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URZĄD MIASTA LUBOŃ

WAŻNE TELEFONY
 » Urząd Miasta Luboń, tel. 61 813 00 11
 » Telefon alarmowy Miasta Luboń, tel. 601 986 986 
 » Pogotowie Ratunkowe, tel. 112 lub tel. 999
 » Pogotowie gazowe, tel. 992
 » Pogotowie Wodociągowe, tel. 994
 » Posterunek energetyczny, tel. 61 813 03 02
 » Pogotowie oświetlenia drogowego (zgłaszanie awarii), tel. 61 884 57 77
 » Kom-Lub Sp. z o.o. ul., Niepodległości 11, tel. 61 813 05 51
 » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Kom-Lub, ul. Niepodległości 

11, tel. 61 813 05 51
 » Translub Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45
 » Komisariat Policji, ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 281 74 10
 » Straż Miejska, ul. Dworcowa 1, pn.-pt. 6:00-22:00, sob. 6:00-14:00, tel. 61 813 19 86
 » Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98, dyżury zarządzania 

kryzysowego - tel. 601 986 986

INSTYTUCJE PUBLICZNE
 » Urząd Miasta Luboń, pl. Edmunda Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11 
 » Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta – Pełno-

mocnik Burmistrza Małgorzata Szajek, tel. 663 504 894
 » Lubońskie Centrum Profilaktyki, ul. Poniatowskiego 20, (II piętro)
 » Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Sikorskiego 3, tel. 606-903-260
 » Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72

Filia nr 3 – Luvena SA, ul. Romana Maya 1 (wejście od parkingu naprzeciw hali), tel. 
785 874 382
Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 80, tel. 607 874 382

 » Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72
 » LOSiR Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35
 » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
 » Senior-Wigor, ul. Romana Maya 1B, tel. 506 960 220, tel. 506 843 613
 » Muzeum Martyrologiczne, ul. Niezłomych 2, tel. 61 813 06 81
 » Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lubonianka”, ul. Żabikowska 62, tel. 61 899 46 80

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ MIASTO
 » Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Poniatowskiego 16, tel. 61 813 04 92
 » Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40, tel. 61 813 03 92
 » Zespół Szkół w Luboniu, ul. Dąbrowskiego 2A, tel. 61 810 28 38
 » Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
 » Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16

SZKOŁY PUBLICZNE
 » Szkoła Podstawowa Katolicka nr 6, pl. Edmunda Bojanowskiego 7a, tel. 576 354 760

SZKOŁY NIEPUBLICZNE 
 » Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri, ul. Armii Poznań 27, tel. 793 130 703

PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ MIASTO
 » Nr 1 „Pogodne Przedszkole”, ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
 » Nr 5 „Weseli Sportowcy”, ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE 
 » Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, tel. 510 272 947
 » Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10 A, tel. 61 639 58 08
 » Nr 7 „Fantazja”, ul. Chudzickiego 16, tel. 695 778 776
 » Nr 4 „Małe Talenty”, ul. Klonowa 21 A, tel. 690 193 946
 » Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, tel. 61 893 03 59
 » Tip-Topka Odkrywcy, ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
 » U 7 Krasnoludków, ul. Dworcowa 7, tel. 791 555 186

Bezpieczna droga do szkoły
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Mural
Inwestycje w mieście
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Narodowy Spis Powszechny 2021
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BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
Wakacje trwają, więc to doskonały czas na podsumowanie naszych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas 
ostatniego półrocza. Nasi strażnicy – dzielnicowi oraz z referatu ds. profilaktyki społecznej przez ten cały czas patrolowali rejon 
szkół tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży. W naszej ocenie oraz w opinii rodziców dzieci uczęszczających do 
lubońskich szkół, poziom bezpieczeństwa wzrósł. Nie znaczy to jednak, że jest już idealnie. Dlatego nasze działania przy współ-
pracy z lubońską policją będą oczywiście kontynuowane i rozszerzane w zależności od potrzeb i aktualnej sytuacji. 

W czasie od stycznia do czerwca 2021 roku 
wykonaliśmy 170 patroli szkolnych w godzi-
nach od 7.45 – 8.15 oraz patroli popołudnio-
wych w rejonie szkół, w ramach działań pre-
wencyjnych. W kwietniu 2021 roku, patrol 
szkolny nie był realizowany ze względu na 
wprowadzone zdalne nauczanie w szko-
łach:
• Szkoła Podstawowa nr 1 – 43 patroli,
• Szkoła Podstawowa nr 2 – 13 patroli,
• Szkoła Podstawowa nr 3/Zespół Szkół 

– 44 patrole,
• Szkoła Podstawowa nr 4 – 37 patroli,
• Szkoła Podstawowa nr 5 – 33 patroli.  
Od początku prowadzenia akcji – tj. od  2018 
roku do chwili obecnej, oprócz realizowa-
nych patroli szkolnych w godzinach poran-
nych oraz patroli w rejonie szkół w godzinach 
popołudniowych i wieczornych wykonaliśmy 
558 patroli. W tym:  
• 2018 rok – 46 patroli,
• 2019 rok – 139 patroli,
• 2020 rok – 203 patrole,
• 2021 rok – do dnia 28.06 –  170 patroli. 
Referat ds. profilaktyki społecznej przy 
współpracy z Komisariatem Policji w Luboniu 
zrealizował projekt „Bezpieczny spacer – bez-
pieczna droga do szkoły”, w ramach którego 
nasi strażnicy i policjanci przeprowadzili 28 
prelekcji na temat bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży przy szkołach. Zajęcia polegały 
na praktycznej nauce poruszania się w obrę-

bie niebezpiecznych przejść dla pieszych oraz 
w zakresie bezpieczeństwa przy szkole,  także 
bezpiecznej jazdy rowerem czy hulajnogą. 
Podczas prelekcji omawiane były również 
podstawowe znaki drogowe oraz przykłady 
niebezpiecznych zdarzeń w obrębie szkół 
oraz miejsc wypoczynku. W projekcie „Bez-
pieczna droga do szkoły” wzięło udział 48 klas 
ze wszystkich lubońskich, publicznych szkół 
wraz ze swoimi wychowawcami. W sumie 
nasi funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji 
przeprowadzili 29 prelekcji na temat bezpie-
czeństwa przy szkołach, w których uczestni-
czyło 1 000 dzieci z klas 1–3 oraz 0 wszystkich 
pięciu lubońskich szkół publicznych.
Tym samym:
• Szkoła Podstawowa nr 1 – 18 czerwca 

2021 r. - 65 dzieci z  klasy 0 i 1,
• Szkoła Podstawowa nr 2 – 15 - 16 

czerwca 2021 r. – 175 dzieci z klas 1–3,
• Szkoła Podstawowa nr 3/Zespół Szkół 

– czerwiec 2020 r. – 250 dzieci z klas 0 
oraz 1-4,

• Szkoła Podstawowa nr 4 – 14 maj 2021 
r. – 180 dzieci z klas 1 – 3,

• Szkoła Podstawowa nr 5 – 2 czerwca 
2021 r. oraz 23 – 24 czerwiec 2021 r. – 330  
dzieci z klas 1 -3.

Podsumowując: 1000 dzieci z klas 0 i 1-3 / 29 
prelekcji / 8 dni działań w ramach akcji „Bez-
pieczna droga do szkoły” / 5 Szkół w Luboniu/ 
5 funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Referatu 
ds. Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej 
w Luboniu oraz 2 policjantów z Komisariatu 

Policji w Luboniu. W ramach prowadzonej 
akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przez 
naszych strażników miejskich zostało roz-
dysponowanych dzieciom i młodzieży ponad 
600  opasek odblaskowych z alarmowym nu-
merem telefonu do Straży Miejskiej. Opaski 
te były rozdawane zarówno podczas patrolu 
szkolnego, jak również w trakcie zajęć prak-
tycznych podczas realizacji projektu „Bez-
pieczna droga do szkoły”. Również w ramach 
akcji „patrol szkolny” oraz projektu „Bez-
pieczna droga do szkoły” wystosowaliśmy 
apel do rodziców o rozwagę podczas przywo-
żenia i odbierania dzieci ze szkoły. Apel ten 
został odczytany na naszej stronie 302 razy. 
Ponadto został przekazany przez dyrektorów 
szkół poprzez platformę edukacyjną wszyst-
kim rodzicom. Jak również opublikowany we 
wszystkich lubońskich mediach interneto-
wych i papierowych. Za co bardzo serdecznie 
dziękujemy.
Zarówno Patrol Szkolny, jak również projekt 
„Bezpieczna droga do szkoły” będą konty-
nuowane od września 2021 r. również dla 
klas starszych w nieco innej formie – dopa-
sowanej do wieku i możliwości. Natomiast 
sprawdzeniem skuteczności naszego dzia-
łania była przeprowadzona ankieta wśród 
rodziców oraz pracowników szkoły na temat 
bezpieczeństwa przy szkole i podejmowa-
nych działań przez Straż miejska w ramach 
patroli szkolnych. W ankiecie tej wzięło 
udział 359 osób – rodziców i pracowników 
wszystkich lubońskich szkół, gdzie aż 43.5 
% osób ankietowanych stwierdziło, że bez-

Zdjęcie wykonane podczas szkolnego patrolu Straży Miejskiej wraz z Policją

http://www.lubon.pl
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pieczeństwo przy szkołach wzrosło. Ankieta, 
którą przeprowadziliśmy skierowana była do 
wszystkich rodziców, również rodziców dzie-
ci i młodzieży klas starszych, których dzieci 
najczęściej już samodzielnie przychodzą lub 
dojeżdżają do szkoły. 
Przypomnijmy, że celem naszych działań pod-
czas patrolu szkolnego jest przede wszystkim 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i mło-
dzieży. To dla nas priorytet, dlatego nasze 
działania w rozpoczynającym się nowym 
roku szkolnym będą skierowane przede 
wszystkim na realizację podstawowych 
celów:

a. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w dro-
dze do szkoły,

b. usprawnienia ruchu drogowego w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży przy wysiadaniu z pojazdów 
w drodze do szkoły,

c. reagowania na łamanie przepisów dro-
gowych w zakresie miejsc z zakazem za-
trzymywania się i postoju,

d. reagowania na stwarzanie zagrożenia 
przez pojazdy w obrębie szkoły, w zakre-
sie przekraczania dozwolonej prędkości,

e. pomoc przy przeprowadzaniu dzieci 

i młodzieży przez niebezpieczne przej-
ścia dla pieszych w obrębie szkół, zwłasz-
cza w miejscach gdzie nie funkcjonuje 
sygnalizacja świetlna lub jest wyłączona,

f. kontrola rejonu szkoły pod kątem możli-
wości pojawiania się osób zagrażających 
bezpieczeństwu dzieci i młodzieży,

g. analiza sytuacji w obrębie szkół oraz 
opracowanie propozycji nowych rozwią-
zań komunikacyjnych w celu poprawie-
nia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Nasi strażnicy z Referatu ds. profilaktyki spo-
łecznej wspólnie z policjantami z Komisariatu 
Policji w Luboniu, prowadzą prelekcje na te-
mat bezpieczeństwa na terenie placów zabaw 
jak również nad wodą. Na czas wakacji życzy-
my wszystkim dzieciom i młodzieży przede 

wszystkim wypoczynku, prosząc o rozwagę 
i zdrowy rozsądek. Będziemy czuwać nad 
waszym bezpieczeństwem podczas „Patro-
lu Wakacyjnego”, a od września ponownie 
podczas „Patrolu Szkolnego”. Do zobaczenia 
w nowym roku szkolnym - wypoczywajcie! 

Jesteśmy i działamy dla was!
Łukasz Kołcz 

Komendant Straży Miejskiej
Wraz ze strażnikami referatu ds. Profilaktyki 

Społecznej

PATROL WAKACYJNY 
Od 1 lipca, tak, jak w ubiegłym roku rozpoczął działalność Wakacyjny Patrol Straży Miejskiej. Naszym zadaniem jest przede 
wszystkim kontrola miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie miasta. Zatem pojawiamy się na placach zabaw, boiskach 
sportowych, w rejonie szkół, jak również w parkach i skwerach. Pojawiamy się również tam, gdzie gromadzi się młodzież, a miej-
sca te bynajmniej nie są do tego przeznaczone. Można nas również spotkać przy okazji różnych imprez miejskich dedykowanych 
dla dzieci i młodzieży w Parku Papieskim, Plaży Miejskiej czy w rejonie Ośrodka Kultury w Luboniu. Ponadto oprócz prewencji 
i interwencji w sytuacjach, w których jest to konieczne. 

Zdjęcie wykonane podczas szkolnego patrolu Straży Miejskiej wraz z Policją

Zdjęcie wykonane podczas szkolnego patrolu Straży Miejskiej wraz z Policją

http://www.lubon.pl


WYDARZENIA

5

18.09.2021 r. godz. 14.00 - 18.00
Park Papieski przy ul. Unijnej w Luboniu

FESTYN SŁUŻB 
MUNDUROWYCH

30 LAT STRAŻY MIEJSKIEJ W LUBONIU

• Pokaz mody mundurowej
• Prezentacja zabytkowych samochodów  wojskowych
• Miasteczko ruchu drogowego
• Wyścig rowerków biegowych oraz hulajnóg
• Pokaz pracy psa ratowniczego
• Mini szkolenie „Psarvardowe bezpieczne dziecko”
• Prezentacja taboru Translub sp. z o.o.
• Prezentacja wozu strażackiego oraz łodzi motorowej OSP Luboń
• Pokazowe testy sprawnościowe do wojska
• Występy uczniów lubońskich szkół
• Strzelnica pneumatyczna
• Stoiska oraz pokazy sprzętu partnerów wydarzenia

PARTNERZY WYDARZENIA: ORGANIZATORZY:
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FOTORELACJA Z PLAŻY MIEJSKIEJ W LUBONIU

http://www.lubon.pl
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„DZIEŃ W LUBONIU” TO TYTUŁ MURALU, KTÓRY POWSTAŁ 
PRZY BOISKU NA UL. KOŁŁĄTAJA W LUBONIU

Zakończyły się prace nad muralem przy ul. Kołłątaja.  Projekt powstał już w zeszłym roku. W tym roku po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii Komisji Sfery Społecznej Urząd Miasta Luboń zlecił jego realizację. Autorem muralu jest mieszkaniec Lubonia dr hab. 
Tomasz Kalitko prof. UAP- prodziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku w Poznaniu. W przestrzeni zainteresowań autora dzieła 
znajdują się przede wszystkim malarstwo i jego różne odmiany takie jak: street art, mural, komiks, ale także mała architektu-
ra miejska, design. Mural oparty jest na fabularnej narracji symbolicznie opisującej przemijanie. Bohaterka prowadząca wózek 
wprowadza w życie małe dziecko, które na kolejnych klatkach muralu spotyka na swojej drodze koleżanki i kolegów, ciekawe 
miejsca adekwatne do jego wieku, pozwalające na rozwój. Luboń staje się cichym narratorem, którego przemijanie  przedsta-
wione jest poprzez kolorystykę sugerującą mijający dzień. Klamrę dla całości kompozycji stanowi autobus znajdujący się na 
obydwu przeciwległych krańcach muralu. Prozaiczny i codzienny kurs autobusowy dla całości dzieła jest pewnym zapętleniem, 
symbolem przemijania. Dzieciństwo, młodość, dojrzałość, starość to elementy składowe konstrukcji tej para animacji, w której 
każdy bez względu na wiek znajdzie dla siebie miejsce do kontemplacji, a nasze miasto jest aktywnym bohaterem codziennego 
życia. Serdecznie zapraszamy na plac zabaw przy ul. Kołłątaja na spotkanie z autorem muralu w dniu 29 sierpnia w godz. 
15.00-17.00 i wysłuchania historii zapisanej na murze.  W trakcie eventu odbędą się animacje dla dzieci. 

Dorota Franek - Zastępca Burmistrz Miasta Luboń oraz Angelika Stefaniak - Kierownik Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej UML wraz z autorem muralu prof. Tomaszem Kalitko z Studio Trakcja. Fot. Archiwum UML

Fragment muralu. Fot. Studio Trakcja

http://www.lubon.pl
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PRZYGOTOWANIE DO PRAC 

PROJEKTOWYCH:

 » budowa ul. Jaworowej   *

 » budowa ul. Leszczynowej   *

 » koncepcja budowy drogi południowej

 » budowa ul. Żeromskiego (odcinek Fabryczna - Konarzewskiego)

 » budowa ul. Spadzistej (odcinek Tuwima - 3 Maja)

 » budowa ul. Przemysłowej (odcinek Niepodległości - Rivoliego)

 » chodnik i kanalizacja deszczowa w ul. Kasztelańskiej

 » chodnik w ul. Rzecznej – remont

 » chodnik w ul. Kasztanowej

 » chodnik w ul. 11 Listopada - remont (odcinek Morelowa 
-Kołłątaja)

 » kanalizacja deszczowa w ul. Piaskowej

 » kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej od ul. Traugutta

 » rewitalizacja fontanny w Parku Siewcy

 » kanalizacja deszczowa w ul. Szymanowskiego

 » kanalizacja deszczowa w ul. Karłowicza

PROJEKTOWANIE:

 » budowa ronda na skrzyżowaniu: 11 Listopada/Traugutta/Rejtana 

 » budowa ul. Buczka i ul. Siostry Faustyny

 » chodnik w ul. Drzymały

 » chodnik w ul. Kwiatowej – remont

 » budowa ul. Parkowej

 » oświetlenie ścieżki wzdłuż Kocich Dołów

 » budowa ul. Niezłomnych

 » budowa ul. Kurowskiego (od Rydla do Dworcowej)

 » budowa ul. Dworcowej (od Kurowskiego do Grzybowej)

 » budowa ul. Kopernika

 » budowa ul. Wysokiej

 » budowa drogi ul. Wiejskiej

 » budowa ul. Nad Żabinką wraz ze zbiornikiem retencyjnym

 » kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej (od Juranda do 
Grzybowej)

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

 » kanalizacja deszczowa w ul. Ratajczaka

 » chodnik w ul. Żabikowskiej

 » budowa ul. Miodowej

 » budowa ul. Wiśniowej

 » remont nawierzchni ul. Żabikowskiej

 » chodnik w ul. Brzoskwiniowej

 » przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja

 » budowa ul. Leśmiana

 » budowa ul. Wierzbowej

 » budowa części ul. Chabrowej

 » kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej

 » remont nawierzchni ul. Kościuszki

 » budowa ul. Jaśminowej

 » budowa ul. Brzozowej

 » kanalizacja deszczowa w ul. Batorego

 » budowa drogi ul. Słowackiego

 » chodnik w ul. Sowiej

 » chodnik w ul. Władysława Jagiełły

 » chodnik w ul. Dąbrowskiego (kontynuacja)

 » chodnik w ul. Nowiny (od Janowej Doliny do Wczasowej)

 » budowa 4 miejsc postojowych przy drodze dojazdowej ROD 
BRATEK

 » rozbudowa pasa drogowego na odcinku ul. Paderewskieg 

REALIZACJA INWESTYCJI

 » budowa ul. Długiej

 » budowa chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich na odc. od 
wiaduktu kolejowego do ul. Armii Poznań

 » sieć kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Andersena 
i Makuszyńskiego

 » budowa Skateparku

 » budowa ul. Juranda

 » budowa Domu Włodarza 

 » budowa ul. Pogodnej

 » rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4

 » budowa chodnika w ul. Fiołkowej

 » kanalizacja deszczowa w ul. Łąkowej

PRZEKAZANE DO UŻYTKOWANIA

 » kanalizacja deszczowa w ul. Rumiankowej

 » kanalizacja deszczowa w ul. Oliwkowej

 » kanalizacja deszczowa w ul. Bluszczowej

 » chodnik w ul. Poniatowskiego (remont odc. Klonowa-Kołłątaja)

 » chodnik w ul. Szkolnej (od 11 Listopada do Długiej)

 » chodnik w ul. Orzechowej

 » chodnik w ul. Wojska Polskiego

* zadanie zawieszone - do czasu uzyskania pozwolenia na budowę 
zbiornika retencyjnego 

Szanowni Państwo, przedstawiamy kolejne etapy procesów inwestycyjnych, 
planowanych lub realizowanych w naszym mieście. Jednocześnie informuje-
my, że z powodu epidemii Covid-19, byliśmy zmuszeni do czasowego wstrzy-
mania planowanych inwestycji. Dotyczy to zarówno zlecenia prac projek-
towych, jak i ogłaszania przetargów na budowę. Dlatego widzicie Państwo 
opóźnienia w projektowaniu i realizacji poszczególnych inwestycji.

http://www.lubon.pl
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BUDOWA UL. JURANDA
Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że rozpo-
częliśmy już prace związane z budową ul. 
Juranda w Lasku. Inwestycja obejmuje robo-
ty drogowe na odcinku o długości 483,78 m, 
jak również roboty instalacyjne – kanalizacja 
deszczowa, przebudowa kolizji na sieci ga-
zowej, teletechnicznej oraz elektroenerge-
tycznych. Efekt prac już wkrótce. Za powstałe 
utrudnienia przepraszamy.

UTWARDZANIE UL. POGODNEJ
Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że trwają 
prace związane z utwardzeniem z betono-
wych płyt ul. Pogodnej, na odcinku od ul. 
Sienkiewicza do ul. Wiosennej. Efekt prac już 
wkrótce. Za powstałe utrudnienia przepra-
szamy.

„SZATNIA NA MEDAL”. KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA MIASTA LUBOŃ
W ramach czwartej edycji Programu „Szatnia na Medal”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pozyskaliśmy dotację na 
projekt: „Remont szatni oraz pomieszczeń sanitariatów na Hali LOSIR w Luboniu ul. Kołłątaja 2.”

INWESTYCJE W MIEŚCIE

• Okres realizacji: 2021
• Wartość całkowita: 82 630,00 zł
• Dofinansowanie: 41 315,00 zł
• Zakres projektu:
Remont szatni nr 5 oraz nr 3 wraz z sanitaria-
tami. Niniejszy remont będzie realizowany 
przez zewnętrznego wykonawcę, dysponują-
cego odpowiednimi zasobami rzeczowymi do 
wykonania zadania. Planuje się wykonanie 
następujących prac w ramach zadania:
1. Przygotowanie powierzchni do malowa-

nia oraz malowanie szatni numer 5 i 3,
2. Demontaż urządzeń pod prysznicami 

i w sanitariatach szatnie 5, 3,  
3. Skucie płytek w sanitariatach, przygo-

towanie ścian i położenie płytek szatnie 
5,3,

4. Demontaż starych i montaż nowych 
drzwi i ościeżnic szatniach 5, 3,  

5. Montaż toalet, umywalek oraz paneli 
prysznicowych w szatniach 5 i 3,

6. Demontaż starego systemu oświetlenia 
i montaż nowego typu LED na czujkę ru-
chu.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
Pamiętacie, jak sprzątaliśmy tereny Warty 
przy plaża miejska LUBOŃ, podczas ogólno-
polskiej akcji „VII Sprzątania Brzegów Warty 
od źródeł do ujścia”? Wówczas z wody na mo-
torówce wspierali wszystkich sprzątających, 
strażacy z OSP Kwiatowe, za co jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy. Teraz z budżetu Woje-
wództwa Wielkopolskiego na pomoc w zakre-
sie bezpieczeństwa publicznego uzyskaliśmy 
właśnie dofinansowanie w wysokości 25 000 
zł z przeznaczeniem na zakup łodzi silnikowej 
wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa 
wodnego. Zakup łodzi znacząco podniesie 
stan bezpieczeństwa na wodzie i z pewnością 
będziemy korzystać z niej podczas organiza-
cji kolejnych akcji sprzątania terenów Warty.

Zdjęcie przedstawiające trwające 
prace związane z utwardzaniem 
z płyt betonowych ul. Pogodnej

Zdjęcie przedstawiające 
zmodernizowany plac zabaw 
przy ul. Chopina

Zdjęcie wykonane podczas 
budowy ul. Juranda w Lasku

Zdjęcie ukazujące otrzymane dofinansowanie

ZMODERNIZOWANY PLAC ZABAW 
PRZY UL. CHOPINA
Drodzy Mieszkańcy, zakończyliśmy moder-
nizację placu zabaw przy ul. Chopina. Jest 
huśtawka, zjeżdżalnia, piaskownica i karuze-
la, więc koniecznie wybierzcie się ze swoimi 
pociechami.

http://www.lubon.pl
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FOTORELACJA Z CZERWCOWEGO JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

http://www.lubon.pl
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Badamy się i szczepimy się!

28 sierpnia 
2021 roku

godz.
10.00-14.00

Centrum Organizacji
Pozarządowych przy 

ul. gen. Wł.
Sikorskiego 3 

 

Bezpłatne badania profilaktyczne prowadzone
przez Szpital Podolany

Na badania nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja

1

4

2

3

10.00-12.00

szczepienia przeciwko COVID-19: Moderna, Pfizer, Astra Zeneca,
Johnson&Johnson (możliwość uzyskania certyfikatu na miejscu),

konsultacje dietetyczne,

konsultacje fizjoterapeutyczne.

5

6

konsultacje laryngologiczne,

badania słuchu dla dzieci,

spirometria,

28 sierpnia 
2021 roku

Centrum Organizacji
Pozarządowych przy 

ul. gen. Wł.
Sikorskiego 3 

 

10.00-14.00
Harmonogram:

konsultacje z lekarzem kwalifikującym

12.00-14.00
badania cukru,

10.00-14.00
Harmonogram:

7

8 konsultacje fizjoterapeutyczne.

badania słuchu dla dzieci,

badania cukru,

konsultacje dietetyczne,

konsultacje laryngologiczne,

10.00-12.00
konsultacje z lekarzem kwalifikującym

szczepienia przeciwko COVID-19: Moderna, Pfizer, Astra Zeneca,
Johnson&Johnson (możliwość uzyskania certyfikatu na miejscu),

12.00-14.00

spirometria,

badania słuchu dla dzieci,badania słuchu dla dzieci,

badania cukru,

badania słuchu dla dzieci,

spirometria,

konsultacje fizjoterapeutyczne.

godz.
10.00-14.00

godz.
10.00-14.00

Bezpłatne badania profilaktyczne prowadzone
przez Szpital Podolany

Na badania nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja

http://www.lubon.pl
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WYMIANA PIECÓW
Przypominamy, że obowiązująca na terenie województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem Miasta Poznań oraz Miasta Kalisz) 
uchwała antysmogowa wprowadziła obowiązek likwidacji:
• starych pozaklasowych kotłów do końca roku 2023, 
• kotłów 3 i 4 klasy do końca 2027 r. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 
ww. uchwała jest aktem prawa miejscowego 
(art. 96 ust. 8), jednocześnie za nieprzestrze-
ganie jej zapisów, w tym dostosowanie się do 
powyższego obowiązku, grozi kara grzywny. 
Osoby, którym nie udało się skorzystać w tym 
roku z dofinansowania z budżetu miasta w ra-
mach programu „Luboń AntySmog” lub do-
tacji Starostwa Powiatowego, mogą skorzy-
stać z dotacji rządowych z programu „Czyste 
Powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
W celu ułatwienia mieszkańcom dostępności 
do ww. programu Miasto Luboń uruchomi-

ło Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze”, 
w ramach którego można poznać szczegóły 
programu, a także wypełnić i złożyć wniosek 
o przyznanie dotacji. Więcej informacji na 
stronie: http://lubon.pl/news/content/3534. 
Ponadto od 1 lipca 2021r. ruszyła Centralna 
Baza Emisyjności Budynków, która docelowo 
będzie stanowić źródło wiedzy m.in. o loka-
lizacji źródeł ciepła niespełniających wyma-
gań uchwały antysmogowej województwa 
wielkopolskiego.  Przypominamy również, 
że złożenie  deklaracji źródeł ciepła i spala-
nia jest obowiązkowe dla każdego budynku. 
Więcej informacji na stronie: http://lubon.

pl/artykul/15/3483/centralna-ewidencja-e-
misyjnosci-budynkow. Miasto przewiduje 
kontynuację programu Luboń AntySmog na 
2022 rok.

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Drodzy Mieszkańcy, przypominamy, że na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 1 lipca 2021 r. rozpoczyna funkcjonowanie Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków, która docelowo ma stać się narzędziem do poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem. Zebrane w niej informacje 
mają dać podstawę do faktycznego rozpoznania problemów związanych z źródłami zanieczyszczenia powietrza.

W związku z powyższym 1 lipca 2021 r. każdy 
właściciel lub zarządca budynku będzie miał 
obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej

Ewidencji Emisyjności Budynków odpowied-
nio w terminie:

• 12 miesięcy dla budynków istniejących,

• 14 dni dla budynków nowo powstałych.

Deklaracje będą zawierały informacje:
 ▷ imię i nazwisko właściciela lub zarządcy 

budynku lub lokalu oraz adres miejsca 
zamieszkania lub siedziby,

 ▷ adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepłą lub źró-
dło spalania paliw,

 ▷ informacje o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych w obrębie nieruchomości źró-
deł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz 
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych 
w nich paliwach,

 ▷ opcjonalnie numer telefonu oraz adres 
e-mail właściciela lub zarządcy.

Złożenie deklaracji będzie możliwe:
• w formie elektronicznej przez internet 

na stronie https://zone.gunb.gov.pl 
z wykorzystaniem profilu zaufanego

• w formie papierowej w Urzędzie Miasta 
(osobiście lub pocztą)

Deklaracje są dostępne na stronie: 

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-po-
brania/. 

Obowiązek dotyczy źródeł ciepła, źródeł 
energii elektrycznej oraz źródeł spalania pa-
liw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 
1MW. Za niezłożenie w terminie deklaracji 
może grozić grzywna, która jest wymierzana 
na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń, 
przy czym złożenie deklaracji po terminie 
możliwe jest w ramach czynnego żalu.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Miasto Luboń w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu uruchomia dla mieszkańców naszego miasta punkt konsultacyjno-informacyjny na terenie miasta Luboń. 

Punkt mieści się w Centrum Organizacji Po-
zarządowych w Luboniu na ul. Sikorskiego 3 
i jest otwarty w następujących terminach:

• poniedziałek: 14.00 – 17.00,

• czwartek: 8.00 – 15.00.

Informacje można uzyskać też drogą mailo-

wa: czyste.powietrze@umlubon.pl. Szczegó-
ły dotyczące programu można przeczytać na 
stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ lub 
kontaktując się z punktem.

http://www.lubon.pl
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W jakim celu te informacje są zbierane?
 

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na
podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem

stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest
poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji
substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które

przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa,
np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą

się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy
nieprzekraczającej 1 MW.

Gdzie znajduje się wzór
deklaracji w formie papierowej?

 
https://zone.gunb.gov.pl/dokume
nty-do-pobrania/

 
 Ile mam czasu na złożenie

deklaracji?
 

Deklarację, która dotyczy źródła
ciepła i spalania paliw, które zostało
uruchomione przed 1 lipca należy
złożyć w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które
zostało uruchomione po 1 lipca,
deklarację należy złożyć w terminie
14 dni. 

 
 Czy złożenie deklaracji jest

obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma
obowiązek złożyć deklarację.

 
 

Kto składa deklarację?
 

Właściciel/zarządca budynku,
który jest zasilany przez źródło
ciepła lub spalania paliw do 1 MW,
np. piec, miejska sieć
ciepłownicza, pompa ciepła etc. 

 
 

Jak można złożyć deklarację?
 

Deklarację można złożyć
elektronicznie lub wersji papierowej,
osobiście w urzędzie właściwym dla
umiejscowienia budynku lub wysłać
listem.

 
 

Jak złożyć deklarację przez internet?
 

Wejdź na stronę
www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na
stronie głównej ->złóż deklarację<-
wypełnij ją i wyślij.  

 
 

Czego potrzebuję, żeby złożyć
deklarację przez internet?

 
profilu zaufanego albo dowodu
elektronicznego

 
 

www.zone.gunb.gov.pl

http://www.lubon.pl


URZĄD MIASTA LUBOŃ

19

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 
Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. Jest to 
proces planowania, zbierania, łączenia, oceny, rozpowszechniania i analizy danych demograficznych, społecznych, ekonomicz-
nych o zasobach mieszkaniowych. Spis przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia 
2021 r. do dnia 30 września 2021 r.  wg stanu na dzień 31 marca 2021 r.

UWAGA! Po wejściu w życie drugiej noweliza-
cji ustawy o NSP 2021, spis powszechny prze-
prowadzany będzie w terminie od 1 kwietnia 
do dnia 30 września 2021 r. 
Jaki jest cel przeprowadzania NSP 2021?

 ▷ zebranie informacji o liczbie ludno-
ści, jej terytorialnym rozmieszczeniu, 
strukturze demograficzno-społecznej 
i zawodowej, a także o społeczno-eko-
nomicznej charakterystyce gospodarstw 
domowych i rodzin oraz o ich zasobach 
i warunkach mieszkaniowych, 

 ▷ analiza zmian, jakie zaszły w procesach 
demograficzno-społecznych i ekono-
micznych w zakresie: ludności, stanu 
mieszkań i budynków oraz gospodarstw 
domowych i rodzin w powiązaniu z wa-
runkami mieszkaniowymi na przestrzeni 
lat 2011-2021.

Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej 
udział w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. 
Spisem objęci są:

 ▷ mieszkańcy Polski – zarówno Polacy jak 
i cudzoziemcy,

 ▷ stali mieszkańcy Polski przebywający 
w czasie spisu za granicą. 

Odmowa udziału w spisie powszechnym gro-
zi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy 
o statystyce publicznej. 

Jak możesz się spisać?
Jest kilka sposobów w jaki możesz spełnić 
powyższy obowiązek: 

a. samospis internetowy – aplikacja do 
samospisu CAWI udostępniona zostanie 
pod adresem https://nsp2021.spis.gov.
pl, dodatkowo link będzie dostępny na 
stronie internetowej GUS oraz na stronie 
https://spis.gov.pl.

Aplikacja CAWI do samospisu stosuje dwie 
metody uwierzytelnienia: poprzez Profil Za-
ufany oraz systemy informatyczne banków, 

a także poprzez podanie nr PESEL oraz nazwi-
ska rodowego matki. Aplikacja CAWI będzie 
spełniała wymogi związane z dostępnością 
dla osób z niepełnosprawnościami,  będzie 
dostępna w wersjach językowych: ukraiń-
skiej, rosyjskiej, angielskiej. Dane zbierane 
poprzez aplikację CAWI będą szyfrowane i na 
bieżąco przesyłane do systemu centralnego 
GUS,

b. wywiad telefoniczny - przeprowadzo-
ny przez rachmistrza telefonicznego 
z wykorzystaniem zainstalowanego na 
komputerze oprogramowania dedyko-
wanego do przeprowadzenia spisu po-
wszechnego,

c. wywiad bezpośredni - przeprowa-
dzony przez rachmistrza terenowego 
z wykorzystaniem urządzenia mobilne-
go wyposażonego w oprogramowanie 
dedykowane do przeprowadzenia spisu 
powszechnego. 

Jeśli chcesz dokonać samospisu we wła-
snym zakresie, a nie masz dostępu do In-
ternetu możesz:
a. odwiedzić punkt, który zostanie urucho-

miony przez Urząd Miasta Luboń w Cen-
trum Organizacji Pozarządowych przy 
ul. W. Sikorskiego 3 w Luboniu, po 
wcześniejszym umówieniu wizyty pod 
numerem tel. 606 903 260. Wydzielone 
miejsce do samospisu wyposażone bę-
dzie w sprzęt informatyczny z dostępem 
do Internetu oraz przystosowane również 
dla osób z niepełnosprawnością. Jeśli bę-
dzie potrzebna pomoc przy uruchomie-
niu i wypełnieniu formularza spisowego, 
wyznaczony pracownik COP udzieli takiej 
pomocy,

b. zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 279 
99 99 i spisać się przez telefon.

Czy Twoje dane są bezpieczne?
Nie musisz obawiać się o swoje dane. Są one 
bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica 
statystyczna. Dane jednostkowe zbierane 

i gromadzone w badaniach przeprowadzo-
nych w ramach statystyki publicznej są pouf-
ne i podlegają szczególnej ochronie. Pracow-
nicy statystyki publicznej są zobowiązani 
do przestrzegania tajemnicy statystycznej. 
Co powinieneś wiedzieć o rachmistrzach?

 ▷ rozpoczynając rozmowę z responden-
tem, rachmistrz telefoniczny musi po-
dać swoje dane identyfikacyjne (imię, 
nazwisko oraz urząd statystyczny, który 
reprezentuje), a jeśli respondent wyrazi 
takie życzenie także numer identyfika-
cyjny łącznie ze sposobem weryfikacji 
jego tożsamości. Rachmistrz jest zobli-
gowany do poinformowania respon-
denta o obowiązku przekazania danych 
w ramach NSP 2021 oraz o ochronie jego 
danych (statystycznych, osobowych),

 ▷ rachmistrz terenowy w celu uwierzytel-
nienia posługuje się identyfikatorem 
rachmistrza spisowego wydrukowa-
nym centralnie przez Zakład Wydaw-
nictw Statystycznych GUS. Tożsamość 
rachmistrza terenowego można spraw-
dzić, dzwoniąc na infolinię spisową 
pod nr telefonu 22 279 99 99, w aplika-
cji „Sprawdź rachmistrza” na stronie 
www.spis.gov.pl oraz na stronach inter-
netowych urzędów statystycznych. 

Jeśli chcesz wiedzieć o co rachmistrzowie 
zapytają w spisie lub zapoznać się z ustawą 
spisową, wejdź na stronę www.spis.gov.pl 
i dowiedz się więcej.

Możesz również zadzwonić do Urzędu Mia-
sta Luboń, gdzie w czasie trwania spisu 
powszechnego działa powołane przez Bur-
mistrza Miasta (Gminnego Komisarza Spiso-
wego) Gminne Biuro Spisowe w składzie:

Michał Rusin – tel. 61 8130 011 w. 40     

Monika Pigłowska  - tel. 61 8130 011 w. 13

Michał Prażyński – tel. 61 8130 011 w. 40      

Jagoda Wawrzyniak – tel. 61 8130 011 w. 13

Monika Pigłowska
Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego 

Grafika promująca Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny

https://nsp2021.spis.gov.pl
https://nsp2021.spis.gov.pl
https://spis.gov.pl
http://www.spis.gov.pl
http://www.spis.gov.pl
http://lubon.pl/artykul/240/3395/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-202
http://www.lubon.pl
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XXXIII SESJA RADY MIASTA LUBOŃ 
-BURMISTRZ Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

17 czerwca 2021 roku odbyła się XXXIII Sesja Rady Miasta Luboń,  w trybie hybrydowym. W sesji uczestniczyło 21 radnych, Mał-
gorzata Machalska Burmistrz Miasta Luboń, Michał Popławski I Zastępca Burmistrz Miasta Luboń, Dorota Franek II Zastępca Bur-
mistrz Miasta Luboń, Mirosław Stromczyński Skarbnik Miasta Luboń, Janusz Piasecki Sekretarz Miasta Luboń, mecenas Przemy-
sław Czaczyk, informatycy: Marcin Godzich, Maciej Giertuga oraz Dominika Kędziora, która protokołowała przebieg obrad. Na 
sali sesyjnej przebywało 5 osób, które wykonywały czynności służbowe. Pozostałe osoby brały udział w sesji za pomocą łączy 
internetowych w swoich domach.

Radni, w głosowaniu jawnym podjęli 14 
następujących uchwał:
• w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mia-

sta Luboń wotum zaufania,

• w sprawie zatwierdzenia sprawozadnia 
finansowego za 2020 rok,

• w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta Luboń z tytułu wykonania budże-
tu za 2020 rok,

• w sprawie przyjęcia projektu „Regulami-
nu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Miasta Luboń”,

• w sprawie określenia wzoru wniosku 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o dochodach go-
spodarstwa domowego,

• w sprawie realizacji ze środków Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2021,

• zmieniająca uchwałę w sprawie poro-
zumienia międzygminnego pomiędzy 
Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gmi-
ną Komorniki, Miastem Puszczykowo 
i Gminą Mosina w zakresie lokalnego 
transport zbiorowego, 

• w sprawie zmiany uchwały nr 
XIX/126/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 
29 marca 2012 r. w sprawie nadania na-
zwy ulicy Jachtowej w Luboniu,

• w sprawie nadania nazwy ulicy Kajako-
wa w Luboniu,

• w sprawie nadania nazwy ulicy Mazur-
ska w Luboniu,

• w sprawie nadania nazwy ulicy Warmiń-
ska w Luboniu,

• w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości położonej 

w Luboniu, w rejonie ul. Jana III Sobie-
skiego, przeznaczonej na poprawienie 
warunków zagospodarowania nierucho-
mości przyległej,

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Luboń na 2021 rok,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Luboń na lata 2021-
2036.

Po wyczerpaniu porządku obrad XXXIII sesji 
online Teresa Zygmanowska Przewodnicząca 
Rady Miasta Luboń zamknęła obrady o godz. 
20.22. Uchwały podjęte przez Radę Miasta 
Luboń znajdują się w Biurze Rady Miasta, na 
stronie BIP Miasta Luboń oraz w Bazie Aktów 
Własnych (BAW).

Dominika Kędziora
Biuro Rady Miasta Luboń

XXXIV SESJA RADY MIASTA LUBOŃ
15 lipca 2021 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Miasta Luboń, w trybie hybrydowym. W sesji uczestniczyło 21 radnych, Małgorzata 
Machalska Burmistrz Miasta Luboń, Michał Popławski I Zastępca Burmistrz Miasta Luboń, Dorota Franek II Zastępca Burmistrz 
Miasta Luboń, Mirosław Stromczyński Skarbnik Miasta Luboń, Janusz Piasecki Sekretarz Miasta Luboń, mecenas Przemysław 
Czaczyk, informatycy: Marcin Godzich, Maciej Giertuga oraz Dominika Kędziora, która protokołowała przebieg obrad. Na sali 
sesyjnej przebywało 5 osób, które wykonywały czynności służbowe. Pozostałe osoby brały udział w sesji za pomocą łączy inter-
netowych w swoich domach.

Radni, w głosowaniu jawnym podjęli 4 na-
stępujące uchwały i Stanowisko:
• w sprawie określenia średniej ceny jed-

nostki paliwa w Mieście Luboń w roku 
szkolnym 2021/2022,

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Luboń na 2021 rok,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Luboń na lata 2021-
2036,

• w sprawie wyrażenia zgody na nieod-
płatne przejęcie od Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa przez Miasto Luboń 
nieruchomości gruntowej stanowiącej 
działkę nr 7, położoną w Luboniu, przy 
ul. Nowiny,

• STANOWISKO NR WO.0007.1.1.2021 
RADY MIASTA LUBOŃ, z dnia 15 lipca 
2021 r. w sprawie inicjatywy ustanowie-
nia 27 grudnia świętem państwowym.

Po wyczerpaniu porządku obrad XXXIV sesji 
online Teresa Zygmanowska Przewodnicząca 
Rady Miasta Luboń zamknęła obrady o godz. 
18.25. Uchwały podjęte przez Radę Miasta 
Luboń znajdują się w Biurze Rady Miasta, na 
stronie BIP Miasta Luboń oraz w Bazie Aktów 
Własnych (BAW).

Dominika Kędziora
Biuro Rady Miasta Luboń
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Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42, www.biblub.com

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI
Drodzy Czytelnicy, w związku z planowanym remontem, Biblioteka Główna przy ulicy Żabikowskiej będzie nieczynna od 29 lipca 
do połowy sierpnia. Jednocześnie informujemy, że termin oddania książek zostanie przedłużony do końca sierpnia bieżącego 
roku. W okresie zamknięcia Biblioteki Centralnej obie Filie pozostają do Państwa dyspozycji. WYJĄTKOWO w trakcie trwania 
remontu książki z Biblioteki Głównej można zwracać we filiach. Już teraz prosimy Państwa o uwzględnienie planowanej przerwy 
i przygotowanie się na chwilowe utrudnienia. Po remoncie planujemy powrócić do wolnego dostępu do półek, więc tym bardziej 
liczymy na Państwa wyrozumiałość. Zmieniamy się dla Was!

MOJA WŁASNA BIBLIOTEKA
Książka, którą właśnie czytasz waży chyba  
tonę? Nie chcesz ruszać się z własnych czte-
rech ścian i stać w bibliotecznej kolejce? Pra-
gniesz szybko i sprawnie przeglądać półki 
z tytułami? To wszystko możliwe jest dzięki 
aplikacji „Legimi”. Tworzysz własną bibliote-
kę, z tytułów, które są dla Ciebie interesujące. 
Nie musisz martwić się liczbą stron i „niepo-
ręcznością” danego tytułu. Z aplikacji mo-
żesz korzystać na czytniku e-booków, ale i na 
tablecie, czy smartfonie. Legimi to łatwy do-
stęp do klasyki literatury, jak i popularnych 
nowości. I to całkowicie za darmo! Wystarczy, 
że pobierzesz w naszej Czytelni specjalny 
kod, który ważny jest przez miesiąc i możesz 
korzystać z aplikacji w domu. Liczba kodów 
jest ograniczona, dlatego warto się spieszyć.

 

BIBLIOTEKA NA PLAŻY
Wakacyjna nuda w domu? Nie z nami! 
W okresie wakacji organizujemy animacje dla 
najmłodszych na plaży miejskiej w Luboniu. 
Co tydzień są to inne warsztaty, o tematyce 
„książkowej”. Wspólne czytanie, tworzenie 
zakładek, ciekawe prace plastyczne – i wiele 
innych.  Chcemy w ten kreatywny sposób roz-
kochać dzieci w słowie pisanym. Aby skorzy-
stać z „biblioteki w plenerze” zapraszamy od 
godziny 11.00 do 13.00, w każdy piątek.

KOSMETYKI WPROST Z NATURY
Rośliny mają zbawienny i terapeutyczny 
wpływ na nasze życie – o tym stara się prze-
konać współpracująca z naszą Biblioteką 
HORTIstacja. Dlatego też na początku lipca 
w Bibliotece Miejskiej zapachniało świeżymi 
kwiatami oraz  aromatycznymi olejkami ró-
żanymi. Wszystko za sprawą warsztatów, na 
których uczestniczki wykonywały kosmetyki 
naturalne. Podczas dwugodzinnych zajęć 
panie poznały tajniki pielęgnacji naturalnej. 
Dowiedziały się, które składniki wpływają 
zbawiennie na skórę ust oraz dzięki jakim 
proporcjom stworzymy samodzielnie błysz-

czyk. Zajęcia miały ukazać zalety tworzenia 
kosmetyków z łatwo dostępnych składników. 
Panie, oprócz ogromu wiedzy zabrały do 
domu wykonane pomadki. Wiele z nich zgod-
nie twierdziło, że zamiast kupować drogeryj-
ne kosmetyki z niewiadomym składem prze-
rzucą się na kosmetykę naturalną. W naszej 
Bibliotece na Żabikowskiej często odbywają 
się warsztaty, które prowadzi HORTIstacja, 
warto więc śledzić naszego facebooka i być 
na bieżąco. 

WARSZTATY Z LEGO NA ŻABIKOWSKIEJ
Od początku lipca nasza Biblioteka bierze 
udział w bardzo ciekawym projekcie Ligii 
eSzkoła. Jego celem jest zwiększenie kompe-
tencji cyfrowych pracowników Biblioteki, ale 
również, co ważniejsze dla Państwa, rozwija-
nie takich umiejętności u dzieci. Projekt ma 
służyć w poszerzaniu wiedzy matematycznej, 
informatycznej i technicznej u najmłodszych. 
Posłużą do tego warsztaty, organizowane 
przez naszą Bibliotekę. I to z marką, której 
nikomu nie trzeba przedstawiać, a mianowi-
cie - LEGO. Podczas zajęć młodzież, wspólnie 
z trenerem będzie miała okazję zbudować 
robota firmy LEGO, który będzie miał możli-
wość wystartowania na międzynarodowym 
konkursie, w którym biorą udział drużyny 
z całego świata. Zadaniem uczestników zajęć 
będzie zaprojektowanie, zbudowanie i zapro-
gramowanie robota w taki sposób, aby wyko-
nywał określone polecenia. Dzieci poznają 
podstawy programowania oraz konstrukcji 
robotów. Uspokajamy każdego, kto myśli, że 
brzmi to zbyt skomplikowanie – zajęcia będą 
dostosowane do wieku i poziomu zaawanso-
wania uczestników. O naborze na warsztaty 
poinformujemy niebawem. 

GODZINY OTWARCIA
Biblioteka Główna przy ul. Żabikowska 42, 
tel. 61 813 09 72, pozostaje nieczynna od 
29 lipca do połowy sierpnia. Po remoncie 
wracamy do normalnych godzin pracy.
Od 2 do 13 sierpnia Filie otwarte będą w na-
stępujących godzinach:

• Filia nr 3 ul. Romana Maya 1 (Luvena), 
tel. 785 874 382

Poniedziałek i Wtorek – 12.00 – 18.00

Środa i Czwartek – 9.00 – 15.00

Piątek – zamknięte

• Filia nr 4 ul. Sobieskiego 80, tel. 607 
874 382

Poniedziałek i wtorek – 9.00 – 15.00

Środa i czwartek – 12.00 – 18.00

Piątek – 9.00 – 15.00

W pozostałe dni tygodnia nieczynne.

MASZ ZBĘDNE KSIĄŻKI? 
PRZYTAŚTAJ JE DO NAS!
Przypominamy, że książki zalegające w do-
mach można przynieść do dowolnego od-
dział lubońskiej Biblioteki Miejskiej. Jeżeli 
posiadacie Państwo na swoich półkach książ-
ki, których już nie czytacie, chętnie się nimi 
zaopiekujemy.

http://www.biblub.com
https://www.facebook.com/biblioteka.lubon
https://www.instagram.com/biblub/?hl=pl
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Ośrodek Kultury w Luboniu, ul. Sobieskiego 97, www.oklubon.pl 

PÓŁKOLONIE LATO 2021
Z oferty letnich półkolonii z Ośrodkiem Kultury w Luboniu skorzystało w tym roku 160 dzieci. Półkolonie miały charakter wyjaz-
dowy i obejmowały zajęcia rekreacyjne, sportowe i kulturalne. Podczas tych aktywnych czterech tygodni udało nam się sporo 
zobaczyć i wiele dowiedzieć. Odwiedziliśmy ranczo alpak w Klotyldzinie, park dinozaurów w Rogowie, gdzie braliśmy udział 
w warsztatach plastycznych, podczas których malowaliśmy koszulki, które później zabraliśmy na pamiątkę do domu. W Borów-
cu obejrzeliśmy niesamowitą makietę kolejową, a w Nenufarze odbyliśmy rejs tratwą. Wielu ciekawostek na temat Napoleona 
Bonaparte i filmu Star Wars dowiedzieliśmy się w Witaszycach w Muzeum Dwóch Imperiów. 

Braliśmy tam także udział w warsztatach 
łucznictwa i w przygotowaniach magicznego 
eliksiru. Podczas wycieczek Detektywi Histo-
rii po Poznaniu oraz Szlakiem Powstania Wiel-
kopolskiego uczestniczyliśmy w żywej lekcji 
historii. W Muzeum Archeologicznym wyru-
szyliśmy w podróż do starożytnego Egiptu 
i poznaliśmy sekrety balsamisty. W Muzeum 
Pyry odkryliśmy historię ziemniaka i dowie-
dzieliśmy się, że ponad 100 jego odmian 
uprawia się w Polsce. Poznaliśmy również 
jego różnorakie zastosowania oraz mnogość 
potraw, które możemy przygotować z pyry. 
Nie zabrakło też atrakcji dla kinomaniaków, 
gdyż udało nam się obejrzeć aż cztery filmy. 
Za nami bardzo aktywny czas, który dostar-
czył dzieciom nie tylko wielu pozytywnych 
wrażeń, ale także sporo pouczających lekcji. 
Po ubiegłorocznej przerwie w organizacji pół-
kolonii, tym bardziej było nam miło spotkać 
się z Wami na wakacyjnych szlakach.

RELACJA Z PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW 
ŚPIEWACZYCH
W niedzielne popołudnie 27 czerwca w Ośrod-
ku Kultury w Luboniu po prawie dwóch la-
tach przerwy spowodowanych pandemią 
odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
„Niezapominajka”. Do Lubonia przyjechały 
zaprzyjaźnione zespoły: Aspirynki z Komor-
nik, Wesoła Gromada ze Stęszewa, Zespół 
Olszyna ze Swarzędza oraz Olki znad Szachty. 
Gospodarzami Przeglądu był działający przy 
Ośrodku Kultury w Luboniu Zespół Szarotki. 
Spotkanie i wspólne śpiewy sprawiły wszyst-
kim uczestnikom dużo radości.

TEATR W MAŁYM MIEŚCIE ZNÓW 
ZAWITAŁ DO LUBONIA
Podobnie jak w ubiegłym roku, 5 lipca na 
placu zabaw przy Ośrodku Kultury odbyły się 
dwa przedstawienia plenerowe z cyklu Teatr 
w Małym Mieście. Pierwsze przedstawienie 
było dedykowane najmłodszym widzom. 
Aktorzy z Teatru Łata przygotowali dla dzieci 
spektakl pt. „Morskie opowieści”. Opowiadał 
on historię pary bohaterów, którzy nie mo-
gąc zaciągnąć się na żaden okręt postanowili 
wziąć los we własne ręce i zbudować statek, 
na którym wyruszyli w rejs. Na morzu czeka-
ło na nich mnóstwo niebezpiecznych przy-
gód jak walka z żywiołem podczas burzy czy 
spotkanie z ośmiornicą. Bohaterowie choć 
początkowo nie pałali do siebie sympatią 
po wspólnym rejsie odkryli moc prawdziwej 
przyjaźni. Przy okazji przedstawienia na naj-
młodszych czekały też inne atrakcje: dmu-

chana zjeżdżalnia, balony, popcorn i wata 
cukrowa. Drugie przedstawienie przeznaczo-
ne dla widzów dorosłych odbyło się późnym 
wieczorem. Spektakl „Czas Wilka” w wykona-
niu artystów z Teatru Ewolucji Cienia był nie-
zwykle widowiskowy. Uwagę przyciągały nie 
tylko niesamowite stroje, ale przede wszyst-
kim umiejętności szczudlarskie aktorów. 
Tematyka przedstawienia nie była łatwa, 
ponieważ dotykała problemu nakręcającej 

się spirali nienawiści. Jednocześnie spektakl 
wskazywał możliwość rozwiązania konflik-
tów przez oczyszczającą siłę przebaczenia. 
Reżyserem spektaklu i osobą odpowiedzial-
ną za oprawę muzyczną była Wioletta Dadej, 
natomiast autorem scenariusza i scenografii 
był Sławomir Dadej. Tak widowiskowe przed-
stawienie na pewno na długo zapadnie w pa-
mięci widzów. 

Zwiedzanie rancza alpak podczas letnich półkolonii. Fot. Archiwum OK

Zdjęcie przedstawiające przedstawienie plenerowe 
z cyklu Teatr w Małym Mieście. Fot. Archiwum OK

Zespół śpiewaczy podczas Przeglądu Zespołu 
Śpiewaczych „Niezapominajka”. Fot. Archiwum OK

http://www.oklubon.pl
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Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Hugona Kołłątaja 2, www.losir.eu

POPRAWA INFRASTRUKTURY NA OBIEKTACH LOSiR
W lipcu i na początku sierpnia na obiektach zarządzanych przez miejską spółkę LOSiR trwały intensywne prace, mające na celu 
przygotowanie obiektów do kolejnego sezonu. Boiska trawiaste na Stadionie Miejskim przy ul. Rzecznej oraz przy ul. Szkolnej 
zostały poddane intensywnym zabiegom pielęgnacyjnym. Oczyściliśmy ich powierzchnię i posialiśmy ponad kilkaset kilogra-
mów trawy. W niektórych miejscach wklejone zostały dywaniki z trawy z rolki, a na koniec boiska zapiaskowano i wyrównano 
ich powierzchnię. Dzięki własnym ujęciom wody oraz systemu nawadniania, boiska przez cały czas były podlewane. Murawa 
prezentuje się z dnia na dzień coraz lepiej. Od nowego sezonu, który dla lubońskich zespołów piłkarskich zaczyna się 21 sierpnia, 
kilkanaście drużyn uczestniczących w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, będzie na wspomnianych obiektach 
rozgrywało mecze mistrzowskie oraz prowadziło treningi.

„SZATNIA NA MEDAL”
Prace o charakterze remontowo – budow-
lanym toczyły się także w Hali LOSIR. Przy 
udziale środków pozyskanych w ramach 
programu „Szatnia na Medal” (prowadzone-
go przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego) wykonano remont szatni 
nr 3 oraz 5 wraz z łazienkami. Wymienione 
zostały drzwi, kafelki w łazienkach i WC, za-
montowano nowe bezobsługowe baterie 
prysznicowe, umywalki, oświetlenie na czuj-
niki ruchu oraz pomalowano szatnie. Wy-
malowany został również korytarz główny 
obiektu. Całość prac to koszt 82 630 zł, z cze-
go połowę sfinansował Samorząd Wojewódz-
twa, natomiast druga połowa pochodziła ze 
środków Miasta Luboń. Wspomniane obiekty 
na pewno będą dobrze służyć mieszkańcom 
Lubonia, uczestnikom zajęć, treningów oraz 
meczów. Efekty naszej pracy można zobaczyć 
na poniższych zdjęciach.

Marek Giese
Kierownik obiektów LOSIR

SEZON 2020/21 LUBOŃSKICH 
KLUBACH PIŁKI NOŻNEJ
W tym sezonie, który miał wyjątkowy z uwagi 
na pandemię przebieg  w rozgrywkach or-
ganizowanych przez WZPN uczestniczyło 19 
drużyn z 4 klubów lubońskich. Były to:

• Luboński KS - 1 drużyna seniorów i 6 
drużyn młodzieżowych,

• Stella Luboń - 2 drużyny seniorów i 4 
drużyny młodzieżowe, 

• Szkoła Futbolu Luboń - 5 drużyn mło-
dzieżowych,

• Pogrom Luboń - 1 drużyna seniorów.

1. Wyniki sportowe:
a) Seniorzy
• Stella zajęła 9 miejsce w 18 – zespoło-

wej  V lidze/szósty poziom rozgrywek/
rozgrywki toczyły się na tym poziomie 
w trzech 18 zespołowych grupach,

• Luboński KS zajął 9 miejsce w 14 zespo-

łowej Klasie A/ósmy poziom rozgrywek/
było 9 grup - łącznie 120 drużyn,

• Pogrom Luboń zajął 14 miejsce w 14 ze-
społowej Klasie A/ósmy poziom/i spadł 
do B klasy, czyli na najniższy poziom roz-
grywek w kategorii seniorów,

• Stella II zajęła 5 miejsce w 12 zespołowej 
klasie B/dziewiąty najniższy poziom roz-
grywek/. Było 10 grup na tym poziomie 
około 130 drużyn.

b) Drużyny młodzieżowe
W rozgrywkach młodzieżowych prowadzo-
nych przez WZPN uczestniczyło 15 drużyn 
z lubońskich klubów. 
a. Liga Wojewódzka
b. I liga
c. II liga
d. III liga

Dwa lubońskie zespoły grały w Lidze Woje-
wódzkiej/najwyższa kategoria rozgrywek 
w województwie/.

• Junior Starszy A1/A2 Luboński KS /tre-
ner Sebastian Maćkowski/ zajął w tych 
rozgrywkach 4 miejsce na 14 drużyn. 
Oznacza to, że w tej kategorii wiekowej, 
biorąc pod uwagę również rozgrywki 
centralne i makroregionalne drużyna 
jest na poziomie 12 – 16 miejsca w Wiel-
kopolsce.

• Junior młodszy B2 Szkoła Futbolu Lu-
boń/trener Leszek Balcerek/zajął 4 miej-
sce na 10 drużyn, co w skali Wielkopolski 
odpowiada 12 – 16 miejscu /podobnie 
jak Luboński/.

Nowo wyremontowana szatnia
 w Hali LOSiR. Fot. Archiwum LOSiR

Nowo wyremontowana szatnia
 w Hali LOSiR. Fot. Archiwum LOSiR

Boisko przy ul. Szkolnej. Fot. Archiwum LOSiR

http://www.losir.eu
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KRONIKA POLICYJNA Z CZERWCA

KRONIKA POLICYJNA Z LIPCA

• 1 maja przy ul. Dębieckiej zatrzymano 
kobietę, która kierowała pojazdem mar-
ki Opel, pomimo cofniętych uprawnień 
do  kierowania pojazdami mechanicz-
nymi.

• 1 czerwca przy ul. Nowiny wykorzystu-
jąc nieuwagę zgłaszającej dokonano 
kradzieży telefonu komórkowego marki 
iPhone 8. Straty: 1 000 zł.

• 2 czerwca przy al. Jana Pawła II doszło 
do oszustwa za pomocą firmy Francisco 
Ortiz Auto Noguerol SL, znajdującej się 
w Hiszpanii. Po wpłaceniu pieniędzy na 
konto firmy, aby zakupić auto, nie otrzy-
mano towaru ani zwrotu pieniędzy. Stra-
ty: 37 683 zł.

• 4 czerwca przy ul. Sobieskiego, nie-
znany sprawca z terenu sklepu Bystry 
dokonał kradzieży roweru marki Victor. 
Straty: 1 000 zł.

• 7 czerwca przy ul. Żabikowskiej doszło 
do oszustwa internetowego. Poprzez 
podesłanie linku na portalu OLX doko-
nano nieuprawnionych transakcji ban-
kowych. Straty: 1 200 zł.

• 8 czerwca przy ul. Cyklamenowej do-
szło do oszustwa internetowego. Po-
przez podesłanie linku na portalu OLX 

dokonano nieuprawnionych transakcji 
bankowych. Straty: 1 000 zł.

• 11 czerwca przy ul. Żabikowskiej 
w sklepie Rossmann dwóch nieznanych 
sprawców dokonało kradzieży towarów 
o łącznej wartości 1 219 zł.

• 11 czerwca przy ul. Armii Poznań zatrzy-
mano kierowcę kierującego pojazdem 
marki Citroen, pomimo zakazu prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych wyda-
nego przez sąd rejonowy w Poznaniu.

• 12 czerwca przy ul. Sikorskiego, niezna-
ny sprawca poprzez wybicie szyby oraz 
zniszczenie stacyjki dokonał uszkodze-
nia pojazdu marki Fiat Ducato. 

• 13 czerwca przy al. Jana Pawła II, nie-
znany sprawca dokonał kradzieży moto-
cykla marki Honda PC 40 rok produkcji 
2008. Straty: 16 600 zł.

• 15 czerwca przy ul. Jachtowej doszło 
do oszustwa bankowego. W wyniku nie-
uprawnionych działań doprowadzono 
do niekorzystnego rozporządzania mie-
niem. Straty: 191,64 zł.

• 19 czerwca przy ul. Armii Poznań zatrzy-
mano mężczyznę, który kierował pojaz-
dem marki Opel Astra, będąc w stanie 
nietrzeźwym.

• 21 czerwca przy ul. Jachtowej, nieznany 
sprawca dokonał uszkodzenia pojazdu 
marki Peugeot 2008. Straty: 6 000 zł.

• 22 czerwca przy ul. Sobieskiego kierują-
cy pojazdem marki VW Passat zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i uderzył w po-
jazd jadący z kierunku przeciwległego. 
W wyniku zdarzenia kierujący pojazdem 
marki VW Passat poniósł śmierć na miej-
scu.

• 23 czerwca przy ul. Armii Poznań zatrzy-
mano mężczyznę, który kierował pojaz-
dem marki VW T4, w którym ujawniono 
cofnięcie stanu licznika kilometrów.

• 23 czerwca przy ul. Westerplatte 
w mieszkaniu ujawniono zwłoki mężczy-
zny, który popełnił samobójstwo. W wy-
niku czynności ustalono brak udziału 
osób trzecich.

• 27 czerwca przy ul. Buczka na posesji 
odkryto w doniczkach trzy krzaki konopi 
pochodzenia narkotycznego. 

• 30 czerwca przy ul. Armii Poznań, nie-
znany sprawca dokonał zaboru telefonu 
marki Redmi Note 8. Straty: 600 zł.

Opracowano na podstawie danych z Policji 
z czerwca br.

• 1 maja przy ul. Dębieckiej zatrzymano 
kobietę, która kierowała pojazdem mar-
ki Opel, pomimo cofniętych uprawnień 
do  kierowania pojazdami mechanicz-
nymi.

• 2 lipca przy ul. Sikorskiego aresztowano 
mężczyznę na okres 3-miesięcy podej-
rzanego o znęcanie się nad żoną oraz 
posiadanie środków odurzających. 

• 2 lipca przy ul. Dworcowej, nieznany 
sprawca dokonał kradzieży roweru mar-
ki Scoot. Straty: 800 zł.

• 2 lipca przy ul. Powstańców Wielkopol-
skich doszło do oszustwa internetowe-
go. Poprzez podesłanie linku na portalu 
OLX dokonano nieuprawnionych trans-
akcji bankowych. Straty: 1 000 zł.

• 3 lipca przy ul. Dębieckiej kierowca kie-
rujący pojazdem marki Mitsubishi Lan-
cer potrącił rowerzystę. Poszkodowany 
został przewieziony do szpitala, kierow-
ca auta był trzeźwy.

• 3 lipca przy ul. Autostrada A2 zatrzyma-
no mężczyznę, który kierował pojazdem 
marki Volkswagen Caddy, będąc w sta-
nie nietrzeźwym.

• 6 lipca przy ul. Jachtowej, nieznany 
sprawca z pojazdu marki Fiat Ullyse do-
konał kradzieży katalizatora. Straty: 1 
200 zł.

• 6 lipca przy ul. Żabikowskiej z mieszkania 
na drugim piętrze wypadł dwuletni 
chłopiec. Dziecko przewieziono 
do szpitala, gdzie nie stwierdzono 
żadnych obrażeń zewnętrznych, jak 

i wewnętrznych.
• 7 lipca przy al. Jana Pawła II, nieznany 

sprawca poprzez przecięcie opon doko-
nał uszkodzenia pojazdu marki Merce-
des-Benz CLK 230. Straty: 750 zł.

• 8 lipca przy ul. Żabikowskiej, nieznany 
sprawca z pojazdu marki Citroen C3 do-
konał kradzieży oryginalnych kołpaków. 
Straty: 800 zł.

• 10 lipca przy ul. Żabikowskiej, nieznany 
sprawca dokonał kradzieży katalizatora 
z pojazdu marki Honda Civic. Straty: 7 
100 zł. 

• 10 lipca przy ul. Sobieskiego zatrzyma-
no mężczyznę, który kierował pojazdem 
marki VW Lupo, będąc w stanie nietrzeź-
wym.

• 16 lipca przy ul. Niepodległości, niezna-
ny sprawca dokonał kradzieży dwóch 
lamp od pojazdu marki BMW 4. Straty: 
9 000 zł.

• 16 lipca przy ul. Poniatowskiego, nie-
znany sprawca włamał się do budki ga-
stronomicznej. Straty: 300 zł.

• 16 lipca przy ul. Osiedlowej, nieznany 
sprawca skradł z mieszkania elektrona-
rzędzia. Straty: 1 000 zł.

• 16 lipca przy ul. Sienkiewicza doszło do 
oszustwa internetowego. Za pośrednic-
twem portalu OLX dokonano rezerwacji 
apartamentu, jednak po wpłaceniu go-
tówki osoba wynajmująca zerwała kon-
takt. Straty: 260 zł.

• 17 lipca przy ul. Jaśminowej doszło do 
oszustwa internetowego. Poprzez pode-

słanie linku na portalu OLX chciano do-
konać nieuprawnionych transakcji ban-
kowych. Zgłaszający zablokował konto 
w banku.

• 19 lipca przy ul. Żabikowskiej, nieznany 
sprawca poprzez pomalowanie farbą 
ściany budynku dokonał uszkodzenia 
elewacji. Straty: 2 000 zł.

• 20 lipca przy al. Jana Pawła II, nieznany 
sprawca poprzez pomalowanie farbą 
ściany budynku dokonał uszkodzenia 
elewacji. Straty: 800 zł.

• 21 lipca przy ul. Żabikowskiej zatrzyma-
no mężczyznę, który kierował pojazdem 
marki Renault, będąc w stanie nietrzeź-
wym.

• 22 lipca przy ul. Armii Poznań zatrzyma-
no mężczyznę, kierującego pojazdem 
marki Triumph, mimo cofniętych przez 
Starostwo Powiatowe uprawnień do 
prowadzenia pojazdów. 

• 22 lipca przy ul. Niezłomnych, nieznany 
sprawca dokonał kradzieży katalizatora 
z pojazdu marki Nissan Almera. Straty: 1 
500 zł.

Opracowano na podstawie danych z Policji 
z lipca br.
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LEKCJA PRZYRODY W TERENIE
Piękna pogoda zachęca do zajęć na świeżym powietrzu dlatego klasa 4b spędziła dzień poza murami szkoły i wybrała się na Szachty.  Podczas 
spaceru podziwialiśmy piękne widoki, zatrzymywaliśmy się przy tablicach informacyjnych by poznać gatunki ryb, ptaków, płazów i roślin cha-
rakterystycznych dla tego terenu. Nie zabrakło słodkości, które zafundował całej klasie Aleks. Pyszne pączki i babeczki dodały nam energii by 
wejść na wieżę widokową i z góry obejrzeć okolice. Odpoczywaliśmy też na kocach w cieniu drzew.  Takich lekcji przyrody na pewno chcieliby-
śmy więcej.

Ewa Rubisz i uczniowie klasy 4b

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
PODZIĘKOWANIA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI
Serdecznie podziękowania dla wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli, którzy tak 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. Cały rok przynosiliście nakrętki, puszki. Pokazaliście, 
że „dobro się mnoży, gdy się nim dzielimy”. Niech każdy dobry uczynek i każde dobre słowo wraca do Was. Życzymy udanych wakacji i dzia-
łamy dalej w nowym roku szkolnym.

Strefa Dobrych Uczynków

POŻEGNANIE KLAS ÓSMYCH
25 czerwca 2021 roku już po raz ostatni 
uczniowie klas ósmych spotkali się na sali 
gimnastycznej, by podsumować ten jakże 
szczególny rok szkolny. Wśród zaproszonych 
gości była obecna Pani Burmistrz Małgorza-
ta Machalska, która podziękowała uczniom 
za wytrwałość i sumienność podczas nauki 
zdalnej oraz  egzaminów. Życzyła  dalszych 
sukcesów w nauce i życiu,  a także uda-
nych wakacji. Pan Dyrektor Grzegorz Anioła 
wraz z wychowawcami wręczył wszystkim 
uczniom świadectwa. Laureaci  konkursów 
przeprowadzanych w roku szkolnym  otrzy-
mali nagrody i wyróżnienia.  Rodzicom, 

których dzieci osiągnęły najwyższe wyniki 
w nauce wręczono listy gratulacyjne. Wśród 
nagród nie mogło zabraknąć statuetek i me-
dali dla sportowców, dzięki którym nasza 
szkoła zajęła w roku szkolnym 2019/2020 

I miejsce w  rankingu Najbardziej Usporto-
wionej Szkoły w Powiecie. Dziękujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów zarówno sporto-
wych, jak i w dalszej edukacji.                                                                         

Hanna Idzikowska

Zakończenie roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Luboniu

Zdjęcie rozłożonych szczoteczek w ramach akcji „Kup Pan szczoteczkę”

Lekcja przyrody w terenie

https://sp2lubon.eu
https://sp1lubon.szkolnastrona.pl
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
W piątek, 25 czerwca  zakończył się rok szkolny 2020 - 2021, który przeszedł do historii pod znakiem nauczania zdalnego. Tym razem udało się 
zorganizować uroczystości na sali gimnastycznej dla trzecio- i szóstoklasistów. Pozostali uczniowie odbierali świadectwa z rąk wychowawców 
z towarzyszeniem dyrekcji szkoły. Dla Zespołu Szkół  miniony rok był wyjątkowy, bowiem pierwszy rocznik licealistów ukończył lubońską dwu-
języczną szkołę średnią - jak się okazuje z satysfakcjonującymi wynikami. Maturzyści  na egzaminie z j. angielskiego (poziom podstawowy) uzy-
skali tak dobry wynik, że znaleźli się pośród siedmiu najlepszych szkół w Poznaniu. Wyniki z pozostałych przedmiotów zarówno na poziomie 
podstawowym, jak i rozszerzonym są wyższe niż średnia kraju. Z efektów swojej pracy mogą być też zadowoleni ósmoklasiści i ich nauczyciele 
- wyniki są  wyższe niż średnia kraju i gminy. Wynik egzaminu z j. niemieckiego to 96%. Pozostaje nam więc życzyć wszystkim bezpiecznych, 
udanych wakacji i wierzyć w to, że spotkamy się we wrześniu w szkole.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBONIU

KARTA ROWEROWA ZDOBYTA
W poniedziałek, 21 czerwca nasi czwartokla-
siści zdawali swój pierwszy w życiu egzamin 
na prawo jazdy - póki co rowerowe. Cały rok 
zgłębiali przepisy ruchu drogowego, nic więc 
dziwnego, że teoria wsparta umiejętnościami 
praktycznymi zaowocowała zdobyciem karty 
rowerowej przez wszystkich zainteresowa-
nych.

OSTATNIE DNI ROKU SZKOLNEGO 
Wycieczki do parku linowego, zwiedzanie 
muzeów, rajdy rowerowe,  wizyty w pokoju 
zagadek i wyjścia na lody oraz plażę miejską 
to atrakcje, które cieszyły naszych uczniów 
w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Wspól-
nie spędzony czas sprzyjał integracji klas 
i pozwalał zapomnieć o pandemicznych 
ograniczeniach.

POŻEGNANIE KLAS ÓSMYCH
W czwartek, 24 czerwca odbyło się pożegna-
nie klas ósmych. Zaszczytny tytuł Absolwen-
ta Roku zdobyła Klaudia Teska z klasy 8a. 
Klaudia jest  przewodniczącą SU, uczestnicz-
ką konkursów przedmiotowych i rekonstruk-
cji historycznych, inicjatorką wielu wydarzeń 
w naszej szkole, osobą odznaczającą  się wy-
soką kulturą osobistą i wyróżnioną stypen-
dium naukowym. Stypendia za wyniki w na-
uce  w klasach ósmych trafiły także do: Mai 

Biernaczyk, Alicji Godlewskiej, Oliwii Kaszko-
wiak, Henryka Przebitkowskiego, Natalii Swi-
niarskiej, Kariny Wendy-Tanalskiej. Dziękuje-
my Pani Burmistrz Małgorzacie Machalskiej 
oraz przewodniczącej Rady Rodziców Pani 
Ewelinie Klupczyńskiej za obecność na uro-
czystości  pożegnania absolwentów, którym 
życzymy powodzenia w szkołach średnich.

LICEALIŚCI Z KOŁA TEATRALNEGO 
NAGRODZENI
W dniu zakończenia roku szkolnego ogłoszo-
no laureatów Festiwalu Młodego Teatru Wiel-
kopolski „Dzień dobry, Sztuko 2021”. Miło 
nam poinformować, że grupa teatralna CO-
KOLWiEK otrzymała wyróżnienie w kategorii 
teatrów młodzieżowych. Spektakl „Wiesz-
cze” jury nagrodziło za „odważne odkopanie 
mumii narodowych oraz wciągający i hipno-

tyzujący humor”. Przedstawienie naszego ze-
społu przypadło również do gustu internau-
tom, którzy w głosowaniu on-line przyznali 
„Wieszczom” Nagrodę Publiczności. Tę samą 
nagrodę otrzymała także Angelika Tomkie-
wicz z 2LB w kategorii monodramów. Gratu-
lujemy!

LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUSEK
Cieszymy się, że laureatami sesji wiosennej 
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskie-
go Olimpusek zostali Jan Woronik i Donata 
Mania z kl. 1a oraz Julia Matejuk z klasy 1c 
i Roksana Zakrawacz z klasy 2b.

Klasa czwarta po egzaminie na kartę rowerową

Klasa 8b z wychowawczynią

Licealiści z grupy teatralnej COKOLWiEK

Zakończenie roku szkolnego - klasa 6d z wychowawczynią

https://sp3lubon.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

WYCIECZKA W OSTATNIM TYGODNIU ROKU SZKOLNEGO
Uczniowie klasy 4a wraz z wychowawcą wybrali się na wycieczkę rowerową nad jezioro Jarosławskie. Przejechaliśmy 20 km, nad jeziorem 
były spontaniczne zabawy i ciężki powrót do domu. Udało nam się wrócić przed burzą. Wszystkim uczniom oraz rodzicom życzymy udanych, 
bezpiecznie spędzonych wakacji, pełnych słonecznych dni oraz niezapomnianych chwil spędzonych z przyjaciółmi i rodziną. Udanej zabawy! 
Widzimy się we wrześniu.

Zofia Piotrowska

GALA KLASY 8A
W dniu 24.06.2021 r. odbyła się uroczysta gala podsumowująca osiągnięcia uczniów klasy 8a. Galę uświetniła obecność Małgorzaty Machalskiej 
Burmistrz Miasta Luboń oraz Magdaleny Tomaszkiewicz skarbnika Rady Rodziców. Uroczystość rozpoczęła się od przekazania przez ósmą klasę 
szkolnego sztandaru klasie 7a, która uzyskała najwyższą średnią ocen wśród klas siódmych. Następnie przyszedł czas na gratulacje dla trojga 
uczniów wpisanych do Złotej Księgi. Byli to Martyna Janiszewska, Joanna Krajnik i Wiktor Wolski. Uczniowie osiągnęli co najmniej średnią ocen 
5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wzorową ocenę zachowania przez trzyletni okres nauki w szkole podstawowej. 

W dalszym ciągu uroczystości zostało nagro-
dzonych siedemnaścioro uczniów klasy 8a 
wyróżniających się w nauce oraz siedmioro 
uczniów, którzy wykazali się szczególnymi 
osiągnięciami sportowymi, dziesięcioro pra-
cujących w Samorządzie Uczniowskim oraz 
najaktywniejszych uczniów działających 
w szkolnym wolontariacie na rzecz Hospi-
cjum Palium. Uczniowie klasy 8a przekazali 
dyrekcji szkoły, nauczycielom i rodzicom 
słowa podziękowań. Obejrzeli później Galę 

Złotych Piątek, podczas której ogłoszono wy-
niki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów 
i nauczycieli w pięciu kategoriach życia 
szkolnego uczniów klasy 8a: „Nieprzeciętny 
Umysł”, „Szkolny Społecznik”, „Niezawod-
na Kumpelka”, „Najlepszy Kumpel” i „Mistrz 
Sportu”. Na zakończenie uroczystości  wszy-
scy uczniowie i zaproszeni goście obejrzeli 
krótki program artystyczny przygotowany 
przez klasę 7a.

Małgorzata Szymankiewicz

WAKACJE WIERSZEM
Wakacje, wakacje, nareszcie jesteście.
Cały rok szkolny o was myślałem.
Góry, morze, jeziora na nas czekają.
Zosia na obóz pod namiot,
torbę ma już spakowaną.
Tomek i Kuba do babci w odwiedziny pojadą.
W wakacje moc przygód dzieci doświadczają!

Mateusz Podejma 1a

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5

Zdjęcie wykonane podczas rowerowej wycieczki szkolnej

http://www.sp5.lubon.pl
http://sp4lubon.szkolnastrona.pl
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PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE NR 1 
„POGODNE PRZEDSZKOLE”
Dwie grupy naszych starszych dzieci zakoń-
czyły w czerwcu edukację w naszym przed-
szkolu. Po artystycznych występach dzieci 
otrzymały dyplomy z rąk Doroty Zielewicz 
Dyrektor Przedszkola i Doroty Franek Za-
stępcy Burmistrz Miasta Luboń. Wszystkim 
rodzicom, przede wszystkim członkom Rad 
Rodziców, składamy podziękowania za lata 
współpracy i pracy na rzecz placówki. Dzię-
ki Waszemu zaangażowaniu udało się nam 
wszystkim stworzyć miłą i partnerską atmos-
ferę. Podczas ostatnich dni czerwca Dyrektor 
Dorota Zielewicz wręczyła nagrody czwórce 
dzieci, których rodzice (dla przypomnienia 
– Państwo Bobrowscy i Państwo Cegłowscy) 
wykonali projekt ogrodu „Pogodny zakątek”.
Podczas czerwcowego spotkania w Przed-
szkolu nr 1 rozmawialiśmy o swoich planach 
wakacyjnych: gdzie pojedziemy, co musimy 
zabrać ze sobą, jak wyglądają bezpieczne 
wakacje. Konkurs plastyczny naszej gazet-
ki „Pogodynki” dotyczył właśnie wakacji; 
zdecydowana większość dzieci, tak pokaza-

ły prace dostarczone na konkurs, preferuje 
wypoczynek nad wodą. Obrazki były bardzo 
ciekawe i najczęstszy motyw to stateczki na 
wodzie, a największe zagrożenie dzieci wi-
działy w korzystaniu z kąpieli w niedozwolo-
nych miejscach.

Iwona Kmiecik

PRZEDSZKOLE NR 5 
„WESELI SPORTOWCY”
Czerwiec oznacza, iż minął kolejny rok szkol-
ny. Był to dla wszystkich rok pełen wyzwań. 
Dla dzieci z zerówek to ostatnie dni pobytu 
w naszym przedszkolu. Na zakończenie star-
szacy przygotowali program artystyczny, któ-
ry zaprezentowali rodzicom i gościom. Każdy 
przedszkolak otrzymał z rąk pani dyrektor 

dyplom ukończenia przedszkola oraz tablo. 
Życzymy naszym absolwentom samych suk-
cesów w szkole, a wszystkim udanych waka-
cji-dużo słońca i aktywnego wypoczynku.

Ewa Kowalska

PRZEDSZKOLE „CZARODZIEJSKI OGRÓD”
Ostatni miesiąc roku szkolnego 2020/2021 
rozpoczęliśmy niezwykle wyjątkowo – udało 
nam się wyjechać na wycieczkę! Nie była to 
daleka podróż, ale my i tak byliśmy bardzo 
podekscytowani. Udaliśmy się zobaczyć ma-
kietę kolejową w okolicznym Borówcu. Była 
to dla nas niezwykła niespodzianka i prezent 
z okazji Dnia Dziecka. W ostatnim tygodniu 
czerwca skupiliśmy się wyłącznie na waka-
cjach oraz zakończeniu roku szkolnego. Pra-
cowaliśmy nad nim od wielu dni, ostatecznie 
przedstawienie wyszło nam znakomicie! By 
bezpiecznie wyruszyć w podróż niczym wiel-
cy podróżnicy musieliśmy się najpierw do-
wiedzieć na co musimy uważać nad morzem, 
w górach i nad jeziorem. Po takim wprowa-
dzeniu nas w klimat lata i wakacji jesteśmy 
już gotowi na wakacyjne podboje! Pożegnali-
śmy najstarszą grupę Łamigłówek, natomiast 
my spotykamy się już we wrześniu.

Katarzyna Golec

Dorośli mieli do wyboru dwa dystanse 2000 m 
oraz 5000 m. Na 2000 m rywalizację wśród pa-
nów wygrał  Michał Leśniak (rezultat 6:51.9), 
a wśród Pań tryumfowała Paulina Kaczmarek 
(rezultat 7:52.2). Na 5000 m z czasem 17:24.8 

zwyciężył Radosław Piasecki, a najszybszą 
kobietą była reprezentantka Oliwia Wilczyń-
ska (czas 21:15.6). Wszyscy uczestniczy którzy 
ukończyli rywalizację otrzymali pamiątkowe 
medale oraz poczęstunek regeneracyjny po 

biegu. Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni 
na podium pucharami oraz medalami. Kolej-
ny miting Luboń Track już 21 sierpnia. Dzieci 
rywalizują na takich samych dystansach jak 
w lipcu, a dorośli mają do wyboru bieg na 1 
mile (1609 m) lub 5000 m. Wpisowe za udział 
w zawodach wynosi 20 zł dla dzieci oraz 30 zł 
dla dorosłych. Impreza, której organizatorem 
jest Ronin Running, jest objęta Honorowym 
Patronatem Burmistrz Miasta Luboń. 
Link do zapisów: www.zapisy.maratonczy-
kpomiarczasu.pl/pl/lubon-track. 
Fanpage zawodów: 
www.facebook.com/lubontrack1. 

Adam Chudzicki

LUBOŃ TRACK
W sobotę 17 lipca 2021 roku na Stadionie Miejskim w Luboniu odbył się drugi miting z cyklu Luboń Track. W rywalizacji wzięło 
udział ponad  70 osób. Dzieci rywalizowały na czterech dystansach: 200 m, 400 m, 800 m oraz 1000 m. Zwycięzcami biegów zostali:
• 200 m (roczniki 2018-2016): Lena Daniłowicz i Filip Sosnowski,
• 400 m (roczniki 2015-2014): Zuzanna Ignaczak i Piotr Goliński, 
• 800 m (roczniki 2013-2012): Maja Karalus i Krzysztof Goliński,
• 800 m (roczniki 2011-2009): Monika Daniłowicz i Mateusz Bartkowiak,
• 1000 m (roczniki 2008-2006): Gabriela Golińska i Adam Górczyński.

Zdjęcie wykonane podczas imprezy Luboń Track przez Annę Strojną

Grupa Wietrzyków podczas 
zakończenia roku szkolnego

Grupa przedszkolaków podczas zakończenia roku szkolnego

http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/lubon-track
http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/lubon-track
http://www.facebook.com/lubontrack1
https://pogodneprzedszkolewluboniu.pl
https://www.weselisportowcy.edu.pl
http://czarodziejscy.pl
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MARSZ REKONSTRUKTORSKI TID SEMPER FIDELIS
Już po raz siódmy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego lubońska TID Semper Fidelis wbiła się rekonstruktorskim 
klinem w miejską przestrzeń miasta Warszawy. 18-kilometrowy przemarsz milczenia pamięci Aliny Kłos – powstańczej łączniczki 
o pseudonimie ,,Dąbrówka” oraz z wielką pomocą Lubońskiego Ośrodka Kultury - dyrektor Reginy Górniaczyk i jej pracowników, 
upamiętnił 77. rocznicę wybuchu Powstania. Marsz rekonstruktorów rozpoczął się na Mokotowie, by później przejść ulicami mia-
sta przez Śródmieście, następnie by przywitać na Starówce symboliczną godzinę ,,W” -  godzinę 17, o której 1 sierpnia 1944 roku 
rozpoczęło się Powstanie Warszawskie i które trwało aż 63 dni. Kilkunastoosobowa grupa łączniczek, sanitariuszek oraz żołnierzy 
Armii Krajowej spełniła swoje zadanie, a przekaz płynący z naszego marszu docierał do kolejnych, mijających nas warszawiaków, 
turystów, obserwatorów i komentatorów. Łącznie, przez 7 lat ten odcinek trasy przeszło z grupą TID SF – 77 osób. Liczba ta, choć 
przypadkowo, zbiegła się symbolicznie z tegoroczną 77. rocznicą wybuchu Powstania: przemarsz pamięci jednej z tych osób na 
każdy rok od Powstania. To bardzo cieszy, że kolejne pokolenia przejmują inicjatywę takiej formy upamiętniania bohaterstwa Po-
wstańców – bezpośredniego wejścia w przestrzeń miasta Warszawy, przekazywania pamięci za pośrednictwem wystaw dioram, 
etiud teatralnych, czy też ulicznych kapel.

Sergiusz Myszograj

VII MEMORIAŁ IM. KSAWEREGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 
JEDYNKA LUBOŃ

W upalną niedzielę 20 czerwca 2021 r. rozegrany został turniej piłki nożnej poświęcony Ksaweremu, który zmarł podczas tre-
ningu w 2014 roku na boisku piłkarskim. Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: skrzaty rocznik 2013/2014 
oraz trampkarze 2005/2006. W turnieju skrzatów zagrały: Warta Śrem, Champions Poznań, Akademia Reissa Poznań oraz UKS 
Jedynka Luboń pod opieką trenerów D. Paprockiego i M. Tryby. Wśród żywiołowego dopingu rodziców i opiekunów zwycięzcą 
turnieju został zespół Warty Śrem. Po zakończeniu rozgrywek puchary dla zespołów, pamiątkowe medale i drobne upominki 
wręczał prezes UKS Z. Jankowski z wnukiem Wiktorem, bratem Ksawerego. Rodzice skrzatów przygotowali słodki poczęstunek 
a organizatorzy dla uczestników turnieju kiełbaski z grilla i napoje.

Lubońska grupa TID Semper Fidelis w warszawskim przemarszu, upamiętniającym kolejną rocznicę wybuchu powstania warszawskiego 

Trampkarze rozegrali trójmecz w zespołach 
siedmioosobowych. Opiekun UKS zaprosił do 
rozgrywek chłopców, którzy 7 lat temu grali 
z Ksawerym. Zwycięzcą trampkarzy został ze-
spół Red-Boy z Poznania pod opieką Łukasza 
Marka. Dla chłopców z UKS Jedynka trener 
Lech Bartkowiak przygotował pamiątkowe 
statuetki z podziękowaniem za grę w klubie 
i reprezentowanie Jedynki. Puchary, medale, 
statuetki wręczali: organizator turnieju Lech 

Bartkowiak, prezes UKS Jedynka Zbigniew 
Jankowski oraz Wiktor brat Ksawerego. Po 
turnieju uczestnicy tego turnieju pozowali do 
pamiątkowej fotografii. Sponsorem wszyst-
kich pucharów, statuetek, medali była Bur-
mistrz Miasta Luboń. Organizację turnieju, 
grill, napoje i upominki sponsorował UKS 
Jedynka ze składek członkowskich. Poma-
gali przy organizacji turnieju i grillu Piotr 
Wilczyński oraz gospodarz boiska Marek Ra-

tajski. W turnieju nie grał zespół żaków UKS 
Jedynka, który w tym samym czasie był na 
innym turnieju. Żaki w sierpniu pod opieką 
trenera Przemysława Plewy wyjadą na obóz 
sportowy do Janikowa. Dofinansowanie do 
organizacji obozu UKS Jedynka otrzymał od 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

Sekretarz UKS Jedynka
Lech Bartkowiak

Na zdjęciu Arkadiusza Zajdera trampkarze uczestniczący w turnieju
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W ŚWIECIE OWADÓW
Nie ma lepszego miejsca, by poznać tajniki 
produkcji miodu, niż Muzeum Pszczelarstwa 
w Swarzędzu. Od niedawna można tam po-
czuć się jak pszczoła, zaglądając do środka 
ogromnego ula. Okazały model pszczoły stoi 
w DELI Parku. Czeka tam również spotkanie 
oko w oko z modelami owadów o tak orygi-
nalnych nazwach jak zawisak pokojowiec czy 
wałkarz lipczyk, a model kozioroga dębosza 
pozwoli łatwiej rozpoznać go w naturalnym 
siedlisku – na Dębach Rogalińskich. Innym 
rzadkim miłośnikiem starych drzew jest 
pachnica dębowa. Można się z nią zetknąć 
na ekspozycji Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy 
Młyn, a później spróbować odszukać na po-
bliskich Dębach Marianowskich. Miłośnicy 
owadów z pewnością chętnie zobaczą też 
egzotyczne motyle w Muzeum Arkadego Fie-
dlera w Puszczykowie i kolekcję owadów le-
śnych w Jeziorach.

SKRZYDLATE
Kolorowe mieszkanki egzotycznych krain 
można podziwiać (a nawet samodzielnie na-
karmić) w Papugarni Ara w Trzebawiu. Naukę 
rodzimych gatunków warto rozpocząć od wi-
zyty na wieży ornitologicznej przy Trzcieliń-
skim Bagnie. Tamtejsze tablice edukacyjne ze 
świetnymi rysunkami pomogą rozpoznawać 
obserwowane ptaki – na przykład żurawia 
i wilgę, które stały się pierwowzorami masko-
tek Gminy Dopiewo. Jedną z największych 
atrakcji Parku Dzieje w Murowanej Goślinie 
jest widowisko z udziałem drapieżnych pta-
ków oraz pokazy sokolnicze. Imitacja gniazda 
bielika to miejsce, w którym często fotogra-
fują się goście Łysego Młyna. Wprawne oko 
dostrzeże też inne ptasie akcenty: na fontan-
nie w Obornikach (rzeźby gołębi), na ratuszu 

w Kórniku (kogut), a nawet na muralach 
– w Buku (orzeł) i Śremie (papierowe ptaki). 
Ozdobą Alei Filozofów w Wierzenicy jest rzeź-
ba Matki Boskiej ze szczygłem, a na ścianach 
Galerii Obrazów w Rogalinie wiszą Madonna 
ze szpakiem, Pogrzeb ptaszka i inne płótna 
z ptasimi motywami.

ZWIERZĘTA LEŚNE
Mieszkańców naszych łąk i lasów można 
poznać dzięki bogatym zbiorom Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, 
Leśnej Izby Edukacyjnej Puszczy Noteckiej 
w Dąbrówce Leśnej i muzeum w Jeziorach. 
Po wizycie warto sięgnąć po Przewodnik Nie-
dzielnego Tropiciela i ruszyć na spotkanie 
z borsukiem albo bobrem na jednej z wielu 
ścieżek dydaktycznych np. na Bobrowym 
Szlaku.

PODAJ ŁAPĘ
Jednym z najpopularniejszych miejsc, w któ-
rych czworonożni (i nie tylko) przyjaciele cze-
kają na dziecięce odwiedziny, jest Traperska 
Osada. W chłodniejszych miesiącach można 
tu wybrać się na przejażdżkę psim zaprzę-
giem, a latem – na wycieczkę konną. Dla 
miłośników koni obowiązkowym punktem 
programu powinna być wycieczka do zagro-
dy koników polskich na ścieżce przyrodniczej 
w dolinie Kończaka. W Konarskim koło Kórni-
ka działa Kawka Centrum Turystyki i Edukacji 
z kurami, kaczkami, królikami, świnią i kozą, 
mieszkającymi obok zabytkowej szkoły. 
Mieszkańcami Parku Dzieje są króliki, a także 
owce – występujące w widowiskach i w po-
kazach psów pasterskich. Spore stado owiec 
mieszka też w Majątku Rogalin skąd co roku 
wędruje na Łęgi Rogalińskie, by spędzić tam 
prawdziwe lato na wypasie.

SZCZYPTA EGZOTYKI
Wizyta w Śremskim Zoo to okazja do spo-
tkania z przybyszami z dalekich stron: mun-
dżakiem chińskim, emu, skunksem, walabią 
benetta i alpaką. Właśnie alpaki stały się 
ostatnio popularnymi zwierzętami hodow-
lanymi. Ich łagodny charakter sprawia, że 
są wykorzystywane w zajęciach z dziećmi 
w Jaśkowej Dolinie w Mielnie, Ranczo Alpaka 
w Boduszewie, Jo-Alpa w Lusowie, Gościńcu 
Marzymięta w Czmońcu, Żernickiej Zagrodzie 
w Żernikach oraz DELI Parku, gdzie mieszkają 
razem z kozami, osłami, owcami oraz lemu-
rami. Listę zwierząt egzotycznych uzupełnia-
ją eksponaty aligatorów, muszle, rozgwiazdy 
i… żywa pirania w Muzeum Fiedlera. Trzeba 
również uwzględnić figury czerwonaków zdo-
biące kąpielisko AKWEN Tropicana w Owiń-
skach, zebry i słonie w Tarnowskich Termach 
oraz… sympatycznego lwa Tarnusia, bohate-
ra gry terenowej w Tarnowie Podgórnym.

Piotr Basiński

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspól-
nie z Poznańską Lokalną Organizacją Tury-
styczną (PLOT) przybliżamy nasze atrakcje 
i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do 
mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania 
najbliższej okolicy i poznawania mniej lub 
bardziej znanych turystycznych perełek okolic 
Poznania. Kolejne teksty cyklu ukażą się rów-
nolegle na łamach informatorów samorządo-
wych 12 gmin członkowskich PLOT, w Naszym 
Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiato-
wej 17.

ZWIERZYNIEC
Kto pojawia się w większości książek i bajek dla dzieci? Oczywiście zwierzęta! Warto o tym pamiętać.  Nasi bracia mniejsi to 
bez wątpienia wdzięczny obiekt obserwacji – nie tylko dla dzieci. Wiele emocji budzą prehistoryczne zwierzęta, które dawniej 
zamieszkiwały nasz kraj. Ich szczątki, takie jak kości nosorożca włochatego i potężny cios mamuta, prezentuje Muzeum Przyrod-
nicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Później warto odwiedzić pobliski DELI Park w Trzebawiu. Ustawione tam 
figury pozwalają lepiej uświadomić sobie rozmiary tych wymarłych olbrzymów.

Zdjęcie z Deli Parku, źródło: https://mamagerka.pl/deli-park-czy-spotkalismy-tu-alpaki-czy-wioska-w-chmurach-istnieje/

https://mamagerka.pl/deli-park-czy-spotkalismy-tu-alpaki-czy-wioska-w-chmurach-istnieje/
http://www.plot.poznan.pl
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Czym jest Program „Duża Rodzina”? 
Program ma na celu poprawienie sytuacji rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu troje 
lub więcej dzieci. Fundamentalnym punktem Programu jest wydawanie każdemu uprawnione-
mu członkowi rodziny wielodzietnej Karty „Duża Rodzina”, umożliwiającej korzystanie ze stałych 
lub okazjonalnych ulg na produkty. 
Powody dla których warto zostać Partnerem Programu „Duża Rodzina”: 
To zwiększenie ponad 200 rodzinom wielodzietnym dostępności do usług i towarów przy 
jednoczesnym odciążeniu ich budżetów. Dla przystępujących do Programu firm to możliwość 
wykreowania pozytywnego wizerunku,jako prospołecznej i prorodzinnej firmy oraz szansa na 
zwiększenie grona klientów, poprzez możliwość zamieszczenia w siedzibie firmy identyfikatora, 
informującego o przystąpieniu Państwa do Programy. Oferujemy Państwu promocję, jako 
Partnera przyjaznego rodzinom wielodzietnym, poprzez publikację Pastwa danych wraz 
z logotypem w katalogu Partnerów Programu na stronie internetowej www.lubon.pl, w mediach 
społecznościowych oraz w mediach lokalnych.

Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec Lubonia powyżej 60.roku życia po złożeniu stosownego 
wniosku. Partnerem Programu może zostać każdy, kto chce wesprzeć lubońskich Seniorów 
poprzez zaoferowanie im specjalnych usług i zniżek, których wysokość określa sam Partner. 
Państwa logo oraz dane teleadresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Miasta 
wraz z informacją o Państwa ofercie, a także w mediach społecznościowych. Lokale lub obiekty 
Partnerów są znakowane naklejką informującą o honorowaniu Karty. 
Dlaczego warto zostać Partnerem Programu Lubońska Karta Seniora: 
Przystąpienie do Programu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami z Państwa strony 
(oprócz zaoferowania przez Państwa zniżki). My gwarantujemy promocję w środowiskach 
senioralnych na terenie Lubonia, za pośrednictwem strony internetowej oraz partnerów 
medialnych programu.

Centrum Organizacji Pozarządowych (dawne PKO przy ul. Sikorskiego 3), tel. 669 712 545

http://www.lubon.pl


BURMISTRZ
Małgorzata Machalska
Zastępcy Burmistrza
Michał Popławski
Dorota Franek

Dyżury dla mieszkańców 
w Urzędzie Miasta Luboń:
poniedziałki, 9.30 - 16.00 
pl. Bojanowskiego 2

tel. 61 8 130 141
tel. 61 8 130 011
fax 61 8 130 097
office@lubon.pl

RADA MIASTA
Przewodnicząca:
Teresa Zygmanowska

Zastępcy Przewodniczącej:
Paweł Radosław Krzyżostaniak
Piotr Łukasz Izydorski

Dyżury dla mieszkańców według 
harmonogramu:
poniedziałki, 16.00 - 18.00

Biuro Rady
61 8 130 011 wew. 26
rada.miejska@lubon.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w nadesłanych tekstach i decydowaniu o publikacji

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH
Szanowni Państwo, w związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19, informujemy, że zostaje zmieniony tryb dyżurów Radnych 
dla Mieszkańców. Dyżury do odwołania będą pełnione telefoniczne w każdy poniedziałek, w godzinach od 16.00 do 18.00, 
w następującym porządku:

06.09.2021 r. Anna Bernaciak tel. 503 008 734

13.09.2021 r. Łukasz Budzyński tel. 500 200 456

20.09.2021 r. Katarzyna Ekwińska tel. 506 117 913

27.09.2021 r. Hieronim Gawelski tel. 601 542 350

04.10.2021 r. Piotr Izydorski tel. 887 282 610

11.10.2021 r. Iwona Kaczmarek tel. 601 871 575

18.10.2021 r. Magdalena Kleczewska tel. 695 425 075

Jednocześnie informujemy, że z Przewodniczącą Rady Miasta Luboń Teresą Zygmanowską można kontaktować się każdego 
dnia, w godzinach od 11.00 do 17.00 pod numerem tel. 501 306 756.
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