogrodowczyk.
Wynik remisowy utrzymywał się do 88 minuty. Wszyscy byli już pewni, że
chociaż punkt pozostanie w Luboniu i to w dodatku z liderem tej grupy.
Jednak stało się inaczej, kiedy arbiter podyktował rzut karny dla Kanii i goście pewnie go wykorzystali wywożąc trzy punkty do Gostynia.
9 czerwca Stella w zaległym meczu pokonała Promień Krzywiń 4:0. Tym
zwycięstwem Stellowcy wyszli ze strefy zagrożonej spadkiem, ale walka
będzie zapewne trwała do samego końca sezonu. Bramki zdobyli: Dawid Jurga 2, Alain Ngamayama i Oleksandr Hladysh.
19 czerwca w przedostatniej kolejce w rundzie wiosennej Stella na własnym boisku pokonała Grom Wolsztyn 4:2. Bramki zdobyli: Dawid Jakubiak, Marcin Ogrodowczyk, Dariusz Wróblewski i Orest Slabodian. Tym
zwycięstwem Stellowcy że od nowej rundy, zespół z ulicy Szkolnej zobaczymy ponownie w tej klasie rozgrywkowej. Należą się gratulacje dla całego zespołu, trenera i wszystkich działaczy Stelli.
Władysław Szczepaniak
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A klasa
LUBOŃSKI KS

POGROM LUBOŃ

29 maja LKS podejmował u siebie Maratończyka Brzeźno. Niestety lubonianie po bardzo wyrównanym meczu ulegli gościom 1:2. Jedyną
bramkę dla LKS-u zdobył Kacper Wilczyński.

29 maja w meczu wyjazdowym Pogrom Luboń przegrał z Lotnikiem
1997 Poznań 0:3.

3 czerwca Luboński KS pokonał zdecydowanie na wyjeździe drużynę
Tarnovii II Tarnowo Podgórne 4:0. HAT-trickiem do przerwy popisał się
Kevin Kasztelan, strzelając trzy bramki, a czwartą zdobył Radek Kaszuba. Tym sposobem spadek LKS-u już się oddalił. Teraz trenerowi Markowi Wilczyńskiemu nic więcej nie pozostało, jak budować i przygotowywać zespół na nową rundę.
6 czerwca w kolejnym meczu wyjazdowym lubonianie pokonali Antares Zalasewo 4:2. Tym zwycięstwem lubonianie definitywnie zapewnili
sobie pozostanie w A klasie. Bramki w tym meczu zdobyli Piotr Poszwa
2, Radek Kaszuba i Dawid Minge.
12 czerwca zespół LKS-u czekał bardzo trudny wyjazd do lidera grupy
Lotnika 1997 Poznań. Niestety gospodarze okazali się za silnym zespołem dla LKS-u, pokonując luboński klub 3:0.
19 czerwca LKS podejmował na własnym boisku, w przedostatnim
meczu w rundzie wiosennej, Polonię Poznań. Goście pokonali wyraźnie
gospodarzy 4:1, gdzie po tym zwycięstwie Polonia awansowała do klasy okręgowej. Jedyną bramkę dla LKS-u zdobył Kacper Kowalski.

3 czerwca w meczu zaległym Pogrom przegrał na wyjeździe z Piastem
Łubowo 0:2. Ta porażka oznajmia, że w przyszłym sezonie nie zobaczymy już tego zespołu w A klasie.
6 czerwca Pogrom na własnym boisku podejmował Polonię Poznań.
Ten zespół walczy o awans do klasy okręgowej. Goście właściwie
znokautowali gospodarzy 13:1. Jedyną bramkę dla lubonian zdobył
Dawid Kubiak.
13 czerwca zespół Pogromu rozegrał na wyjeździe spotkanie z rezerwami Tarnovii Tarnowo Podgórne, które również żegnają się z A klasą.
Zespół z Lubonia doznał wysokiej porażki 2:6. Bramki zdobyli: Dawid
Kubiak i Mikołaj Anioła.
20 czerwca Pogrom Luboń po bardzo wyrównanym meczu, w którym
padło aż 9 bramek przegrał z GKS-em Golęczewo 4:5. Bramki zdobyli:
Dawid Kubiak 3 i Maciej Matuszalski 1.
Władysław Szczepaniak

Władysław Szczepaniak

B Klasa

Prośba Zarządu

29 maja rezerwy Stelli podtrzymały dobrą zwycięską passę, gdzie ponownie na wyjeździe pokonali Złoci II Złotkowo 2:1. Bramki zdobyli: Marcin Maliński i Jakub Krupkowski.
3 czerwca w kolejnym meczu wyjazdowym, rezerwy pokonały zespół Koziołka Poznań 2:1. Bramki zdobyli: Marcin Maliński i Bartek Bartoszak.
6 czerwca młody zespół z Lubonia, po zaciętym meczu, przegrał u siebie
z Orłem Plewiska 3:4. Bramki dla rezerw Stelli zdobyli: Adrian Wojtysiak 2,
Jakub Krupkowski.

Zarząd TMS Stella Luboń zwraca się z prośbą do wszystkich osób mogących posiadać pamiątki, fotografie, dyplomy lub inne dokumenty związane z działalnością klubu. Wszystko po to, by udokumentować całą historię
klubu, od jego powstania, do czasów teraźniejszych.
Wszystkie przekazane materiały zostaną zwrócone po skopiowaniu.
Kontakt e-mail: stella.lubon@onet.pl, tel. 604 522 638.
Zarząd Klubu

16 czerwca młody zespół Stelli sprawił miłą niespodziankę, pokonując
na wyjeździe wyżej notowany zespół w tabeli Arkę Kiekrz 3:2. Lubonianie
odnieśli zwycięstwo w końcowych minutach tego emocjonującego spotkania. Bramki zdobyli: Jan Szumacher, Bartek Bartoszak i Marcin Maliński.
20 czerwca w przedostatnim meczu w rundzie wiosennej rezerwy Stelli
przegrały u siebie 0:2 z AP Dębiec Poznań.
Władysław Szczepaniak
V liga Red Box 2020/2021
grupa wielkopolska II
1. Korona Piaski
2. Kania Gostyń
3. Lipno Stęszew
4. AP Reissa Poznań
5. Przemysław Poznań
6. Rawia Rawicz
7. Wiara Lecha Poznań
8. Płomień Przyprostynia
9. Stella Luboń
10. Orkan Chorzemin
11. Grom Plewiska
12. Promień Krzywiń
13. Sokół Pniewy
14. PKS Racot
15. Grom Wolsztyn
16. Piast Poniec
17. Patria Buk
18. Pogoń Śmigiel

Klasa A Proton 2020/2021
grupa wielkopolska III
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

78
77
68
67
55
52
50
48
47
44
41
41
40
39
33
30
22
10

104:33
75:27
82:37
85:36
72:60
61:45
57:67
75:70
65:61
60:63
55:57
45:62
53:62
52:78
51:82
50:70
41:109
23:87

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

Klasa B Proton 2020/2021
grupa wielkopolska VI
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

58
58
53
47
46
44
38
32
29
23
21
21
14
8

77:33
109:28
106:39
73:34
74:67
65:46
58:47
44:54
44:50
46:73
41:86
56:100
49:107
26:104

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

55
46
39
38
34
33
31
28
22
20
20
0

82:36
73:30
55:35
78:43
67:43
56:44
53:41
38:51
33:49
47:54
59:77
16:155
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„Dziękuję Panu Bogu za tę moją winę,
bo dla mnie to wina szczęśliwa”
Część IX – ostatnia - książki „Winowajca”, która powstała w wyniku rozmów przeprowadzonych z bratem Marianem Markiewiczem ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie. Brat Marian kilka lat służył w Rzymie, w czasie pontyfikatu papieża Polaka, św. Jana Pawła II.
W ostatnim roku kadencji biskupa Tadeusza
Pieronka – Sekretarza Episkopatu Polski brat
Marian pojechał do Rzymu na pielgrzymkę
z ks. Wojciechem Stokłosą i siostrami, pracującymi w Sekretariacie Episkopatu.
- Dostąpiliśmy łaski uczestniczenia we Mszy
świętej, odprawianej przez Jana Pawła II
w prywatnej kaplicy Pałacu Apostolskiego.
Po dziękczynieniu spotkaliśmy się z Ojcem
Świętym i chwilę z nim rozmawialiśmy. Przy
powitaniu Papież zapytał mnie: „Marianku,
jak się masz?”. „Wspaniale”, odpowiedziałem
zgodnie z prawdą.
Przez tydzień zwiedzaliśmy jeszcze Rzym
i okolice, po czym szczęśliwi wróciliśmy do
Polski.

Brat Zapłata zgłosił się dobrowolnie do opieki
nad chorymi na tyfus więźniami, ofiarowując
swe cierpienia i życie w intencji szczęśliwego
powrotu po wojennej tułaczce księdza kardynała Augusta Hlonda, reorganizatora naszego zgromadzenia.
Po dwóch latach pracy w Gnieźnie brat Marian został przeniesiony do seminarium w Radomiu, gdzie ordynariuszem był ks. biskup
Jan Chrapek, koordynator papieskich pielgrzymek do Polski.
- W pielgrzymce Ojca Świętego w 2002 roku
(Kraków Łagiewniki – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Planty Krakowskie, Kalwaria

chwilę łączono się telefonicznie z Watykanem.
Czekaliśmy na tą najgorszą wiadomość…
Kiedy porównuję atmosferę panującą na
placu Św. Piotra w Rzymie po zamachu na
Jana Pawła II i tą w dniach poprzedzających
śmierć tu w Polsce, i zachowanie ludzi widzę
duże podobieństwo. Wierni gromadzili się
na modlitwę spontanicznie, nikt nikogo nie
namawiał do wychodzenia z domu i łączenia się w wielkie grupy modlitewne. Wszyscy
modlili się o dar życia dla Papieża. Ale w 2005
roku inna była wola Pana… Ojciec Święty dał
nam przykład, jak należy przygotować się do
przejścia na tą drugą stronę…

Brat Marian po pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski został skierowany do Bazyliki
Metropolitalnej w Gnieźnie. Tam dane mu
było przejść przez próg trzeciego tysiąclecia
chrześcijaństwa. Był też świadkiem wielkich
uroczystości z udziałem księży kardynałów,
biskupów, premierów i prezydentów państw,
w miejscu, gdzie 1000 lat wcześniej misjonował św. Wojciech.
W pokrótce opisanych pielgrzymkach Ojca
Świętego do Polski brat Marian brał udział
jako tłumacz i pośrednik między służbami
watykańskimi i Biura Ochrony Rządu.
- Do nas należało przygotowanie miejsc
odpoczynku, noclegów, a dokładniej – chodziło o sprawdzenie, czy wszystko odbywa
się zgodnie z protokołem dyplomatycznym.
Dostarczaliśmy też bagaże i osobiste rzeczy
orszaku papieskiego na miejsca postoju. Byłem w każdej sypialni Ojca Świętego przed
Jego przybyciem. A kiedy przybywał, bardzo często miałem sposobność spotkania
się z nim i zamienienia kilku słów. Podczas
tych spotkań Ojciec Święty żartobliwie wypominał mi to, że zawiozłem go na konklawe i zostawiłem, nazywając, jak zazwyczaj
„winowajcą”.
Podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
w 1999 roku nie brałem udziału w obsłudze,
pomimo próśb organizatorów… Szkoda.
Tym razem Brat Generał nie wyraził zgody na
mój czynny udział. Ta pielgrzymka dla naszej
wspólnoty i dla mnie osobiście była wyjątkowa, ponieważ Ojciec Święty wyniósł na ołtarze
108 męczenników II Wojny Światowej, w tym
naszego współbrata – Józefa Zapłatę, który
zmarł w opinii świętości w obozie w Dachau.

Jan Paweł II z bratem Marianem fot. Arturo Mari (zb. własne b. Mariana Markiewicza)

Zebrzydowska) uczestniczyłem jako zwykły
pielgrzym, udając się tam z moją rodzinną
parafią z Sulejowa.
W 2005 roku, roku śmierci Papieża Polaka
brat Marian pracował w Warszawie, w Seminarium Duchownym na Krakowskim Przedmieściu. W kwietniu, kiedy Ojciec Święty był
już śmiertelnie chory obserwował zachowanie ludzi w stolicy, jeżdżąc codziennie ulicami
miasta na rowerze.
- Wierni gromadzili się na placach, w kościołach na modlitwy. Ulica Jana Pawła II była
rozświetlona zniczami na całej długości, ustawionymi między torami tramwajowymi. Wieczorem, 2 kwietnia 2005 r. wróciłem z przejażdżki, atmosfera była bardzo smutna, co

Zawsze odczuwałem wielką bliskość Ojca
Świętego, odkąd poznałem go w 1977 roku,
kiedy zacząłem pracę w Kolegium Polskim
w Rzymie. Czułem się przy nim jak przy starszym bracie, była to jego zasługa i sposób podejścia do każdego człowieka, i tego na stanowisku i tego zwykłego, szarego człowieka.
Konsekwencją drogi życia brata Mariana, która przez jakiś czas wiązała się z posługą dla
Jana Pawła II w Rzymie (cztery lata woził do
niego gości z kolegium) jest m. in. ta książka.
Ale dużo większą rolę odgrywa chyba wieloletnie przekazywanie tej historii ludziom
starszym, młodzieży, więźniom w Polsce –
brat Marian podróżuje po kraju i opowiada
wszystko to, co zdołał zachować w pamięci.
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- Najbardziej ujmujące są spotkania z ludźmi
w domach starców. Widać wtedy ich wielkie
przeżycia, dla nich Papież był niezwykle ważny, uczestniczył w ich dojrzałym życiu, niosąc nadzieję i wiarę. To były przecież ich lata.
Dzisiaj są bardzo samotni. Płaczą i słuchają
z wielkim szacunkiem…
Brat Marian bywa też w więzieniach polskich,
w domach poprawczych.
- Aniołów tam nie ma. Kiedyś odbyłem spotkanie półtoragodzinne w domu poprawczym.
Nie było słychać żadnych szmerów, na sali
panowała cisza i skupienie. Po tym spotkaniu
dyrektor ośrodka był bardzo zdziwiony.
„Wytrzymali z bratem tyle czasu?”, pytał. „Zapraszałem gwiazdy estrady, sportu. Po dziesięciu minutach już ich to nie obchodziło”.
„Opowiadam to, co widziałem, a opowieści
świadka słucha się chyba inaczej”, wyjaśniłem.
Jan Paweł II nazywał często brata Mariana –
„winowajcą”. Za to, że zawiózł go na konklawe
i zostawił.
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- Zawsze dziękuję Panu Bogu za tę moją winę,
bo dla mnie to wina szczęśliwa… Wielkości
naszego Papieża nie sposób opisać – tego, co
zrobił dla Kościoła, świata i Polski przez 27 lat
ciężkiej, mozolnej pracy, modlitwy i cierpienia. Obyśmy zawsze umieli stosować w swoim życiu jego wskazania, pouczenia i tak, jak
on ufali Bożej Opatrzności.
Kanonizacja Jana Pawła II - 27 kwietnia
2014 roku, w niedzielę Miłosierdzia Bożego
- Byłem niedawno w Watykanie, kiedy patrzyłem na plac Św. Piotra – były tam tysiące
ludzi. Widziałem entuzjazm młodzieży, kiedy
Papież Franciszek dwukrotnie objeżdżał plac.
Widziałem jego uśmiech i ciepło, jego sposób
kontaktowania się z wiernymi, bezpośredni,
serdeczny, jak u Jana Pawła II. Jest to jednak
inny Papież, choć kontynuuje to zaczęte
przez Papieża Polaka „wietrzenie” Watykanu. Ojciec Święty Franciszek chce być blisko
ludzi, dlatego nie wprowadził się do apartamentów papieskich. Byłem w Rzymie akurat w dniu konsekracji arcybiskupa Konrada
Krajewskiego z łódzkiej diecezji, który został

jałmużnikiem papieskim. Wiem z relacji, że
kiedy wyszła procesja do ołtarza, ni stąd ni
zowąd, z boku wyszedł sobie Ojciec Święty
Franciszek i usiadł dalej, żeby popatrzeć. Po
prostu wymknął się i przeszedł 200 metrów
bez żadnej obstawy. Szybko zorganizowano
mu tron do siedzenia i ochronę.
Do niego także przyjeżdżają tysiące ludzi
na spotkania i audiencje. Papież Franciszek
doskonale naśladuje Chrystusa, podkreślając to, że Kościół powinien być tak jak Jezus,
ubogi… Przypomina mi to zdarzenie po
rozpoczęciu pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy
zastanawiano się, jaki samochód ciężarowy
posłać po jego rzeczy do Krakowa. A przecież
on nic nie miał, bo co mu siostry kupiły, zaraz
rozdawał. Nigdy nie przywiązywał uwagi do
rzeczy materialnych. Jego wielkość była w tej
normalności, dobroci w kontaktach z ludźmi,
w zachowanej jednocześnie powadze Kościoła i urzędu.
Dożyliśmy pięknej chwili, kanonizacji Papieża
Polaka, który rozsławił Polskę na całym świecie. Jako naród zyskaliśmy bardzo dużo …
Elżbieta Bylczyńska

Procesje
W czwartek, 3 czerwca w czterech parafiach naszego miasta obchodzono Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa – potocznie Bożego Ciała.
Parafia św. Jana Bosko

Parafia św. Barbary

Po zakończeniu rozpoczętej o godz. 11 Mszy św., której głównym celebransem był zaprzyjaźniony z parafią Ojciec Andrzej Korda OMI, w koncelebrze z duszpasterzami naszej parafii – proboszczem ks. prał. Romanem Kubickim i wikariuszem Tomaszem Rogozińskim oraz ks. Markiem
Kapelańskim, zgodnie z tradycją rozpoczęła się uroczysta procesja. Jej
trasa przebiegała ulicami: ks. Streicha, Kościelną, Okrzei, Krasickiego,
Ks. Faustmanna, Puszkina do ostatniego z czterech ołtarzy przy Krzyżu
Milenijnym. Tam, na skrzyżowaniu ulic Powstańców Wlkp., Ks. Streicha
i Puszkina, O. Andrzej Korda udzielił wiernym uroczystego błogosławieństwa na cztery strony świata. W procesji licznie wzięli udział parafianie, a uświetnili ją tradycyjnie dziewczynki sypiące kwiaty i orkiestra
dęta, natomiast bezpośrednio po jej zakończeniu w świątyni została
odprawiona kolejna Msza św. (PAW)

Po mszy o godzinie 10, wyruszyła procesja tradycyjną trasą – Poniatowskiego, Lipowa, Zielona, pl. E. Bojanowskiego. Tym razem drugi ołtarz został ustawiony nieco dalej – przy skrzyżowaniu Lipowa/Zielona,
aby uczestnicy procesji mogli zejść z ul. Poniatowskiego, rozciągnąć się
wzdłuż Lipowej i lepiej widzieć, co dzieje się przy tym ołtarzu. Procesji
przewodniczył ks. proboszcz Bernard Cegła oraz wikariusz ks. Jakub
Madajczyk. Trasę zabezpieczała Straż Miejska.

Procesja Bożego Ciała w Starym Luboniu fot. Paweł Wolniewicz

Procesja Bożego Ciała w Żabikowie fot. Maciej Ellmann

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych, również
tych niewidocznych i pracujących, kiedy inni jeszcze śpią. Jak to skomentował jeden z ministrantów: „Ołtarze? A to one same się nie ustawiają?”.
Rafał Wojtyniak
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65. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956
Sięgnijmy myślami do wydarzeń towarzyszących wybuchowi pierwszego buntu naszych rodaków, którzy
28 czerwca 1956 r. głosząc hasła: „Żądamy podwyżki płac”, „Chcemy chleba”, „Jesteśmy głodni”, „My chcemy
wolności”, czy „Precz z czerwoną burżuazją”, tłumnie przeciwstawili się komunistycznej władzy.
W poniedziałek, 28 czerwca, w 65. rocznicę
Poznańskiego Czerwca 1956, o godz. 6 pod
tablicą pamiątkową przy bramie Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski
uroczyście złożono kwiaty. W miejscu, gdzie
przed 65. laty robotnicy „Ceglorza” wyszli na
ulicę, aby wyrazić swoje niezadowolenie, nie
zabrakło lubonian – Czesława Fajfera i Czesława Kowalskiego, którzy stanowili poczet
sztandarowy Stowarzyszenia „Poznański
Czerwiec 56” (o obchodach rocznicy zrywu
sprzed 65 lat czytaj szerzej w sierpniowym
wydaniu „GL”). (PAW)

Lubonianie w poczcie sztandarowym Stowarzyszenia „Poznański Czerwiec 56” – Czesław Fajfer (z prawej) i Czesław
Kowalski fot. Paweł Wolniewicz

Dzień Dziennikarza Obywatelskiego i Sportowego
Zawód dziennikarza ukonstytuował się w wieku XIX, kiedy to postępująca demokratyzacja życia społecznego, a co za tym idzie umasowienie kultury zaowocowały upowszechnieniem prasy. Stała się
ona głównym i coraz powszechniejszym źródłem wiedzy o świecie.
Chętnie czytano reportaże z dalekich, egzotycznych stron świata, jak
na przykład „Listy z podróży do Ameryki” czy „Listy z Afryki” Henryka
Sienkiewicza. Coraz pilniej śledzono na łamach prasy, co dzieje się
w kipiącym tyglu polityki. Polski czytelnik z uwagą obserwował arenę
europejską, upatrując w jej zmianach szansy na niepodległość Rzeczpospolitej. Nie bez powodu pierwsze słowa „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego brzmią: „Cóz (sic!) tam, panie, w polityce?”. Wypowiada je
dziarski chłop bronowicki Błażej Czepiec do Dziennikarza. No bo kto
jak kto, ale dziennikarz właśnie jest specjalistą od spraw aktualnych,
ważnych społecznie. A chłopi roku 1900 już żywo polityką się interesują i jak dodaje Czepiec „A i my tu cytomy gazety i syćko wiemy”.
I my dzisiaj też czytamy gazety, żeby wiedzieć, żeby wiedzieć więcej
i lepiej. Mówi się nawet, że media to czwarta władza. I choć w dużej
mierze dziennikarstwo przeniosło się do świata cyfrowego, to jednak
poranna kawa i szelest papierowej gazety to nadal ulubiony rytuał
wielu czytelników.
Dziennikarzem można być na wiele sposobów. Można służyć komercyjnej mamonie i epatować odbiorcę świeżą krwią na pierwszej stronie. Tragedia i zło zawsze lepiej się sprzedają. Można też, pamiętając
o etyce dziennikarskiej, opisywać świat uczciwie i niezależnie. Choć
całkowita niezależność dziennikarska jest już chyba wyjątkowym luksusem w świecie mediów.
Tytuły prasy krajowej są politycznie spolaryzowane, podobnie jak nastroje społeczne. Jedyną ostoją dziennikarstwa niezależnego pozostają
lokalne media, niezależne finansowo od jakichkolwiek organów władzy, redagowane przez zapaleńców, społeczników, dla których dziennikarstwo jest pasją i sposobem na życie. Dziennikarstwo obywatelskie
jest blisko codzienności, obserwuje i komentuje sprawy małych społeczności, o których krajowe media milczą. Takim tytułem jest „Gazeta
Lubońska”, redagowana przez zespół pasjonatów, wśród których na
szczególne wyróżnienie zasługują Panowie Paweł Wolniewicz i Władysław Szczepaniak, którzy od wielu lat są oczami i uszami naszego miasta. Obydwaj Panowie kontynuują piękną tradycję „Wieści Lubońskich”,

których redaktorem naczelnym od samego początku, czyli roku 1990,
był Pan Piotr Paweł Ruszkowski.
14 czerwca obchodzony jest Dzień Dziennikarza Obywatelskiego,
natomiast 2 lipca Dzień Dziennikarza Sportowego. Jest to wspaniała okoliczność, aby dostrzec i docenić pracę lubońskich Redaktorów
i podziękować Panu Pawłowi Wolniewiczowi, że od lat jest czujny na
każdy oddech naszego miasta, że sprawnym piórem opisuje to, co
się dzieje i uwiecznia w pięknych fotorelacjach. Panu Władysławowi
Szczepaniakowi, że wiernie towarzyszy lubońskim sportowcom w ich
wzlotach i upadkach.
Wszystkim pasjonatom dziennikarstwa obywatelskiego życzymy
ostrego pióra, obywatelskiej czujności i wrażliwości na ludzkie sprawy.
A Czytelnikom prasy lokalnej – redaktorów z pasją.
Aleksandra Radziszewska
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Miejsce na Twoją reklamę.
Zadzwoń i zamów!

513 064 503

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
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KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

szybka
transakcja!
Tel. 882 725 015

U����� ����������

dr med. W. Skorupski
KARDIOLOG

Kędziora Zbigniew

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

rejestracja telefoniczna
codziennie
tel. 61 86 19 740
tel. 660 892 440

B is

t r o i n ne niż w s z y s t k i

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

LP002

24h

gabinet:
Poznań, ul. Palacza 86

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.

tel. 530 005 327

LW002

ul. Sobieskiego 78
Czynne codziennie od godziny 12.00

NAWADNIANIE
ZRASZACZE • WĘŻE • DYSZE

SKLEP SYSTEM PLAST

Dobieżyńska 41
64-320 Buk
tel. 618 140 495
www.sklepsystemplast.pl

SYSTEMY RYNNOWE
WODNE I KANALIZACYJNE

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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e-mail: biuro@wirbus.pl

LK020

797 003 991

tel. 575-100 –991

LW004

www.wirbus.pl

LK106

(LK072)

PRZEWÓZ OSÓB

www.drewno-lubon.ns48.pl

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

LW005

LP004

797 003 991

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
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Więcej informacji
pod numerem telefonu:

LK054

ślusarskie
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LIGA OBRONY KRAJU

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

ZAPRASZA NA KURSY:

SERWIS OKIEN

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

LD002

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

KAMIENIARSTWO

KORCZ GRANIT

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
LK034

• ADR podstawowy, cysterny

Sobecki Zbigniew
tel. 664 779 961

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

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

LK092

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

LK055

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

NA RYNKU OD 1998 ROKU

PLISY

LD004

LK032

CZĘŚCI ZAMIENNE
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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

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

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
RÓWNIEŻ FIRMY.
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

HDS

TRANSPORT

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
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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
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Kontakt telefoniczny:
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znajdź nas!
ul. St. Żeromskiego 1A
62-030 Luboń
TEL. + 48 698 078 914
www.bajkowe-przedszkole.com.pl

CAŁOROCZNA REKRUTACJA NA ROK 2021/2022 JUŻ TRWA!
NIE CZEKAJ, ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!

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
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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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