ISSN: 2719-4469

cena 4,50 zł

wejdź i sprawdź
nasz portal
Lipiec 2022

Archiwalne zdjęcia klubowe Stelli wykonane przed niemal stu laty, pochodzące ze zbiorów TMS Stella.

1922 - 2022

Ilu100-lecie
mieszkańców pomieści Luboń?
Stelli Luboń

str. 8

str. 26

 DNI LUBONIA 2022 – s. 4, s. 6
 UTALENTOWANA KONTRABASISTKA – s. 7  PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ SM – s. 12
 PRZEBUDOWA UL. KOŚCIUSZKI – s. 16

 NAGRODA DLA FESTIWALU – s. 17

 GEN. HENRYK KOWALÓWKA – PAMIĘTAMY – s. 22  PIŁKA NOŻNA, TO JEGO DRUGIE IMIĘ – s. 31
 MULTIMEDALISTA – s. 33  50-LECIE KOŁA MINISTRANTÓW – s. 34

www.gazeta-lubon.pl

REKLAMA

2

GAZETA LUBOŃSKA 07/2022

KUPIĘ
Kupię za gotówkę
stare przedmioty:
- meble
- zegary i zegarki (również części)

DENERWUJĄ CIĘ
ROSNĄCE RATY TWOJEGO
KREDYTU GOTÓWKOWEGO?
CHCESZ MIEĆ KREDYT NA
STAŁYM OPROCENTOWANIU?

- srebra, platery
- porcelanę
- aparaty fotograficzne
- biżuterię (broszki, kolczyki, pierścionki)
- monety (pojedyncze oraz całe kolekcje)
- banknoty
- fotografie (wojskowe)
- militaria (części mundurów,
bagnety, szable)
- odznaczenia, medale
- przedwojenne pocztówki

tel. 502 020 929
Dojazd do domu klienta bezpłatny

POGOTOWIE
TECHNICZNE

CZYSZCZENIE ODZIEZY
PASMANTERIA
Poznańska 29a,
62-051 Łęczyca

tel.605 517 937

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

575 391 291

24h

MASZ DOBRĄ HISTORIĘ KREDYTOWĄ?
MOŻESZ PRZENIEŚĆ SWÓJ KREDYT
LUB OTRZYMAĆ NOWY!

Oprocentowanie

7,2%

rata nie wzrośnie przez cały
okres kredytu !
Max okres 10 lat
Kwota kredytu do 150 000 PLN
Przykładowa rata kredytu :
10 000 na 10 lat – 129 PLN
10 000 na 5 lat – 219 PLN
30 000 na 10 lat – 384 PLN
30 000 na 5 lat – 653 PLN

ZADZWOŃ – PRZELICZYMY TWOJĄ
ZDOLNOŚĆ I RATĘ KREDYTU.
Tel. Robert 791 207 342
Tel. Edyta 505 977 587
Poznań, ul. Palacza 13

PHU AGBUD BRUK- BET DESIGN - CENTRA KOSTKI BRUKOWEJ

ŁĘCZYCA K. POZNANIA
UL. DWORCOWA 1B
TEL. 503 973 651
CIELCZA K. JAROCINA
UL. CMENTARNA 30
TEL. 516 340 528

PŁYTY TARASOWE, KOSTKA BRUKOWA, PUSTAKI OGRODZENIOWE, STOPNIE BLOKOWE
BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl

SŁOWO OD REDAKCJI
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Drodzy Czytelnicy!
Blisko Ciebie, obiektywna i niezależna – taka jest Gazeta Lubońska
Oddajemy w Państwa ręce 25 numer Gazety
Lubońskiej ze zwiększoną ilością stron kolorowych.
Już od dwóch lat z wielką radością gościmy
w Waszych domach, mając „na oku” całe nasze miasto. Skromny to jubileusz, ale czas leci.
Jesteśmy świadomi, że bez Was nie mogłaby
przetrwać nasza inicjatywa. Chcemy i staramy
się pisać o tym, co dla Was ważne. Zajmujemy
się Waszymi sprawami, interweniujemy, gdy
jest taka potrzeba. Każdy list czytamy z wnikliwą uwagą i należytą troską. Korzystamy
z wszystkich Waszych wskazówek i rad. Nasze
łamy stoją dla Was otworem, innymi słowy Wasze teksty chętnie publikujemy i podejmujemy
dziennikarsko sygnalizowane przez Was tematy. Ogromnie nas cieszy, że zapotrzebowanie
na lokalną prasę jest ciągle duże. Z nadzieją
spoglądamy w przyszłość, bogatsi o nowe doświadczenia.
Galopująca inflacja
Jak ogłosił Główny Urząd Statystyczny
w czerwcu inflacja wyniosła 15,6% (w maju wynosiła 13,9%). To najwyższy wskaźnik inflacji od
25 lat. Najbardziej wzrosły ceny paliwa (46,7%),
nośników energii (35,3%) i żywności (14,1%).
By się rozwijać, utrzymać, i niezmiennie służyć
mieszkańcom, potrzebne są środki. Utrzymujemy się jedynie z reklam i sprzedaży naszego
periodyku. Nie jesteśmy dotowani przez miasto, ani żadną instytucję czy firmę, co pozwala
utrzymywać nam niezależność. Sytuacja oraz
koszty związane z wydawaniem pisma, zmu-

szają nas do podwyżki ceny Gazety Lubońskiej
do 4,50 zł. Uzyskane dodatkowe środki pozwolą na zmniejszenie odnotowywanej straty na
naszej działalności (zyski ze sprzedaży gazety
nie pokrywały kosztów jej wydruku i kolportażu). Być może dzięki nim, w przyszłości będziemy mogli sobie pozwolić na okazjonalny
wydruk gazety w kolorze lub ze zwiększoną
ilością stron kolorowych, za wyjątkiem stron,
o których zdecydujemy inaczej, pozostawiając
je jako czarno-białe.
Liczymy na Państwa zrozumienie oraz to, że
podwyżka ceny miesięcznika o 1 zł nie wpłynie
na Wasz stosunek do dziennikarskiej, niezależnej misji dla społeczności Lubonia. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, bo dzięki Wam
jesteśmy zmotywowani do dalszego działania,
które przekłada się na służebność dla lubońskiej społeczności.
W numerze
Za nami święto miasta – Dni Lubonia – zachęcamy do zapoznania się z obszerną relacją.
Rekomendujemy artykuł Władysława Szczepaniaka traktujący o 100-leciu „Stelli”. Wewnątrz
numeru znajdziecie Państwo także artykuły na
temat niezwykle utalentowanej kontrabasistki,
obchodów 66. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 oraz 78 rocznicy śmierci gen. Henryka
Kowalówki, procesji Bożego Ciała w lubońskich parafiach, Ekopatrolu, wyborze nowego
Zarządu Lubońskiego KS-u, otwarcia plaży
miejskiej, przebudowy ul. Kościuszki, nagrody dla Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza

Kondratowicza, kolejnym sukcesie Sylwestra
Lorenza. Tradycyjnie zachęcamy do zapoznania się z naszymi: sondażem i kronikami służb
mundurowych oraz informacjami z Ośrodka
Kultury i Biblioteki Miejskiej.
Wakacyjnie
Sezon wakacyjno-urlopowy trwa. Życzymy
wspaniałych przeżyć w urokliwych miejscach.
Niech ten czas będzie dla Państwa okazją
do zanurzenia się w pięknie otaczającej nas
przyrody oraz wytchnienia i oderwania się od
spraw i trosk codziennego życia. Mamy nadzieję, że również w czasie wakacyjnej laby będziecie Państwo zaglądać na nasze łamy.
redakcja „GL”

Dołącz do
naszego zespołu
Obecnie poszukujemy:
- osoby do prowadzenia rubryki sportowej (głównie piłka nożna),
- osób chętnych do przeprowadzania
sondaży ulicznych.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres e-mail:
redakcja@gazeta-lubon.pl
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie
z wybranymi osobami.
Zespół redakcyjny „GL”

Czy uczestniczyli Pani/Pan
w tegorocznych Dniach Lubonia w Parku Papieskim?
Sondaż nawiązuje do zorganizowanych w drugi weekend czerwca – po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią – Dni Lubonia, tradycyjnego święta miasta. Byliśmy ciekawi, jak respondenci odniosą
się do kwestii uczestnictwa w imprezie miejskiej po zniesieniu stanu epidemii towarzyszącej nam od
ponad dwóch lat?
Większość respondentów – 61% – odpowiedziała twierdząco. Komentarze, które zanotowaliśmy to: „Oczywiście, tradycyjnie – dobrze, że ponownie mogły się odbyć”, „Tak, występowały na nich moje wnuki”, „Tak,
z dziećmi w Wesołym Miasteczku”, „Byłem tam z rodziną”, „Mieszkam w Luboniance i zwabiły mnie odgłosy imprezy”, „Wybraliśmy się na nie z gośćmi
z Niemiec”, „Niestety tylko w niedzielę, ponieważ w sobotę pracowałam”,
„Tak, dobrze, że znów są organizowane”, „Oczywiście, dużo się działo”, „Tak,
tym bardziej, że miałem blisko”, „Pogoda dopisała, byłem na miejscu, więc
to wykorzystałem”, „Tak, namówiły mnie wnuki”, „Tak i w sobotę i w niedzielę”, „W czasie obostrzeń pandemicznych nie było imprez na taką skalę, teraz
skorzystałam z możliwości i poszłam się zabawić”.
Mniejsza grupa respondentów – 39% – odpowiedziała przecząco,
argumentując swoje wypowiedzi m.in. tak: „To nie dla mnie, za dużo hałasu”, „Niestety, nie było mnie w mieście”, „Nie, ponieważ pracowałam”,
„W moim wieku cenię sobie spokój”, „Nie, ale szkoda – byłem wówczas
w szpitalu”, „Nie, ponieważ byliśmy z rodziną nad morzem”, „Nie, bo nie
lubię masowych imprez”, „Nie miałem na to czasu”, „Nie lubię zgiełku”,
„Poszedłbym, ale żona nie chciała”, „Niestety byłem w delegacji”.
Sondaż przeprowadził i opracował Paweł Wolniewicz

NIE
39%

TAK 61%

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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Dni Lubonia powróciły
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w święto swojego miasta lubonianie tłumnie przybyli do Parku Papieskiego, by wspólnie uczestniczyć w Dniach Lubonia. Z przygotowanych przez Miasto atrakcji w sobotę, 11 i w niedzielę, 12 czerwca skorzystało wielu, nie tylko
lubonian.
Skanuj kod i zobacz więcej zdjęć

Sobota
Imprezę rozpoczęto w sobotnie popołudnie. Najpierw zaprezentowały swoje programy artystyczne lubońskie przedszkola. Po nich na scenie
pojawiły się dzieci i młodzież z grup tanecznych i gimnastycznych oraz
uczestniczki zajęć zumby klubu Fitart Kids, który powstał z pasji do tańca, sportu i aktywności ruchowej. Wspiera w rozwoju ruchowym zarówno
dzieci, młodzież jak i dorosłych oraz szkoli i motywuje do aktywności. Następnie Strefa Tańca i Relaksu Luboń (STiRL) reprezentowana przez jedną
z kobiecych formacji rozgrzała publiczność gorącą salsą. STiRL to niedawno powstała przestrzeń na mapie naszego miasta, która skupia i zaprasza
wszystkich chętnych do spróbowania stylów tanecznych takich jak: salsa,
bachata, latino mix, taniec użytkowy czy towarzyski. Po tym dynamicznym występie na scenie pojawiły się tancerki z Akademii Tańca „Bezuma”
Zuzanny Janickiej („Bezuma” ma na swoim koncie zdobycie tytułu Siewca
Roku 2018 w kategorii „Sport”). Po występach tanecznych przyszedł czas
na wielkie muzykowanie. Najpierw na scenie pojawił się zespół Groove
Doctors, a następnie gwiazda sobotniego wieczoru – LemON – polsko
-łotewsko-ukraińska grupa muzyczna, która została założona w 2011 r.
przez wokalistę i kompozytora Igora Herbuta. Nazwa zespołu jest połączeniem cząstki nazwy Łemkowszczyzna „lem” (tylko) oraz angielskiego „on”
(włącz), w wolnym tłumaczeniu: „tylko włącz”. Zespół ma na koncie cztery
albumy studyjne, które pokryły się złotem, platyną i podwójną platyną,
a dwa z nich były nominowane do Fryderyków. Pierwszy dzień imprezy
zakończył się dyskoteką z DJ-em.

Niedziela
Rankiem, 12 czerwca na Kocich Dołach odbyły się zorganizowane przez
Koło PZW „Lubonianka” zawody wędkarskie o puchar Burmistrz Miasta
Luboń (krótkie sprawozdanie z zawodów zamieściliśmy na s. 6). Po południu
na scenie w Parku Papieskim najpierw odbyły się występy przygotowane
przez luboński Ośrodek Kultury. Wystąpili kolejno: Zespół Śpiewaczy „Szarotki”, uczestnicy lekcji śpiewu w Ośrodku Kultury oraz zespół „Ton” z wokalistą – Markiem Nowakiem. Następnie w przygotowanych przez siebie
programach muzyczno-artystycznych zaprezentowały się lubońskie szkoły,
po nich na scenie pojawił się powstały przed trzema laty zespół Olki Group.
Po godz. 19 mogliśmy wysłuchać koncertu MEZO. Dni Lubonia zakończyły się występem gwiazdy niedzielnego wieczoru, którą była urodzona na
Jamajce i wychowana w Anglii piosenkarka, autorka tekstów, projektantka
mody, związana wcześniej z Boney M. – Sheyla Bonnick z zespołem.

W Parku Papieskim podczas Dni Lubonia tętniło życie fot. Rafał Wojtyniak

Wesołe Miasteczko widziane z lotu ptaka fot. Rafał Wojtyniak

Przy naszym stoisku redaktor naczelna – Paulina Korytowska miała pełne ręce roboty
fot. Paweł Wolniewicz

Zorganizowane dla dzieci konkursy przy stoisku „GL” cieszyły się dużym zainteresowaniem i powodzeniem fot. Paweł Wolniewicz

Podczas dwudniowego święta miasta w Parku Papieskim przy urządzonych stoiskach prezentowali się lokalni rękodzielnicy, lubońskie stowarzyszenia oraz sponsorzy imprezy. Swoje stoisko mieliśmy i my jako patron
medialny wydarzenia. Uczestnicy mieli do dyspozycji również foodtrucki
oraz inne stoiska gastronomiczne. Dużą atrakcją dla najmłodszych było
Wesołe Miasteczko. (PAW)
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Przy naszym stoisku
Pogoda dopisała, atrakcji było co niemiara, a mieszkańcy, którzy tłumnie
przybyli do Parku Papieskiego, świetnie się bawili. Tak w wielkim skrócie
można by opisać Dni Lubonia 2022. Nas też nie mogło tutaj zabraknąć.
Przy naszym stoisku dostępne były dla każdego za darmo archiwalne
egzemplarze naszego czasopisma. Dla najmłodszych przewidzieliśmy
konkursy z drobnymi nagrodami i gadżetami z logo gazety. Dziękujemy
wszystkim za wspólną zabawę. Miło nam było z Wami porozmawiać i spotkać się na żywo. Niezmiernie ucieszyło nas, że przy naszym stoisku pojawiły się dzieci, młodzież, osoby starsze, całe rodziny, mieszkańcy naszego
miasta i okolic, a nawet goście spoza granic Polski.
Zachęcamy Was jednocześnie do zaglądania na nasz portal informacyjny
i na nasze łamy, gdzie od czasu do czasu organizujemy konkursy z nagrodami dla osób w różnym przedziale wiekowym.
Wyrażamy nadzieję, że wkrótce ponownie spotkamy się z Wami 3 września
w Wiśniowym Sadzie podczas Ekopikniku oraz 10 września podczas festynu w Parku Siewcy.
Paulina Korytowska

Podczas imprezy w parku Papieskim panował duży ruch fot. Paweł Wolniewicz

Burmistrz Małgorzata Machalska i przedstawicielka Fundacji DKMS zachęcały również ze
sceny do pomocy Gosi i innym fot. Paweł Wolniewicz

Niezawodni lubońscy pogromcy ognia umilali czas dzieciom fot. Paweł Wolniewicz
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Duże zainteresowanie wzbudzała kobieca formacja STiRL fot. Paweł Wolniewicz

Najmłodsze tancerki „Bezumy” udowodniły swoim występem, że są obyte ze sceną
fot. Paweł Wolniewicz

Grupa taneczna Crazy Art z klubu Fitart Kids w tańcu z pomponami pt. „KOTY”
fot. Paweł Wolniewicz

Podczas występu dało się słyszeć, że zespół „TON” z wokalistą – Markiem Nowakiem są
jak dobre wino fot. Paweł Wolniewicz
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Koncertowo na Dniach Lubonia
Po przerwie spowodowanej pandemią, z dużym zainteresowaniem wybrałem się z młodszą córką
Michaliną na niedzielne koncerty, odbywające się 12 czerwca w drugi dzień tegorocznych Dni Lubonia na Wzgórzu Papieskim.
Niedziela w intencji głównego organizatora, a więc Urzędu Miasta, miała
charakter bardziej rodzinny, w przeciwieństwie do sobotnich koncertów
kierowanych przede wszystkim do młodszego pokolenia, dodatkowo
kończących się dyskoteką prowadzoną przez DJ.
Gwiazdą wieczoru była Sheyla Bonnick z Boney M. wraz z zespołem,
a wcześniej wystąpił znany poznański raper Jacek Mezo Mejer w duecie

Jacek Mezo Mejer zafascynował się rapem w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Karierę rozpoczynał w zespole Jurki, potem był
Liner. W 2003 roku ukazał się jego pierwszy album „Mezokracja” uhonorowany Eska Music Awards oraz nominowany do nagrody muzycznej Fryderyk. Mezo był otwarty na różne style muzyczne, jednak za „flirt” z popem był krytykowany w środowisku hip-hopowców. W 2012 roku wystąpił
w programie „Bitwa na głosy” emitowanym w TVP, zostając trenerem szesnastoosobowego chóru z Poznania. Pasją artysty są biegi długodystansowe, aktywnie angażuje się też w działalność charytatywną. Na koncercie
oprócz znanych przebojów jak „Ważne” czy „Sacrum” znalazły się również
utwory z najnowszego dziewiątego albumu wykonawcy „Credo”. Wydany w
2020 roku w okresie pandemii jest wynikiem przemyśleń i duchowej przemiany, którą przeszedł Mezo w ostatnich latach.

z Ewą Jach. I tak jak ten drugi koncert wypadł świeżo i autentycznie, tak
koncert Sheyli mógł nieco rozczarowywać. Choć o gustach podobno się
nie dyskutuje...
Tekst i fotografie: Przemysław Maćkowiak

Mezo wystąpił z Ewą Jach, z którą współpracuje od wielu lat („Kryzys”,
„Matematyka Miłości”). Jest ona laureatką wielu festiwali, a utwory nagrywała również z Kayah czy Kasią Wilk. A do tego cóż to byłby za koncert
dla córki Michaliny bez uwiecznienia się z artystami.

Główną gwiazdą niedzielnego wieczoru była Sheyla Bonnick (Sheila Bonnique, Sheila Yvonne Bonnick), która wystąpiła ze swoim zespołem. Urodzona na Jamajce i pochodząca z Wielkiej Brytanii artystka przez krótki
czas była w 1975 roku w składzie pierwszego składu Boney M. Później
udzielała się w zespole Mandrake, próbowała też kariery solowej.

Wędkowanie o puchar

Boney M. stanowił fenomen muzyczny lat siedemdziesiątych XX wieku.
Zespół nurtu disco został założony w 1975 roku w Republice Federalnej
Niemiec przez producenta Franka Fariana. Szybko zyskał popularność
i już trzy lata później był pierwszym zespołem muzycznym zza Żelaznej
Kurtyny, który zagrał w Związku Radzieckim na zaproszenie przywódcy
Leonida Breżniewa. Koncert odbył się na Placu Czerwonym w Moskwie
dla wyselekcjonowanej grupy słuchaczy. Największe przeboje zespołu to
„Daddy Cool”, „Ma Baker”, „Rasputin” czy „Rivers of Babylon”. Definitywnie
zakończył on działalność w 1990 roku. Co ciekawe kilka lat temu funkcjonowało pięć różnych składów z Boney M. w nazwie. Pamiętam jak tato
wrócił w 1979 roku z kontraktu w Iraku i przywiózł odtwarzacz kasetowy
do naszego Fiata 125. Wśród kupionych za dewizy kaset znalazły się dwie
właśnie Boney M. Wielu więc rodzinnym podróżom, chcąc nie chcąc, towarzyszyła muzyka kultowego zespołu.

W niedzielę, 12 czerwca przed południem (drugi dzień Dni Lubonia) na
Kocich Dołach odbyły zawody wędkarskie o puchar Burmistrz Miasta
Luboń, zorganizowane przez Koło PZW „Lubonianka”, w których wzięło
udział 20 wędkarzy. Najlepsi z rąk Pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej
otrzymali okolicznościowe puchary oraz upominki. A oto nazwiska zwycięzców: I miejsce – Marek Leńczuk (waga złowionych ryb 3510 g), II miejsce – Piotr Szymoniak (2035 g), III miejsce – Tadeusz Podbylski (1810 g),
IV miejsce – Marcin Podbylski (1610 g), V miejsce – Zbyszko Grześkowiak
(1595 g) fot. Zb. Koła PZW „Lubonianka”
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Muzyka od zawsze jest obecna w jej życiu
Młoda, utalentowana kontrabasistka związana z Luboniem nieraz gościła i koncertowała w Zespole
Szkół przy ul. Armii Poznań, gdzie jej mama – Anna Młynarska-Gulczyńska jest nauczycielką. Julia
Młynarska, bo o niej mowa, jest dobrze zapowiadającą się artystką, a muzyka jej w duszy gra…
Artystka o sobie
Mam na imię Julia, jestem tegoroczną maturzystką i absolwentką Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu. Ukończyłam klasę kontrabasu klasycznego
pod kierunkiem pani Joanny Markiewicz. Od kiedy pamiętam, muzyka
zawsze towarzyszyła mi i była obecna w moim domu. Rodzice często
słuchali muzyki, wiem, że mama będąc dzieckiem marzyła o zostaniu
piosenkarką, śpiewała w chórze kościelnym. Nikt z rodziny nie grał na
żadnym instrumencie, jestem pierwszą w rodzinie, która profesjonalnie
uczyła się w tym kierunku.
A wszystko zaczęło się od skrzypiec. Mając sześć lat zobaczyłam w telewizji program muzyczny, w którym grała skrzypaczka, wyglądała zjawiskowo, poruszała się w rytm melodii płynącej ze skrzypiec, miała piękną
długą suknię. Pomyślałam wtedy, że bardzo chciałabym też tak grać na
skrzypcach i tak wyglądać. Od tego momentu zaczęłam „wiercić dziurę”
w brzuchu moim rodzicom. Wtedy mieszkaliśmy w miasteczku pod Warszawą, najbliższa szkoła muzyczna znajdowała się w Wołominie i była to
szkoła popołudniowa. Mama początkowo myślała, że to kolejne po tańcu
moje pomysły, które za jakiś czas pewnie mi przejdą, ale tym razem tak
nie było. Szkoła muzyczna w Wołominie przyjmowała do klasy pierwszej
od siódmego roku życia, więc musiałyśmy zaczekać.
Wraz z rozpoczęciem nauki w Szkole Podstawowej, rozpoczęłam równocześnie naukę w klasie pierwszej w Szkole Muzycznej I i II stopnia im.
Witolda Lutosławskiego w Wołominie, w klasie skrzypiec pani Dominiki
Karwowskiej. Cztery razy w tygodniu, zaraz po lekcjach w szkole podstawowej jechałyśmy z mamą do Wołomina, gdzie po południu zaczynałam
lekcje w szkole muzycznej. Często w drodze odrabiałam lekcje, ponieważ
do domu wracałyśmy dopiero ok. godz. 20, a wtedy byłam już tak zmęczona, że tylko kolacja i spać. Mimo że bardzo chciałam grać na skrzypcach
i uwielbiałam szkołę, to gorzej było z ćwiczeniem. Za oknem koleżanki
bawiły się, a ja musiałam ćwiczyć, czasami próbowałam przegrać coś na
szybko i być wolną, ale wtedy mama, która ma dobry słuch muzyczny od
razu wyczuwała moje niedociągnięcia i była konieczna powtórka.
W Szkole Muzycznej w Wołominie spędziłam dwa
pierwsze lata nauki. Po zakończeniu klasy drugiej
przeprowadziliśmy się do Kamionek, a ja musiałam zmienić szkołę. Jednego byłam pewna, chciałam dalej grać i uczyć się w tym kierunku. I tak
trafiłam do Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego
na ul. Solnej, do klasy skrzypiec pana Janusza
Dąbrowskiego. Teraz wszystko miałam w jednym
miejscu i edukację podstawową i muzyczną. Zajęcia w szkole wypełniały mi całe dnie, do domu
wracałam późnym popołudniem, ale mi to bardzo odpowiadało, szkoła była moim życiem.
Uwielbiałam zajęcia orkiestry, chóru, koncerty.
Pod koniec Szkoły Muzycznej I stopnia podjęłam
decyzję o zmianie kierunku kształcenia ze skrzypiec na kontrabas. Wpływ na moją decyzję miały
między innymi namowy nauczycieli. Skrzypków
co roku w szkole było najwięcej, natomiast kontrabasistów na roku 1-2, do tego miałam wszelkie
predyspozycje fizyczne, a to bardzo ważne przy
grze na tym instrumencie. I tak w moim pokoju
zamieszkał ze mną kontrabas. Duży, piękny, wyniosły – wypełniał moją przestrzeń idealnie.

Skanuj kod i zobacz więcej zdjęć

Muzyka już zawsze zostanie z artystką, głę- Do gry na kontrabasie trzeba mieć również
boko w jej sercu… fot. Zb. Julii Młynarskiej predyspozycje fizyczne fot. Zb. Julii Młynarskiej

alizowała w szkole w Luboniu, była pedagogiem w Szkole Podstawowej
nr 3. Pamiętam wieczornicę przygotowaną z okazji 75. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, akompaniowałam do utworu „Warszawo ma”.
Niektórzy mówią, że nauka w Szkole Muzycznej to coś więcej, to styl życia i chyba coś w tym jest. Przez 12 lat mojej edukacji byłam podporządkowana pewnym regułom, zasadom, chociażby taki drobiazg, że nigdy
nie mogłam posiadać długich paznokci. Edukacja muzyczna, to jedyna,
jaką znam. Z niektórymi kolegami i koleżankami uczymy się razem od
początku nauki czyli od siódmego roku życia, uwielbiam tę społeczność
szkolną i ich podejście do życia, uwielbiamy spędzać ze sobą czas, moi
przyjaciele to koledzy i koleżanki z klasy.
W tym roku moja przygoda i edukacja w Szkole Muzycznej dobiegła końca. Po dwóch latach
pandemii mogłam również wziąć udział w konkursach. Ukończyłam Szkołę Muzyczną z wyróżnieniem, 15 kwietnia br. zdobyłam I miejsce
na 13th World International Music Competition
w Belgradzie oraz I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym
w Kowalewie Pomorskim.
Bardzo dziękuję moim Rodzicom, zwłaszcza
mamie, bo to ona zawsze była przy mnie, poświęcała swój czas na dowiezienie mnie na zajęcia i czekała na mnie trzy, cztery godziny na
korytarzu, zawsze we mnie wierzyła i dodawała
mi skrzydeł. Dziękuję Wam, za zaangażowanie
w moją naukę i zaszczepienie we mnie miłości
do muzyki, od tego wszystko się zaczęło… A teraz trzymajcie za mnie kciuki, gdyż kolejny mój
etap w życiu pragnę związać z psychologią. Muzyka uwrażliwia nas nie tylko na piękno tego, co
nas otacza, ale również na drugiego człowieka.
Muzyka już zawsze zostanie ze mną, w moim
sercu i w mojej duszy i z tą wrażliwością chcę
teraz nieść pomoc innym.

Po ukończeniu Szkoły Muzycznej I stopnia rozJulia Młynarska
poczęłam naukę w Szkole Muzycznej II stopnia
Młodej, utalentowanej artystce gratulujemy osiąim. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu w klagniętych sukcesów i życzymy kolejnych, zarówno
sie kontrabasu pani Joanny Markiewicz. Moje
na niwie muzyki, jak i psychologii. (red.)
muzykowanie czasami wykorzystywała mama Julia Młynarska jest dobrze zapowiadającą się artystką,
i zapraszała mnie do swoich projektów, które re- a muzyka jej w duszy gra… fot. Zb. Julii Młynarskiej
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Dzień Dziecka na wybiegu kucyków
1 czerwca br. pracownicy Starego Zoo przy ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu z okazji Dnia Dziecka
przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i ich rodziców.
Kierownictwo wraz z działem dydaktycznym i opiekunami zwierząt zadbali
o to, aby odwiedzający zoo się nie nudzili. Wygłoszono prelekcje na temat
zwierząt, ich zachowań i bytowania w naturalnym środowisku, łącząc to
ze zwiedzaniem ogrodu zoologicznego. Goście mogli wziąć udział m.in.
w karmieniu kapucynek. Duże zainteresowanie wzbudził Sheriff z lubońskiego kowbojskiego miasteczka, wykorzystujący lasso podczas pokazu na
wybiegu kucyków. Przeniósł on oglądających do świata Dzikiego Zachodu.
W sposób ciekawy objaśnił również, jakie przedmioty były niezbędne kowbojom i opowiedział o swoich podopiecznych z rodziny koniowatych. Kucyki szetlandzkie z poznańskiego zoo dodały całemu wydarzeniu charakteru. Zainteresowani zadawali pytania dotyczące kowbojskiego życia, a także
zwierząt z rzędu parzystokopytnych i nieparzystokopytnych.
Na koniec chciałbym podziękować pracownikom zoo za pomoc w organizacji wydarzenia i wykonanie pamiątkowych zdjęć.
Z kowbojskim pozdrowieniem
Sheriff Cordell
Zbigniew Henciel.

Sheriff Cordell podczas pokazu z użyciem lassa
fot. Jarosław Piskorski (pracownik Starego Zoo w Poznaniu)

Początek sezonu na plaży miejskiej nad Wartą
W sobotę, 4 czerwca rozpoczęto kolejny sezon na plaży miejskiej przy ul. Rzecznej. W tym dniu nad Wartą Stowarzyszenie Pozytywny Luboń zaprosiło na Festiwal Kulturka. Wystąpili: Studio Teatralne Krak-Art z przedstawieniami pt. „Cyrk leśnych robaczków” i „Smocza Legenda”, Wujek Ogórek, Akademia Tańca Bezuma oraz
Szkoła Muzyczna T. Burton.
Do końca sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godz. 16-21
oraz od soboty do niedzieli, w godz. 9-21 można bezpłatnie wypożyczyć na plaży: leżaki, parasole, baseniki, zabawki do piasku,
a nawet dobrą książkę.
CYKLICZNE WYDARZENIA W OKRESIE LIPIEC-SIERPIEŃ
Zajęcia animacyjne prowadzone przez animatorów odbywają
się od poniedziałku do piątku o godz. 18, natomiast w soboty
i niedziele o godz. 11 i 18.
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych: wtorki godz. 19 – Zumba,
czwartki godz. 19 – Zdrowy kręgosłup (należy zabrać swoją
matę do ćwiczeń), soboty godz. 9 – Łagodna joga (należy zabrać
swoją matę do ćwiczeń).
Zajęcia sensoryczne: wtorki godz. 10 – dzieci w wieku 1-2 lat,
natomiast 16.30 – dzieci w wieku 3-4 lat.
Plażowe zaczytajki prowadzone przez Bibliotekę Miejską we
wtorki o godz. 16.
Kino letnie w soboty

W sobotę, 4 czerwca na plaży miejskiej zaczęło tętnić życie fot. Paweł Wolniewicz

Lipiec: 2.07. – „Na rauszu”, godz. 22; 9.07. „(Nie) znajomi”, godz.
22; 16.07. „Bodyguard i żona zawodowca”, godz. 21.30; 23.07.
„Najmro Kocha, kradnie, szanuje”, godz. 21.30; 30.07. „Na noże”,
godz. 21.30.
Sierpień: 6.08. „Sound of Metal”, godz. 21.30; 13.08. „Shazam!”,
godz. 21.30; 20.08. „Palm springs”, godz. 21; 27.08. „Scooby
-Doo”, godz. 21.
PCHLI TARG
Wzajemna wymiana ubrań, zabawek, drobnych mebli:
2.07. godz. 11; 30.07. godz. 11; 20.08. godz. 11.
WOLNA SCENA
Umiesz śpiewać? Grasz na instrumencie muzycznym? Chcesz
pochwalić się piosenkami swojego zespołu? Masz teraz świetną
okazję, aby zaprezentować się na plażowej scenie. Napisz na adres mailowy: plazalubon@gmail.com, w celu ustalenia szczegółów. (PAW)
Najmłodsi chętnie bawili się pod plażowym prysznicem fot. Paweł Wolniewicz
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ULTW w Koszutach i Zaniemyślu
W piątek, 3 czerwca seniorzy z Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku (ULTW) wybrali się na wycieczkę autokarową do Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach oraz na Wyspę Edwarda w Zaniemyślu.
W Koszutach zwiedziliśmy Muzeum Ziemi
Średzkiej urządzone w XVIII-wiecznym zabytkowym, późnobarokowym dworze szlacheckim. Jest to budynek parterowy, z dwoma narożnymi alkierzami i mansardowym dachem
krytym gontem, otoczony pięknym parkiem
krajobrazowym. Do dworu wchodzi się przez
uroczą werandę porośniętą winobluszczem,
który w upalne dni daje cień i przyjemny chłód.
Ekspozycja stała muzeum prezentuje życie ziemiaństwa w Wielkopolsce z przełomu XIX i XX
wieku. Zgromadzone tutaj meble, obrazy, tkaniny i przedmioty codziennego użytku odtwarzają wygląd i atmosferę szlacheckiego dworu
i jednocześnie sprawiają wrażenie obecności
jego dawnych mieszkańców. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści pani przewodnik o historii tego miejsca, jego właścicielach oraz życiu i obyczajach dawnego dworu,
m.in. o przyrządzaniu potraw, zachowywaniu
się przy stole, przyjmowaniu gości, garderobie,
higienie osobistej, wychowywaniu dzieci oraz
zarządzaniu majątkiem ziemskim. Na poddaszu dworu zwiedziliśmy wystawę malarstwa
ze zbiorów zdeponowanych w Muzeum Ziemi
Średzkiej, poświęconą pamięci Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej, znanej polskiej artystki
malarki, urodzonej w Środzie Wielkopolskiej.
Z Koszut, autokarem udaliśmy się do Środy
Wielkopolskiej na stację kolejki wąskotorowej,
aby pociągiem obsługiwanym przez lokomotywę parową odbyć podróż do Zaniemyśla.
Skorzystaliśmy z możliwości zamówienia przejazdu zabytkową ciuchcią i zorganizowania na
jej trasie biesiady z ogniskiem. Średzką Kolej
Powiatową wybudowano prawie 120 lat temu
do przewozu płodów rolnych z okolicznych pól.
Początkowo kursowała na trasie Poznań-Środa
Wielkopolska, potem została przedłużona do
Zaniemyśla. Dziś w wersji skróconej jest przede
wszystkim atrakcyjnym produktem turystycz-

nym, który nawiązuje do minionych czasów
świetności pary i rozkwitu kolejnictwa. Trasa
kolejki wiedzie przez szereg malowniczych
miejscowości: Słupię Wielką, Annopole, Płaczki, Śnieciska i Polwicę. Pociąg „pędzi” z szybkością 12 km/h i kołysze na zakrętach wagonikami. Przenikliwy gwizd lokomotywy i stukot
kół, spod których wydobywają się kłęby pary
i dymu oraz miarowa jej praca z charakterystycznym puf, puf, puf, wywołały zachwyt i moc
niepowtarzalnych wrażeń. W Śnieciskach pociąg zwolnił i zagwizdał z całą mocą, oznajmiając, że nadeszła pora na biesiadę przy ognisku.
Stoły biesiadne rozstawione były pod chmurką,
w otoczeniu rozległych pól i oczekującego na
nas pociągu. Poczęstunek składał się z kiełbaski pieczonej w ognisku, chleba ze smalcem
i ogórka oraz ciasta. Czas umilały nam piosenki
biesiadne i tańce. Odbyła się też sesja fotograficzna z lokomotywą w tle.
Po przyjeździe do Zaniemyśla od razu udaliśmy się na Wyspę Edwarda. Można na nią dojść
kładką pontonową przerzuconą przez jezioro
Raczyńskie lub przeprawić się promem. My
wybraliśmy pierwszą opcję. Według legendy
wyspa została usypana na polecenie wojewody
poznańskiego Stanisława Górki, który chciał na
niej ukryć skarby. Nazwa wyspy pochodzi od
Edwarda hrabiego Raczyńskiego, zasłużonego
Wielkopolanina, który w latach 1815-1845 był
jej zarządcą. Hrabia popełnił na wyspie samobójstwo, strzelając sobie w głowę z armatki
wiwatówki. Wyspa zachowała swój pierwotny
wygląd do dzisiejszych czasów. To wyjątkowe
miejsce, oaza ciszy i spokoju. Można tutaj odpocząć i zrelaksować się w otoczeniu starych,
przepięknych drzew. Hrabia wybudował na
wyspie modrzewiowy domek w stylu szwajcarskim, w którym obecnie znajduje się restauracja. Z bólem serca opuściliśmy to klimatyczne
miejsce. Przed wejściem do autokaru zwiedzi-

Skorzystaliśmy z możliwości zamówienia przejazdu zabytkową ciuchcią i zorganizowania na jej trasie biesiady z ogniskiem. Trasa kolejki wiodła przez szereg malowniczych miejscowości: Słupię Wielką, Annopole, Płaczki, Śnieciska i Polwicę. Pociąg „pędził” z szybkością 12 km/h i kołysał na zakrętach wagonikami fot. Piotr Kusy

liśmy jeszcze neogotycki kościół pw. św. Wawrzyńca. Przy jego zachodniej ścianie znajduje
się grobowiec hrabiego Edwarda Raczyńskiego
z posągiem jego żony Konstancji, przedstawionej jako rzymska bogini zdrowia Higieja. Wycieczka odbyła się przy finansowym wsparciu
Miasta Luboń.
Maria Błaszczak

Debiut w „GL”
Magdalena Stajniak jest lubonianką,
która publikowała już na łamach „Gazety Lubońskiej” swoje felietony w
rubryce „Dzieje się w mieście”, jednak
wierszem „Dokąd idziesz Panie?” – debiutuje.
Dokąd idziesz Panie?
Dokąd idziesz Panie? Gdzie się kończy droga?
Czy potrafisz przeczuć ile człowiek zdoła,
Ile bólu zniesie, ile sił mu trzeba?
Czy na końcu drogi, gdzieś tam na rozstaju,
kiedy Anioł z Diabłem dobijają targu,
kiedy walczą razem o to gdzie, do kogo?!
Czy szedł człowiek dobrą, czy szedł gorszą drogą?!
Czy potrafił przetrwać, czy biegł bez wytchnienia?
Czy napotkał szczęście, czy grał bez sumienia?
Dokąd idziesz Panie? Czuję się niepewnie...
Czuję Twój niepokój, boli mnie już serce.
Czuję lęk i smutek, choć chciałabym więcej,
Odchodzę skruszona, nie proszę o więcej...
Dokąd idę Panie?! Próżno szukać drogi...
Dokąd mnie poniosą moje bose nogi?...
Magdalena Stajniak

Autorka wiersza Magdalena Stajniak
fot. Zb. Magdaleny Stajniak
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List do redakcji
Poniżej zamieszczamy list otrzymany od Czytelniczki, która cudem uniknęła kolizji na skrzyżowaniu ulic: Powstańców Wielkopolskich, Ks. Stanisława Streicha i Aleksandra Puszkina (obrazujący sytuację filmik zamieściliśmy na naszym portalu informacyjnym).
Niebezpieczne skrzyżowanie w Luboniu
„Chciałabym zwrócić uwagę na skrzyżowanie ulic: Powstańców Wielkopolskich/Puszkina/Ks. Streicha, gdzie w godzinach wieczornych, między 21 a 22, światła zmieniają się
na migające. Wówczas kierowcy powinni zacząć stosować
się do znaków drogowych, które niestety albo są przez nich
lekceważone, albo tak słabo widoczne, że dochodzi tutaj do
częstych, niebezpiecznych dla życia sytuacji drogowych.
W minioną sobotę (11 czerwca) o godz. 22.23 sama stałam
się uczestnikiem takiego zdarzenia. Na szczęście nie doszło
do tragicznego w skutkach wypadku, dzięki szybkiej reakcji.
Kierowca jadący drogą podporządkowaną (ul. Puszkina –
przyp. redakcji) nie ustąpił mi pierwszeństwa. W załączniku
zamieszczam nagranie obrazujące całe zajście. Tak naprawdę na skrzyżowaniu powinny zostać założone kamery, wprowadzone ograniczenie prędkości czy oświetlony znak stop.
Jest wiele możliwości, by uczynić to skrzyżowanie bezpieczniejszym, ale trzeba jeszcze tego chcieć. Pozdrawiam i liczę
na reakcję, mieszkanka Lubonia”.
Imię i nazwisko autorki listu pozostaje do wiadomości
redakcji.

Temat oczywiście podjęliśmy. Otrzymane
list i filmik przekazaliśmy do lubońskiego
magistratu.
Odpowiedź:
„Odpowiadając na przesłane nagranie informuję, że Miasto Luboń w ubiegłym roku
otrzymało dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Streicha/Puszkina/Powstańców Wielkopolskich. W wyniku
postępowania przetargowego podpisano
16.11.2021 r. umowę z wykonawcą na reali-

Skanuj kod i zobacz film

zację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach inwestycji powstanie nowa
sygnalizacja świetlna wyposażona w kamery
na każdym wlocie oraz dodatkowe oświetlenie doświetlające skrzyżowanie, a szczególnie przejścia dla pieszych. Prace budowlane
powinny zakończyć się w III kwartale 2022 r.
Wartość całej inwestycji to: 651 900 zł”.
Bartosz Wilczek
Wydział Spraw Komunalnych
Urząd Miasta Luboń

Przy pulsujących światłach kierowcy wjeżdżający w ul. Powstańców z ulic podporządkowanych
Ks. Stanisława Streicha i Aleksandra Puszkina powinni się zastosować do ustawionych przed skrzyżowaniem znaków STOP! fot. Paweł Wolniewicz

Echa naszych publikacji
Przed miesiącem publikowaliśmy na naszych łamach list Czytelnika dotyczący pomostu zlokalizowanego blisko wieży widokowej na Szachtach (czytaj: „GL” 06-2022, s. 16). W odpowiedzi informowaliśmy o przeprowadzanych tam pracach.
W środę, 25 maja na poznańskich Szachtach została zakotwiczona nowa
konstrukcja platformy lęgowej dla rybitw rzecznych. Podobnie jak zeszłoroczna konstrukcja cieszy się dużym powodzeniem. Projekt był finansowany przez Osiedle Fabianowo-Kotowo i wsparty merytorycznie
przez Poznańską Grupę (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
OTOP. (PAW)

Nowa platforma lęgowa na Szachtach cieszy się dużym powodzeniem wśród ptaków
fot. Paweł Wolniewicz

Biznes lokalny
Salkatreningowa.pl to nowoczesna siłownia bez recepcji, do której wejście umożliwia otrzymany podczas
dokonywania rezerwacji kod elektroniczny. Zapraszamy
na indywidualne treningi personalne, zajęcia grupowe
(joga, zdrowy kręgosłup, cross i inne) lub do samodzielnego korzystania z siłowni. Jak dotąd nie są honorowane
karty benefitowe. Punkt działa przy ul. Wschodniej 26A
od pn. do pt. w godz. 6-22, w sob. i niedz. 7-21. Więcej
informacji zamieszczono na stronie internetowej www.
salkatreningowa.pl, gdzie można wykupić i zarezerwować wejście na salkę treningową. Telefon kontaktowy
573 743 541.

Opracowanie i fotografie: Paulina Korytowska

Sklep Bravissimo otwarty przy ul. Poznańskiej 29a
w Łęczycy (C.H. Łęczyca) prowadzi sprzedaż bielizny
damskiej. Na miejscu dostępne są biustonosze, figi,
stroje kąpielowe, koszulki, piżamy, szlafroki, bielizna
modelująca sylwetkę oraz ta na specjalne okazje. Dodatkowo klientkom udziela się porad brafittingowych.
Ciekawostką są spotkania dla kobiet dot. edukacji zdrowotnej. Kontakt telefoniczny 535 600 893. Zapraszamy
od pn. do pt. w godzinach 10-18, soboty 9-14.
Sklep warzywno-spożywczy Witaminka znajdujący się
przy ul. Ks. Streicha 33a zaprasza na zakupy od 8 do 16 od
poniedziałku do piątku, natomiast w sobotę od 8 do 14.
Prócz warzyw całorocznych i sezonowych, pochodzących
bezpośrednio od rolników i z giełdy warzywno-owocowej,
na miejscu będzie można zakupić pierogi od rodzimej
firmy Sielskie Klimaty z Wir. Oferta produktów bio będzie
sukcesywnie rozszerzana. Dodatkowe udogodnienia: możliwość płatności kartą, klimatyzowany lokal, a nawet ogólnodostępne wi-fi.
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Luboń ul. Kręta 1B
tel. 61 810 57 34
www.meble-komfort.pl
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Polub nas na Facebooku
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Podsumowanie działań patrolu szkolnego
i akcji profilaktycznych Referatu ds. Profilaktyki Społecznej
Straży Miejskiej Miasta Luboń
Zakończył się rok szkolny 2021/2022, dzieci i młodzież doczekali się upragnionych wakacji i wypoczynku, który
słusznie im się należy. Tym samym zakończył się kolejny etap działań Patrolu Szkolnego Straży Miejskiej Miasta
Luboń. Czas zatem na podsumowanie.
Miniony rok szkolny był zdecydowanie lepszy
od poprzedniego pod względem bezpieczeństwa w rejonie szkół. Mimo to obecność naszych strażników przy szkołach w godzinach
porannych oraz popołudniowych była i jest konieczna. W nowym roku szkolnym patrole będą
oczywiście kontynuowane. Czekamy również
na realizację naszych wniosków dot. poprawy
bezpieczeństwa, np. zatoki dla samochodów
przy Szkołach Podstawowych nr 3 i 5. Część naszych postulatów została już zrealizowana dzięki zaangażowaniu dzielnicowych Straży Miejskiej. Wspomnę tu o dodatkowym oświetleniu
i oznakowaniu na przejściach dla pieszych przy
szkołach czy barierkach ochronnych.
Od stycznia do czerwca br. zrealizowaliśmy 291
patroli szkolnych, natomiast łącznie od 1 września 2019 r., czyli od kiedy działania w tym zakresie zostały zintensyfikowane, nasi strażnicy
wykonali 996 patroli szkolnych.
Równocześnie z realizacją patroli szkolnych
Referat ds. Profilaktyki Społecznej przeprowadzał różnego rodzaju akcje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, dostosowane do wieku
uczestników:
– akcja „Warsztaty bezpieczeństwa” to praktyczna nauka reagowania na różnego rodzaju

zagrożenia. Uczniowie z klas 7-8 szkół podstawowych uczestniczyli w specjalnie wyreżyserowanych sytuacjach, podczas których
oceniane było, w jaki sposób reagują i jak
potrafią pomagać. W tę akcję, oprócz Referatu ds. Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej,
zaangażowani byli policjanci z Komisariatu
Policji w Luboniu, strażacy z OSP Luboń oraz
pracownicy MOPS.
– akcja „Bezpieczny spacer po mieście” przekształcona później w akcję „Bezpieczna droga do szkoły” – działania Referatu miały na
celu praktyczne przeszkolenie dzieci z klas „0”
oraz 1-3 z zasad bezpiecznego poruszania się
w obrębie szkół, przez przejścia dla pieszych
oraz wysiadania z samochodu. Tym samym od
września 2020 r. do chwili obecnej przeszkolonych zostało 1 075 dzieci ze wszystkich lubońskich publicznych szkół podstawowych. Akcja
oczywiście będzie kontynuowana od września,
po rozpoczęciu roku szkolnego.
– akcja „Widoczny oznacza bezpieczny” to tegoroczna akcja, skierowana przede wszystkim
do przedszkolaków, w ramach której najmłodsi dowiadywali się, jak bezpiecznie bawić się
na placu zabaw, gdzie szukać pomocy oraz
dlaczego tak ważne jest, aby posiadali przy so-

bie elementy odblaskowe. Zarówno warsztaty,
które odbyły się w komendzie Straży Miejskiej,
jak również w przedszkolach, cieszyły się dużym zainteresowaniem i już dziś mamy kolejne zaproszenia z innych przedszkoli – zatem
na pewno się zobaczymy. W akcji uczestniczyło dotychczas 500 dzieci z trzech lubońskich
przedszkoli.
W ramach prowadzonych akcji, jak również
podczas patrolu szkolnego rozdano dzieciom
w sumie 725 opasek odblaskowych z numerem alarmowym do Straży Miejskiej oraz ponad 450 odblaskowych misiów.
Nasi strażnicy byli również obecni podczas egzaminów na kartę rowerową, przy okazji ucząc
i wspierając podczas tego niezwykle ważnego
egzaminu. Uczestniczyło w nim 195 dzieci.
Wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu podczas patrolu szkolnego, a już teraz na placach zabaw
i w parkach podczas patrolu wakacyjnego! Jesteśmy i działamy dla was!
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń
Łukasz Kołcz
wraz ze strażnikami

Ekospacer edukacyjny
Jaki to śpiewający ptak? Co to za drzewo? Jak powstały Kocie Doły?
W środę, 22 czerwca Referat ds. Ochrony Środowiska Straży Miejskiej zorganizował dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Ekospacer. Gościem był pracujący na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu – dr Remigiusz Tritt, a wzięła w nim udział kl. IVc z SP3 pod opieką wychowawczyni – Ilony Bednarskiej-Tvrdoń.
Ekopatrol to nowa akcja Straży Miejskiej, której celem jest propagowanie dbania o naturalne środowisko oraz edukacja poprzez zabawę
w otoczeniu pięknej przyrody. Ideą jest nauka poprzez doświadczanie
przyrody podczas spaceru. Na edukacyjny spacer zapraszani są ciekawi
ludzie, którzy na co dzień zajmują się dbaniem o przyrodę i opowiadają
o swojej pracy i pasji. Pierwszym gościem EKO-spaceru był Leśniczy p.
Łukasz Werfel z Nadleśnictwa Babki – Leśnictwa Rogalin, który opowiadał o swojej pracy i wskazywał na aktualne zagrożenia.

Od września w ekospacerach będą mogli wziąć udział również młodsi i
starsi mieszkańcy naszego miasta. Spotkania będą się odbywały cyklicznie pod kierownictwem Komendanta Straży Miejskiej oraz Referatu ds.
Ochrony Środowiska, na które już dziś SM serdecznie zaprasza. (PAW)

Podczas spaceru dr Remigiusz Tritt przeprowadził prelekcję z zakresu
obserwacji ptaków w rejonie Lasku Majońskiego i Kocich Dołów oraz
przedstawił genezę powstania Kocich Dołów. Biorącą udział w lekcji plenerowej młodzież wyposażono w lornetki, za pomocą których obserwowała ptaki, mogła również porozmawiać na temat ochrony środowiska
i występujących tu zwierząt ze współautorem projektu mgr. Sebastianem Adamskim, absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego Wydziału
Hodowli i Biologii Zwierząt – z wykształcenia zootechnikiem, który pracuje w Referacie ds. Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Luboniu.
Najważniejsi w tym dniu byli uczniowie Trójki, którzy zadawali mnóstwo
pytań, a nietypowa lekcja przyrody na długo pozostanie w ich pamięci. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek, który ufundowały
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Babki.

Uczestnicy spaceru na Kocich Dołach przy tablicy informującej o dokarmianiu ptaków
fot. Paweł Wolniewicz
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Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98
W okresie od 15 maja do 15 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu odnotowała 24 interwencje. W zdarzeniach jedna osoba doznała uszczerbku na zdrowiu, u jednej
stwierdzono zgon. Większość działań prowadzona była w
Luboniu.
15 maja – Poznań, ul. Korfantego – Pożar trawy
15 maja – Luboń, ul. Niezłomnych – Pożar śmietnika
18 maja – Autostrada A2 – Kolizja dwóch pojazdów
18 maja – Luboń, ul. Osiedlowa – Pożar kontenerów na śmieci
19 maja – Luboń, ul. Żabikowska – Uwięziony ptak
19 maja – Luboń, ul. Kołłątaja – Pożar kontenerów na śmieci
21 maja – Luboń, skrzyżowanie Klonowa/11 Listopada – Wypadek z udziałem
dwóch samochodów osobowych
21 maja – Poznań, ul. Wołczyńska – Pożar kontenerów
21 maja – Luboń, ul. Sobieskiego – Pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego
23 maja – Luboń, ul. Fabryczna – Nadłamany konar drzewa
24 maja – Luboń, ul. Armii Poznań – Pożar pustostanu

26 maja – Luboń, ul. Sobieskiego – Pochylone drzewo
28 maja – Luboń, ul. Traugutta – Pożar kontenerów na śmieci
30 maja – Luboń, ul. Żabikowska – Pożar kontenerów na śmieci
31 maja – Luboń, ul. Osiedlowa – Siłowe otwarcie mieszkania
31 maja – Luboń, ul. Źródlana – Siłowe otwarcie mieszkania
4 czerwca – Luboń, ul. Poniatowskiego – Neutralizacja płynów
po kolizji
5 czerwca – Komorniki, ul. Żabikowska – Monitoring PPOŻ.
6 czerwca – Wiry, ul. Podgórna – Pożar kontenera na śmieci
7 czerwca – Autostrada A2 – Zderzenie samochodu osobowego
z ciężarowym
8 czerwca – Luboń, ul. Strumykowa – Zasłabnięcie kobiety,
pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego
8 czerwca – Luboń, ul. Buczka – Plama oleju po kolizji
11 czerwca – Luboń, ul. Stolarska – Pożar kontenerów na śmieci
12 czerwca – Luboń, ul. Romana Maya – Pożar trawy
		
Oprac. Maciej Splisgart

Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86
Od 16 maja 2022 do 15 czerwca 2022 Straż Miejska podjęła 751 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie
miasta.
Działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji oraz patrole piesze i pieszo-rowerowe – 70.
• Kontrola placów zabaw – 136.
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 65.
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 95.
• Patrole szkolne – 52.
• Patrole łączone/asysty z pracownikami Policji lub Urzędu Miasta – 32.

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 29.
• Interwencje drogowe – 88.
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 42.
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – 37.
Warto wspomnieć, że na przełomie maja i czerwca 46 osób
ukarano mandatami, natomiast 20 osób pouczono. Prowadzone są 22 sprawy o wykroczenie, 3 sprawy trafiły do sądu.
Na podstawie danych SM (PAW)

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
Od 17 maja do 15 czerwca w Luboniu zatrzymano sześć
osób poszukiwanych (w tym jedną listem gończym),
dwie osoby posiadające narkotyki i troje nietrzeźwych
kierowców. Policja zatrzymała na gorącym uczynku
lub w bezpośrednim pościgu jedenastu sprawców oraz
wylegitymowała 588 osób. Ujawniono również siedem
oszustw internetowych (tzw. przestępstw w sieci).

28 maja – przy ul. Parkowej zatrzymano nietrzeźwego
(1,6 promila) kierowcę – obywatela Mołdawii.

17 maja – przy ul. Staszica, podczas przeprowadzki właściciel mieszkania, posługując się przedmiotem przypominającym broń palną, groził pracownikowi firmy „Przeprowadzki” pozbawieniem życia.

30 maja – w CH Factory przy ul. Dębieckiej mieszkanka Poznania skradła perfumy o wartości 90 zł, a następnie w sklepie Nike odzież o wartości 2 000 zł. Została zatrzymana na
gorącym uczynku, a skradzione rzeczy odzyskano.

18 maja – przy ul. Ks. Streicha mieszkańcowi naszego
miasta skradziono z portfela 3 000 zł.
21/22 maja – przy ul. Rydla skradziono rower (straty: 2 000 zł).
22/23 maja – przy ul. Armii Poznań włamano się do myjni samochodowej
i skradziono 11 butli z gazem (straty: 3 300 zł).
24 maja – przy ul. Dębieckiej uszkodzono chevroleta (straty: 8 000 zł).
25 maja – przy ul. Norwida dwóch Gruzinów zaatakowało obywatelkę Ukrainy i skradli jej laptop. Ponadto jeden z Gruzinów groził właścicielce laptopa
użyciem noża. Sprawcy kradzieży i pokrzywdzona znali się (straty: 2 000 zł).
25 maja – W jednym z domów jednorodzinnych przy ul. Kilińskiego uszkodzono okno i roletę (straty: 3 100 zł).
25 maja – przy ul. 11 Listopada zatrzymano mężczyznę posiadającego narkotyki.
27 maja – w Centrum Budowlanym Pajo przy ul. Żabikowskiej zatrzymano
na gorącym uczynku mężczyznę, który próbował ukraść szlifierkę kątową
o wartości 600 zł.

29 maja – przy ul. Targowej zatrzymano nietrzeźwego
(0,5 promila) kierowcę (obywatel Ukrainy). Wraz z nim
podróżował mieszkaniec Poznania poszukiwany przez
policjantów celem odbycia kary pozbawienia wolności
w wymiarze trzech lat ośmiu miesięcy.

2 czerwca – przy ul. Armii Poznań zatrzymano mężczyznę,
który kierował samochodem pomimo orzeczonego przez
sąd zakazu prowadzenia pojazdów.
11/12 czerwca – uszkodzono renaulta zaparkowanego na parkingu niestrzeżonym przy ul. Żabikowskiej (straty: 1 200 zł).
12 czerwca – przy ul. Powstańców Wielkopolskich zatrzymano mężczyznę
posiadającego narkotyki (amfetamina).
12 czerwca - przy ul. Żabikowskiej zatrzymano kierującą samochodem,
nietrzeźwą (1 promil) Gruzinkę.
14 czerwca – w supermarkecie Intermarché przy ul. Żabikowskiej mieszkającemu w Luboniu mężczyźnie skradziono portfel z gotówką w kwocie 500 zł
wraz z dokumentami.
15 czerwca – w jednym z ogródków działkowych przy ul. Granicznej zniszczono folię ogrodową oraz rosnące tam krzewy (straty: 1 000 zł).
Na podstawie danych policji (PAW)
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Zdrowie zaczyna się od uśmiechu
ODZIEŻ

AKCESORIA

CZĘŚCI

CHEMIA

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

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

Oferujemy usługi w zakresie:
stomatologia zachowawcza
chirurgia w pełnym zakresie
protetyka - korony, mosty, protezy
endodoncja - leczenie kanałowe pod mikroskopem
naprawa protez możliwa na poczekaniu, tel. 602 178 989

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

KORDENT STOMATOLOGIA
ul. Kościuszki 64A
62-030 Luboń

ROBOTY
ZIEMNE

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

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

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

rozbiórki - wyburzenia budynków
wykopy pod fundamenty, piwnice
wykopy pod szamba, studnie, kanalizacje,
kable elektryczne, przyłącza wodne
zasypka fundamentów
korytowanie pod drogi, kostkę brukową,
chodniki
drenaż budynków i działek
kopanie/oczyszczanie stawów, basenów,
oczek wodnych
karczowanie terenu,
usługi wywrotką z dźwigiem HDS
(stawka godzinowa)
usługi koparko-ładowarką (stawka godzinowa)
możliwość negocjacji ceny w zależności od
długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

tel. 501 099 327, 572 202 280

BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl
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XLVII sesja Rady Miasta Luboń
– wotum zaufania i absolutorium
23 czerwca odbyła się XLVII sesja Rady Miasta Luboń, podczas której radni decydowali o udzieleniu
absolutorium Pani Burmistrz Małgorzacie Machalskiej, które poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie Miasta Luboń za 2021 r. oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Wotum zaufania i absolutorium

2 w Luboniu dla prowadzenia przez AQUANET stacji zlewczej ścieków.

Sesja absolutoryjna to, obok uchwalania budżetu, jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miasta, szczególnie z punktu widzenia Pani Burmistrz i Zarządu. Radni w pierwszej części debatowali nad przygotowanym przez Urząd Miasta Raportem o stanie Miasta Luboń za 2021
r., który zawierał opis wszystkich działań podjętych w minionym roku.
Trwająca około godziny dyskusja miała raczej przewidywalny przebieg:
radni Forum Obywatelskiego Luboń (FOL) chwalili władze za skuteczność walki z epidemią i pozyskanie środków zewnętrznych (M. Woźniak,
A. Bernaciak), wsparcie społeczne (K. Wilczyńska-Kąkol) oraz zawarcie
umowy z poznańską spalarnią śmieci (P. Wolniewicz). Z kolei radni opozycyjnej Koalicji Mieszkańców Lubonia (KML) punktowali opóźnione
inwestycje, brak remontów, czy niepodłączenie gazu do mieszkań komunalnych (M. Nawrot i M. Samulczyk). W głosowaniu 13 radnych FOL
było za udzieleniem wotum zaufania, 7 radnych KML wstrzymało się od
głosu, a jedna radna była przeciw.

Radni zatwierdzili również zmiany uchwał dotyczących przebiegu ulic
Żeglarskiej oraz Cyklamenowej wydłużając je w związku z nową zabudową mieszkalną.

Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2021. Tu również radni KML zadawali pytania
o wolne tempo realizacji przetargów, natomiast Pani Burmistrz chwaliła
się uzyskaniem nadwyżki budżetowej oraz pozyskaniem rekordowo
dużych środków ze źródeł zewnętrznych. Radny Marek Samulczyk ripostował, że zarówno nadwyżka, jak i zmniejszenie zadłużenia Miasta
wynika z niewykonanych inwestycji planowanych w budżecie na 2021
r., co z pewnością nie jest dobrą informacją dla mieszkańców. W głosowaniu radni udzielili Burmistrz absolutorium za 2021 r. (przy 7 głosach
wstrzymujących się radnych KML).
Kwestie infrastruktury miejskiej
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego
z Gminą Komorniki powierzającego jej częściową realizację zadania
własnego w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla nowych
działek przy ul. Polnej. Na tej podstawie PUK Komorniki będzie mógł
ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków dla działek znajdujących
się w obrębie Miasta Luboń.
Ponadto radni wyrazili zgodę na zawarcie przez Burmistrza w trybie
bezprzetargowym umowy dzierżawy części terenu przy ul. Dębieckiej

Kolejne drzewa straciły status pomników przyrody
Ze względu na utratę wartości przyrodniczej oraz w celu zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zniesiono formy ochrony
przyrody dwóch lip rosnących w alei drzew pomnikowych na terenie
Miasta Luboń przy ul. Lipowej i Kołłątaja.
Interpelacja
Radny Koalicji Mieszkańców Lubonia Marek Samulczyk złożył w imieniu
mieszkańców interpelację w sprawie procedowania i planowania inwestycji budowlanej polegającej na utwardzeniu ul. Kopernika.
Oprac. Jakub Jackowski

Dyżury radnych RML
w lipcu
W związku z pandemią i związanym z nią reżimem sanitarnym, do
odwołania został zmieniony tryb dyżurów radnych Rady Miasta Luboń dla mieszkańców naszego miasta.
Dyżury do odwołania będą pełnione telefoniczne w każdy poniedziałek,
w godzinach od 16 do 18. W lipcu według następującego harmonogramu:
11.07.2022 r. – Piotr Izydorski, tel. 887-282-610,
18.07.2022 r. – Iwona Kaczmarek, tel. 601-871-575,
25.07.2022 r. – Magdalena Kleczewska, tel. 695-425-075.
Z Przewodniczącą Rady Miasta Luboń – Teresą Zygmanowską można
kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 17
pod numerem tel. 501 306 756. (PAW)

Kolejne dofinansowanie
Tym razem na dwa projekty.
Miasto uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu
publicznego dla Lubonia. Przewidywana wartość projektu to 8 200 000 zł,
a kwota dofinansowania to 6 970 000 zł. Realizację zakupu planuje się na
drugą połowę przyszłego roku.

Z tego samego funduszu Miasto uzyskało dofinansowanie na budowę boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego
w obrębie kompleksu sportowego zlokalizowanego przy ulicy Rzecznej
w Luboniu. Przewidywana wartość projektu to 5 500 000 zł., a kwota dofinansowania to 4 950 000 zł. Budowę boiska zaplanowano na 2024 rok. (red.)

W drugiej połowie przyszłego roku na ulicach naszego miasta pojawią się cztery
podobne autobusy hybrydowe fot. Paweł Wolniewicz

Budowę boiska treningowego w tym miejscu zaplanowano na 2024 r.
fot. Paweł Wolniewicz
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Przebudowa ul. Kościuszki
Nasze miasto uzyskało ponad 9 200 000 zł dofinansowania na przebudowę ulicy Kościuszki (wartość inwestycji to
11 000 000 zł). W historii naszego miasta jest to najwyższa dotacja na budowę drogi. W ramach projektu zostanie
przebudowana i zmodernizowana ta jedna z głównych ulic Lubonia. Rozpoczęcie prac zaplanowano na lipiec br.,
natomiast ich zakończenie na kwiecień przyszłego roku.
Prowadzenie prac będzie się wiązało z różnymi
uciążliwościami i utrudnieniami. W momencie
prowadzenia prac w rejonie ulic: Kilińskiego,
Sienkiewicza, Szymborskiej i Mickiewicza będzie
obowiązywał ruch dwukierunkowy. Ponadto zależnie od etapu prac dojazd do bloków przy ul.
Żabikowskiej 46 i 48 będzie się odbywał przez ul.
Szymborskiej lub ul. Mickiewicza. Wyznaczono
dwie drogi tymczasowe w celu obsługi komunikacyjnej os. Lubonianka. W rejonie bloku Sikorskiego 23 i 25 oraz w rejonie bloku Kościuszki 51 i
53. Objazd dla pojazdów poprowadzono ul. Żabikowską i Unijną.
Poniżej zamieszczamy informację o zmianach w
funkcjonowaniu niektórych linii autobusowych
komunikacji miejskiej. (red.)

Mapka obrazująca zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej Zb. UM Luboń

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Poznaniu informuje, że w związku z rozpoczęciem
przebudowy ulicy Kościuszki w Luboniu, od
soboty, 25 czerwca 2022 roku nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych nr
611, 690 i 215.
Linia nr 611
Dębiec PKM – Opolska – Żabikowska – 11 Listopada – Luboń Żabikowo – Poniatowskiego – Cmentarna – Opłotki – Serwisowa – Kościuszki – Luboń
Unijna – Poniatowskiego – Luboń Żabikowo – 11
Listopada – Żabikowska – Opolska – Dębiec PKM.
Wyznaczone kursy do przystanku Sycowska Centrum Handlowe realizowane są po następującej
trasie (w obu kierunkach):
Dębiec PKM – Opolska – Żabikowska – 11 Listopada – Luboń Żabikowo – Poniatowskiego – Unijna
– Kościuszki – Serwisowa – Opłotki – Sycowska
Centrum Handlowe.
Linia nr 690 (linia zawieszona w letnim rozkładzie
jazdy)

Mapka wskazująca na możliwość objazdu dla pojazdów, który poprowadzono ulicami Żabikowską oraz Unijną
Zb. UM Luboń
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC:
odcinek 1 + przepust przy rowie Żabinka, odcinek 2, odcinek 3, odcinek 4, odcinek 5

1

Linia nr 215 (linia nocna)
Os. Sobieskiego/Rondo Kaponiera – … – Dębiecka – Niepodległości – Powstańców Wielkopolskich – Żabikowska – Unijna – Poniatowskiego
– … – Luboń Kręta.
Na trasach objazdu utworzone zostaną następujące przystanki tymczasowe:

3

2

1

4

Mapka przedstawiająca kolejność wykonywanych prac, na poszczególnej długości odcinkach ul. Kościuszki
Zb. UM Luboń

Luboń/Puszkina (w obu kierunkach) – na ulicy
Unijnej w rejonie ronda Żabikowskiego;
Luboń/Straż Pożarna (w kierunku do pętli Luboń/
Żabikowo) – na ulicy 11 Listopada za skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki;
Luboń/Kilińskiego (w obu kierunkach) – na ulicy
11 Listopada w rejonie skrzyżowania z ulicą Kilińskiego;
Luboń/Limbowa (w obu kierunkach) – na ulicy 11
Listopada w rejonie skrzyżowania z ulicą Kołłątaja;
Luboń/Graniczna (w obu kierunkach) na ulicy Serwisowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Graniczną.
(ZTM)

5

W ramach przebudowy zostaną wyremontowane również zatoki autobusowe – jak ta u zbiegu ulic
Kościuszki i Sienkiewicza fot. Paweł Wolniewicz
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Festiwal nagrodzony
Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza w Luboniu zdobył Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
w kwocie 15 000 zł za popularyzację polskiej muzyki rozrywkowej.
Z tej okazji, we wtorek 14 czerwca odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród ZAiKS-u w Teatrze Polskim w Warszawie. Był to wyjątkowy wieczór i
niezwykłe wydarzenie, podczas którego uhonorowanych zostało ponad
stu wybitnych artystów i twórców. Pamiątkową statuetkę odebrał Michał
Kosiński Dyrektor Artystyczny i Reżyser Festiwalu Polskiej Piosenki w Lu-

Podczas uroczystej gali, od lewej: Angelika Stefaniak z Biura Festiwalu, Michał
Kosiński Dyrektor Artystyczny i Reżyser Festiwalu oraz Rafał Sekulak Kierownik
Wokalny Festiwalu fot. Zb. Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza

boniu. „To wspaniałe uczucie odebrać statuetkę z rąk prezesa ZAiKS-u. To
dowód, że warto pracować, spełniać swoje marzenia, oddawać się pasji,
jaką jest polska piosenka” – powiedział poproszony o kilka słów komentarza Michał Kosiński. (PAW)

Podczas uroczystej gali w warszawskim teatrze, od lewej: Michał Kosiński – Dyrektor
Festiwalu Piosenki Polskiej w Luboniu, Elżbieta Lewicka, Kayax, Dominika Barabas
(zwycięzca IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki w Luboniu (2012 r.) i jednocześnie
laureatka nagrody publiczności, współpracująca z Ośrodkiem Kultury w Luboniu),
Aleksander Pałac, Bogdan Fabiański i Jerzy Mamcarz fot. Karpati&Zarewicz

Życie w lubońskim Ośrodku Kultury
Z okazji Dnia Mamy, już na początku maja,
ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Moja Mama
jest wspaniała!”. W czwartek, 26 maja nastąpiło jego rozstrzygnięcie. Pierwsze miejsce
w kategorii wiekowej 6-9 lat zdobyła Yesieniia
Yaworska, natomiast w kategorii wiekowej 1012 lat – Maja Sulikowska. Przyznaliśmy także
dwa wyróżnienia: dla Nataszy Konarczyk oraz
Huberta Wiśniewskiego. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim pozostałym dzieciom dziękujemy pięknie za tak urocze prace.
Rozdanie nagród odbyło się podczas pikniku
z okazji Dnia Dziecka.

w Ośrodku Kultury. Mogliśmy również podziwiać młodych aktorów skupionych wokół kółka
teatralnego, którzy przygotowali sztukę z okazji
Dnia Mamy. Na scenie zewnętrznej odbyło się
Muzyczne Show młodych talentów – młodzieży
uczęszczającej na zajęcia wokalne w Ośrodku
Kultury. Śpiewające dziewczyny: Julka Breszyk,
Wiktoria Gniazdowska, Oliwia Kowalska i Paula
Skorlińska oczarowały widownię swoim talentem. Na zakończenie imprezy odbyły się zajęcia
zumby dla dzieci i młodzieży, które poprowadziła Jolanta Owczarzak. Przez cały czas trwania imprezy doświadczeni animatorzy prowadzili gry i zabawy, animacje taneczne, zabawy
z chustą, warsztaty tworzenia baniek i modelowania balonów. Trwały warsztaty plastyczne,
a Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych
Kości prezentowało nowości wydawnicze. Rozdano także nagrody w konkursie plastycznym
„Moja Mama jest wspaniała”. Dzieci mogły także
skorzystać z darmowych atrakcji i poskakać na
trampolinie oraz dmuchanym zamku. Dziękujemy wszystkim dzieciom za wspaniałą zabawę,
a instruktorom i animatorom za wkład pracy
w przygotowanie wydarzenia.

fot. Zb. Ośrodka Kultury

Moc atrakcji dla dzieci z okazji ich święta.
W sobotę, 28 maja na placu zabaw zrobiło się
głośno i radośnie. Choć przez chwilę słońce
schowało się za chmury i musieliśmy na moment imprezę przenieść do budynku, ostatecznie Dzień Dziecka był bardzo udany. Muzyczne
przedstawienie „ALOHA! Witamy na Hawajach”
przeniosło nas w wakacyjne klimaty. Na dużej
scenie na piętrze odbył się premierowy pokaz
układu tanecznego grupy baletowej działającej

fot. Zb. Ośrodka Kultury

W sobotni wieczór, 28 maja gościliśmy Anetę
Todorczuk, która w sztuce „Matka Polka Terrorystka” wcieliła się w kobietę do zadań specjalnych. Monolog Matki Polki ukazuje absurdy, z jakimi codziennie konfrontują się kobiety
wychowujące dzieci. Z pozoru komiczne scenki
„z życia wzięte” mają jednak gorzki posmak.
Nawet nie podejrzewamy, do czego jest zdolna
matka, której cierpliwość została wystawiona na
próbę, a która w obronie swojego dziecka jest
w stanie zrobić wszystko, nawet w zaciszu własnej kuchni przygotować wybuchową miksturę.
Aktorka przekonuje widza, że macierzyństwo to
przede wszystkim misja i to misja bojowa.

fot. Zb. Ośrodka Kultury

W lipcu po długiej przerwie wracamy na Luboński Szlak Architektury Przemysłowej. Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w wycieczce do zapisów
telefonicznych pod nr 61 813 00 72. Obowiązuje
kolejność zgłoszeń. Grupa może liczyć maksymalnie 15 osób. Po telefonicznym wpisaniu się
na listę należy uiścić opłatę na konto Ośrodka
w wysokości 25 zł bilet normalny i 15 zł bilet
ulgowy (dzieci, studenci, seniorzy). Dzieci szkolne mogą brać udział w wycieczce pod opieką
dorosłych, jednak nie mogą wejść do Hali Poelziga (ostatni punkt wycieczki). Najbliższa wycieczka odbędzie się 10 lipca 2022 r. (OK)
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Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
Koło teatralne z nagrodami – w czwartek, 12
maja odbył się Ogólnopolski Przegląd Twórczości
Teatralnej MASKA w Nowym Folwarku. Nasza grupa zaprezentowała premierowo spektakl „(prze)
życia” i zdobyła drugie miejsce, natomiast indywidualną nagrodę aktorską otrzymał Krzysztof
Krzyżański. Gratulujemy!
W szkolnym konkursie zorganizowanym dla liceum i szkoły podstawowej na Biologiczną Grę
Dydaktyczną pierwsze miejsce ex aequo zdobyli
Cyprian Ziobrowski z kl. 7a oraz Daniel Pieprzycki
i Oliwier Harbowski z kl. 8d. Drugą nagrodę otrzymała Małgorzata Gawęcka z kl. 8b, a trzecie miejsce na podium zajęli Jan Figlarz i Jakub Górski z kl.
2 liceum.
W terminie od 24 do 26 maja odbyły się egzaminy na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Ósmoklasiści rozwiązywali testy z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Wyniki poznamy
na początku lipca, zadecydują one o przyjęciu
uczniów do szkół średnich.
Spotkanie z ciekawym człowiekiem – we wtorek, 31 maja w naszej szkole pojawił pan Quadri
z Nigerii. Biolog, ekolog roślin podzielił się z nami
wiedzą na temat ochrony przyrody i zmotywował
nas do nauki j. angielskiego. Dziękujemy!
Rada Rodziców sprawiła ogromną radość
uczniom! Z okazji Dnia Dziecka na boisku szkolnym pojawiły się dmuchany zamek i trampolina,
można też było zakupić watę cukrową i popcorn.
Dziękujemy!
W środę, 15 czerwca obecne klasy III miały zajęcia
adaptacyjne, przygotowujące do przejścia do
klasy IV. Brały udział w warsztatach matematycznych, polonistycznych i przyrodniczych. Uczniowie dowiedzieli się jakie przedmioty będą mieli

od września, w jaki sposób będą oceniani. Teraz
trzymamy kciuki, aby łagodnie przeszli do kolejnego etapu edukacji.

września 1939 roku. Na planie można było zobaczyć niemieckie motocykle, kubelwagen, fiata
z 1938 r., bryczki, wozy konne, wojsko polskie
i niemieckie, wielki pożar, a nawet ostrzał! Nasza
ekipa techniczna wytrwała w upale, a aktorzy
cierpliwie czekali na kolejne ujęcia. Premiera w listopadzie. Miło nam poinformować, że reportaż
z planu nadało Radio Poznań oraz Program I Polskiego Radia.

fot. Zb. ZS

W koncercie z okazji Dni Lubonia, który odbył
się 12 czerwca, wzięli udział uczniowie naszego LO. Zagrały dwa zespoły: Nonsens (Janek
Rumiński, Maksymilian Kruk, Norbert Duszyński,
Kuba Głowacki) oraz Enigma Secret (Janek Galik, Kuba Głowacki, Dezydery Solo, gościnnie na
perkusji nasz katecheta – pan Paweł Marcyniuk),
w występie solowym zaprezentował się również
Janek Rumiński. Szkołę podstawową reprezentował oswojony ze sceną Wojtek Nawrocki z kl. 4a,
który wykonał piosenkę z repertuaru Czesława
Niemena „Pod papugami”. Gratulujemy udanego
występu!
Dobiegły końca zdjęcia do kolejnego filmu
– dwa weekendy czerwca nasza ekipa filmowa
spędziła, nagrywając film pod roboczym tytułem
„Śmigiel 39”. Reżyseruje Piotr Świdziński, a scenariuszem i produkcją zajęła się Anita Plumińska
-Mieloch. Licealiści, uczniowie szkoły podstawowej, nauczyciele i sympatycy szkoły wcielali się
w role mieszkańców Śmigla w pierwszych dniach

fot. Piotr Cybichowski

Czas na wycieczkę – dla maturzystów i ósmoklasistów maj to czas egzaminów, a pozostali uczniowie mogą cieszyć się już urokami szkolnych wyjazdów. Wycieczki po najbliższej okolicy, wyprawy
nad jeziora i nad morze niewątpliwie dostarczyły
wielu wrażeń. Na ich brak z pewnością nie narzeka grupa, która na przełomie maja i czerwca wybrała się do malowniczej Toskanii. Werona, Piza,
Lukka, Cortona, Arezzo i Montepulciano urzekły
młodych turystów i wprowadziły w wakacyjny
nastrój.
(ZS)

Szkoła Podstawowa nr 1
Uczniowie klas drugich spotkali się 19 maja
z Sebastianem Staśkiewiczem z fundacji Ratuj Ryby. Zajęcia edukacyjne były możliwe
dzięki współpracy tej ekologicznej organizacji z Wolontariatem WPN, którego członkowie
są wśród naszej szkolnej społeczności i brali
udział w akcji VIII Sprzątanie Brzegów Warty
i Dorzecza. Dzieci poznały mnóstwo ciekawostek, zdobyły wiedzę o życiu ryb, była też
zabawa i nagrody dla najbardziej aktywnych
uczniów. Dziękujemy panu Sebastianowi za
ciekawe spotkanie! Zapraszamy ponownie.
Magdalena Madajczyk-Głowacka
Sprzątamy najbliższą okolicę – uczniowie klas
7b i 7d, w ramach Kampanii – 9 miesięcy dobroczynności, Fundacji Good Challenge, posprzątali
teren SP1 oraz okolice Żabinki. Żabinka to ciek
o długości 1,8 km, prawobrzeżny dopływ Strumienia Junikowskiego. Całość cieku znajduje się
na terenie Lubonia i jest miejscem wypoczynku.
Niestety okazuje się, że wielu nie potrafi docenić
piękna przyrody, pozostawia śmieci, które zatruwają i zanieczyszczają naturę.
Katarzyna Szkoda, Magdalena Kulińska

W piątkowe popołudnie odbyło się dawno wyczekiwane spotkanie kl. 8c rocznik
2019/20 z wychowawcą. Było to przemiłe
wydarzenie, tym bardziej, że udało się nam
być prawie w komplecie. Były rozmowy,
wspomnienia przy słodkościach, kawie i herbacie oraz wspólne zwiedzanie szkoły. Chętnie spotkamy się ponownie.
Ewa Rubisz
Pod koniec maja cała społeczność szkolna
przećwiczyła ewakuację w razie alarmu
przeciwpożarowego. Przebieg akcji obserwował i kontrolował Dyrektor Zbigniew Czekała,
który pochwalił wszystkich za sprawną i szybką ewakuację w miejsce zbiórki (boisko Stelli).
Ewa Rubisz
Kolejny sukces uczennicy Nadii Scheffs! Bardzo miło nam poinformować, że Nadia została Mistrzynią Polski w kategorii jazz dance
solo oraz Wicemistrzynią Polski w kategorii
balet improwizacja solo. Na co dzień Nadia
trenuje w New Dance School Luboń Polska.
Gratulujemy.
Ewa Rubisz

fot. Zb. SP1

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” Antoine de
Saint-Exupery. Spotkanie z Teatrem Piasku
odbyły klasy 4b, 6b, 7c, 7d w środowy ranek,
1 czerwca. Mieliśmy możliwość obcować
z przepiękną adaptacją „Małego Księcia”. Muzyka, słowo, obraz stanowiły piękne tło dla tej
uniwersalnej historii. Polecamy każdemu taką
formę sztuki i dziękujemy za możliwość obcowania z nią Pani Tatianie Galitsynie.
M. Piechocka
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W dniach 8-10 czerwca pojechaliśmy na wycieczkę szlakiem tajemnic Dolnego Śląska
połączoną z wędrówką w Górach Sowich.
Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od zwiedzenia
trzeciego co do wielkości zamku w Polsce
– Zamku Książ położonego malowniczo na
wysokim zboczu. Udaliśmy się również do pochodzącego z okresu II wojny światowej kompleksu Osówka, który bywa zwany podziemnym miastem. Drugiego dnia postanowiliśmy
ruszyć w Góry Sowie, gdzie zdobyliśmy ich
najwyższy szczyt Wielką Sowę oraz Kalenicę,
na której mieści się 14-metrowej wysokości
wieża widokowa. Po siedemnastokilometrowym marszu kiełbaski z ogniska wieczorem
smakowały nam wyjątkowo. Trzeci dzień
rozpoczęliśmy wędrówką wokół sztucznego
zbiornika – Jeziora Bystrzyckiego, na którym
położona jest tama. Wycieczkę zakończyliśmy
wejściem na górę Choinę, gdzie zwiedziliśmy
pochodzący z czasów piastowskich zamek
Grodno. Wspomnienia z wycieczki na pewno
zostaną z nami na długo.
Sebastian Pawlicki

Nauka przez zabawę – logiczne myślenie
pomaga określić prawdę, dojść do konkluzji
i rozwiązać problem, a na koniec podjąć właściwą decyzję. Nasi uczniowie podczas lekcji
rozwijają kompetencje myślenia logicznego.

19
pobliskiej miejscowości Miłosław. Wycieczka
udała się w 100% o czym świadczy fakt, że zastanawialiśmy się, jak ją przedłużyć.
Uczniowie kl. 5b,
Ewa Rubisz, Katarzyna Szkoda

Magdalena Kulińska
Kl. 5b na wycieczce w Bugaju – w czerwcu
byliśmy na naszej pierwszej dwudniowej wycieczce. Miejsce od razu nam się spodobało,
mieliśmy piękne pokoje, plac zabaw, dom
i wybieg dla danieli, które można było do
woli obserwować i fotografować, jedzenie
było bardzo dobre, a przede wszystkim byliśmy razem. Mogliśmy również poznać zasady
savoir-vivre’u, które wypróbowaliśmy przy
uroczystej kolacji, elegancko ubrani. Poznawaliśmy tajniki iluzji. Każdy miał możliwość
poćwiczyć wybrane sztuczki i zaprezentować
je kolegom, a wieczorem byliśmy świadkami
występu iluzjonisty. Nie mogło zabraknąć
ogniska z kiełbaskami i piankami pieczonymi
nad ogniem oraz zabawy w chowanego. Tuż
przed wyjazdem, udaliśmy się na spacer do

fot. Zb. SP1

Szkoła Podstawowa nr 2
Co słychać w Cieszkowiance?
Śp. Radosław Jastak – z ogromnym smutkiem
i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Nauczyciela i Kolegi, Pana Radosława Jastaka. Dyrygent szkolnego chóru, odkrywca wielu talentów trwale wpisał się w życie
Cieszkowianki i Lubonia. Cześć jego pamięci.

fot. Zb. SP2

fot. Zb. SP2

Wolontariusze z Cieszkowianki pomagali przy
rejestracji potencjalnych dawców szpiku w akcji poświęconej Piotrowi. Bardzo ważna jest świadomość, że zarejestrowanie się w bazie i zgoda
na zupełnie bezpieczne pobranie komórek może
uratować życie osób chorych na białaczkę z całego świata.
Przełom maja i czerwca obfitował w szkolne wycieczki. Uczniowie z opiekunami zwiedzili różne
zakątki Polski, zdobywając nowe doświadczenia
i uczestnicząc w niezapomnianych przygodach.
Był to czas nauki, integracji i odpoczynku.
W środę, 1 czerwca w naszej szkole odbyły się
zajęcia projektowe. Jak co roku obchodziliśmy
Dzień Sportu w połączeniu z Dniem Dziecka.
Na uczniów czekało wiele atrakcji: malowanie
twarzy, maraton zumby, zabawy integracyjne
i rozgrywki sportowe. Nie zabrakło również lodów i pizzy. Był to dzień pełen wrażeń, a każdy
uczeń wyszedł ze szkoły z uśmiechem na twarzy.

Sukcesy naszych uczniów – w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
uczniowie Cieszkowianki uzyskali wysokie lokaty we wszystkich kategoriach wiekowych. Oto
nasi matematycy: wynik bardzo dobry w swojej
grupie zdobył Jakub Regulski z kl. 7d, a wyróżnienia: Marcel Kolanowski kl. 3a, Agata Krug kl.
3c, Cezary Kujawski kl. 4c, Krzysztof Wlekły kl. 5a,
Liwia Michalak kl. 6a, Antoni Piętka kl. 8f i Bartosz
Pawlicki kl. 8f. Uczniowie SP2 osiągają sukcesy
także w nauce języków obcych. W ogólnopolskim konkursie Olimpus tytuł laureata zdobyli:
Cezary Kujawski kl. 4c, Oskar Sobański kl. 4d, Gaja
Pukacka kl. 5d, Michalina Błaszyk-Ograbek kl. 5a,
Liwia Michalak kl. 6a, Franciszek Bartochowski kl.
8a, Kamil Józefiak kl. 8f, Jagoda Stando kl. 8d, Milena Kozak kl. 8f, Michał Serkowski kl. 8e, Andrzej
Perz kl. 8g. W ogólnopolskim konkursie Edu
Panda tytuł laureata zdobyli: Tymon Michalak
kl. 4a i Liwia Michalak kl. 6a, a wyróżnienie otrzymali: Adam Trzcionka kl. 4b, Krzysztof Wlekły kl.
5a, Gaja Pukacka kl. 5d, Milena Kozak kl. 8f, Marcin Kleiber kl. 8f, Oliwia Urbaniak kl. 8d i Kamil
Józefiak kl. 8f. Także młodsze klasy biorą udział
w ogólnopolskich zmaganiach. Wyróżnieni
w konkursie Synapsik MEN zostali Marcel Kolanowski z kl. 3a, Antoni Zmaczyński z kl. 3a, Maja

Regulska z kl. 3d, Tobiasz Witczak z kl. 3a, Agata
Krug z kl. 3c, Zofia Grelak, Iga Walkiewicz, Maks
Augustyniak, Kajetan Szymczak z kl. 2b. Cieszą
nas też osiągnięcia w sporcie: 4 czerwca na Mistrzostwach Polskiej Federacji Karate Kinga Siejak
z kl. 8f zdobyła brązowy medal w kategorii KUMITE dziewcząt 14 lat. Marcel Jóźwiak z kl. 4c zdobył
srebrny medal na Grand Prix Wielkopolski w Taekwondo, które trenuje niecały rok. To jego trzeci
medal w walkach, wcześniej sukcesy odnosił w
akrobatyce – skokach na ścieżce. Cieszkowianka została finalistą II edycji konkursu Pho3nix
Active School, wygrywając warsztaty sportowe
w głosowaniu publiczności. Celem warsztatów
jest zapoznanie uczniów z mnogością dyscyplin
sportowych i pomoc w odkryciu, która z nich
może odpowiadać ich predyspozycjom. Wierzymy, że udział w warsztatach zachęci do trenowania różnych dziedzin sportu wielu uczniów Cieszkowianki i odkryje nowe sportowe talenty!
Jak co roku spośród ósmoklasistów wyłoniliśmy
mistrzów Cieszkowianki: Mistrzem Słowa została Anna Schmidtke z kl. 8d, Mistrz Wiedzy to
Bartek Pawlicki z kl. 8f, tytuł Mistrza Sztuki przypadł Amelii Piwińskiej z kl. 8d, a Mistrza Sportu
– Łukaszowi Klorkowi z kl. 8b.
World Cafe – spotkanie dyrekcji, uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli Rady Rodziców
połączone z debatą na temat ubioru szkolnego
pod hasłem „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” przebiegało w miłej atmosferze. Ciekawe rozmowy,
pomysły oraz wymiana zdań to podstawa do
wspólnego porozumienia się.
Ósmoklasiści w radosnej atmosferze świętowali podczas balu, będącego zwieńczeniem ich
nauki w naszej szkole. Teraz wraz pozostałymi
uczniami doczekali się zakończenia roku szkolnego i upragnionych wakacji. Udanego wypoczynku!
(SP2)
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Szkoła Podstawowa nr 4
Ploteczki z Czwóreczki.
W dniu 31 maja, tuż przed Dniem Dziecka Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Łasucha.
Wszyscy smakosze mogli w tym dniu zakupić w
naszym sklepiku pyszne babeczki i muffinki. Tym
razem zaopatrzeniem zajęły się klasy czwarte.
Pragniemy podziękować wszystkim uczniom i ich
rodzicom za zaangażowanie, za pyszne wypieki i
poświęcony czas naszej społeczności szkolnej.

zadaniem poradziła sobie doskonale, a efektem
ich działań są piękne plakaty.
Paulina Kostrzewska

Samorząd Uczniowski SP4
W ramach Tygodnia Języków Obcych odbył się
konkurs na odczarowanie obcojęzycznych nazw
produktów. Zwycięzcami zostali: Filip Stachecki 4a,
Julia Stachecka 8d i Zuzanna Liszka 5a. Wiedzieliście, że Sprite to duszek? Spójrzcie na plakaty. Niejedna osoba się zdziwi.

tańczyli. Było pięknie!
Natalia Czerwińska
Wicemistrz Taekwondo – Adrian Piechota –
uczeń naszej szkoły i zawodnik klubu UKS Szakal
Jeżyce w dniach 13-15.05.2022 brał udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Białymstoku.
Adrian wywalczył tytuł wicemistrza Polski w kategorii walk oraz czwarte miejsce w kategorii konkurencji sprawnościowych. Serdecznie gratulujemy!
Zespół ds. promocji szkoły

Marta Górna
Kl. 3b z zaangażowaniem pracowała nad projektem dotyczącym przeczytanej lektury Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”.
Uczniowie zrozumieli znaczenie zdania, że „pies
jest najlepszym przyjacielem człowieka”, odszukali
na mapie miejsca, w których rozgrywała się akcja
lektury, a działając w małych grupach, stworzyli
plakaty z charakterystyką głównego bohatera
lektury – Lampo. Praca w grupie nie należy do łatwych – trzeba radzić sobie z krytyką, sytuacjami
konfliktowymi, wyjściem poza strefę komfortu, ale
przynosi dużo pożytku, np. zwiększa mobilizację
w grupie, daje możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, uczy współdziałania czy liczenia
się z czyimś zdaniem. Na szczęście kl. 3b i z tym

fot. Zb. SP4

Podziękowania – w piątek, 10 czerwca odbył się
bal tegorocznych Ósmoklasistów. W imieniu rodziców, chciałabym podziękować Dyrekcji Szkoły
oraz wszystkim Nauczycielom, którzy towarzyszyli
uczniom. Rodzicom, którzy z wielkim zaangażowaniem pracowali nad tym, aby zabawa była idealna.
Natomiast specjalne podziękowania kierujemy do
Pani Ewy Darul, za pięknego poloneza, otwierającego bal w wykonaniu uczniów, za ogrom pracy,
który Pani niewątpliwie włożyła w przygotowania
i za łzy wzruszenia, których nie dało się ukryć, gdy

fot. Zb. SP4

Szkoła Podstawowa nr 5
W piątek, 13 maja w SP2 odbył się miejski finał konkursu Omnibus. Wzięli w nim udział
uczniowie czterech lubońskich szkół podstawowych. „Piątkę” reprezentowały: Zuzia
Kowalewska 8a, Karolina Pawlicka 8b i Zosia
Frańska 7a. Wszystkie zakwalifikowały się do
ścisłego finału! W końcowej klasyfikacji Zuzia
zajęła I miejsce i zdobyła tytuł Omnibus Miasta Luboń 2022. Gratulujemy!
Klasy 2a, 2b oraz 3b miały przyjemność
uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych w siedzibie Straży Miejskiej Miasta
Luboń. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się,
jak poruszać się na drodze, przypomniały sobie podstawowe znaki drogowe oraz usłyszały o bezpieczeństwie podczas wakacji. Straż
miejska wraz z policją przeprowadziła interesujący pokaz dla dzieci. Dodatkową atrakcją
była możliwość obserwacji monitoringu miejskiego oraz zobaczenia nowego samochodu
straży miejskiej. Uczniowie mogli zasiąść na
fotelu pasażera i poczuć się jak w służbach
mundurowych. W drodze powrotnej czekała
na dzieci niespodzianka, lody. To był bardzo
miły dzień.
Tajemniczy świat mikroprzyrody widziany
przez okular mikroskopu – uczniowie klas
5a i 5b na lekcji biologii poznali budowę mikroskopu optycznego. Wykorzystaliśmy do
tego sprzęt pozyskany w ramach Programu
Laboratorium Przyszłości. Piątoklasiści wyko-

nywali ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę,
mogli samodzielnie przygotować mikroskop
i obserwować elementy budowy organizmów
niewidoczne gołym okiem. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem patrzyli w okular
mikroskopu, który umożliwił im spojrzenie

bońskich szkół. „Piątkę” reprezentowały dzieci
z klas 1a, 1d, 2a, 2b i 4a przygotowane przez
panie: Annę Augustyniak, Monikę Siwek,
Annę Minke i Aleksandrę Sołecką. Dzieci przepięknie zaśpiewały dwie piosenki: „Ten świat”
i „Moc”, do których słowa i muzykę stworzyła
pani Ania Augustyniak. Ogromne wrażenie na
widzach zrobił kolorowy, zgrany chór stworzony przez dziewczynki i chłopców z balonikami! Genialnie wypadli w roli solistów:
Lena Wiśniewska 4d, Wojtek Stempczyński 4a,
Antonina Janowiecka 1d, Gabriela Nickel 2b,
Wojtek Olejnik 1a oraz Piotr Bielecki 2a. Gratulujemy niesamowitego występu.
(SP5)

fot. Zb. SP5

w głąb tajemniczego mikroświata przyrody. Miłym podsumowaniem było określenie
przez uczniów zajęć jako „superlekcja”.
Przepiękny występ podczas Dni Lubonia
– drugiego dnia koncertowali uczniowie lu-

fot. Paweł Wolniewicz

OŚWIATA

GAZETA LUBOŃSKA 07/2022

21

Szkoła Podstawowa Katolicka nr 6
Grupa uczniów z naszej szkoły została
wybrana przez Rzecznika Praw Dziecka
do reprezentowania Polski w projekcie
Enya2022. Po zgłębieniu tegorocznego tematu sprawiedliwości klimatycznej, przygotowaliśmy rekomendacje dla rządów krajów europejskich. Pojechaliśmy do Warszawy, żeby
podzielić się efektami naszej pracy z panem
Rzecznikiem. Uczniowie mieli okazję osobiście poznać rzecznika dzieci – pana Mikołaja
Pawlaka. Dzięki jego gościnności mieliśmy

też okazję spotkać się ze znaną piosenkarką.
Paulla, bo o niej mowa, opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z ekologią
oraz doradziła, na co zwrócić uwagę w pracy
z kamerą. Dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie
oraz moc atrakcji! Każdy uczestnik spotkania
dostał torbę z prezentami, za co raz jeszcze
dziękujemy.
W Dzień Dziecka w naszej szkole sporo się
działo. Była integracja w klasach, wspólne wyjście na lody, dla młodszych uczniów przedstawienie, a dla starszych seans filmowy w auli.
Na szkolnych gazetkach pojawiły się zdjęcia
nauczycieli. Oni również byli dziećmi. Należało
odgadnąć, kto to jest? Śmiechu było jak nigdy
dotąd – pierwszy raz gazetki szkolne były analizowane i oglądane przez wszystkich.
W sobotę, 11 czerwca zorganizowaliśmy
Dzień Rodziny – wspólne wydarzenie dla
SPK6 oraz przedszkola Ochronka. Był to niezapomniany dzień, podczas którego na scenie
mogliśmy zobaczyć jak utalentowani są nasi
uczniowie, chociażby pod względem tanecz-

fot. Zb. SPK6

nym czy aktorskim. Nie zabrakło pysznego jedzenia serwowanego przez zaangażowanych
rodziców oraz stoisk do lepienia z gliny, malowania twarzy, puszczania baniek mydlanych,
stanowisk harcerskiego czy sportowego.
Uczniowie klas siódmych oraz klasy ósmej wzięli udział w obchodach 78. rocznicy zamordowania gen. Henryka Kowalówki, komendanta
Okręgu Poznań Armii Krajowej oraz jego żołnierzy. Uroczystość odbyła się na terenie byłego
obozu karno-śledczego w Żabikowie.
(SPK6)

fot. Zb. SPK6

Z życia Biblioteki Miejskiej
SOWA – aplikacja obowiązkowa dla każdego mola – po wielu miesiącach testów aplikacja SOWA jest gotowa i dostępna do pobrania
na telefony. Wystarczy zalogować się swoim
kontem Czytelnika, wybrać BM w Luboniu
i śledzić rezerwacje, biblioteczne nowości,
a nawet samodzielnie prolongować wypożyczone pozycje. Doskonały sposób na komunikację z Biblioteką. Testując aplikację, byłyśmy
pod wrażeniem, jak bardzo jest intuicyjna,
prosta w obsłudze i wygodna.

„Morska Opowieść” – taki był tytuł spektaklu
familijnego, który wystawił u nas Teatr Krokodyl z Poznania. Przygody pirata oraz marynarza obfitowały w muzyczne przerywniki i nie
tylko bawiły, ale i dały cenną lekcję na temat
przyjaźni. Od września chcielibyśmy rozpocząć stałą współpracę z Teatrem Krokodyl, tak
aby spektakle odbywały się u nas regularnie.

my kierować bezpośrednio do organizatorów.
Biblioteka wraca na Plażę Miejską w okresie wakacyjnym, z Bibliotecznymi Zaczytajkami. Dzięki lekkiej formie zajęć dla dzieci
(Teatrzyk Kamishibai, prace plastyczne, czytanie bajek) zachęcimy je do czytania książek
i częstszych odwiedzin w bibliotekach. Zapraszamy dzieci w każdy wakacyjny wtorek
o godz. 16 na Plażę Miejską w Luboniu.

Od kilku miesięcy lubońscy Seniorzy mogą
cieszyć się usługą „Kurier dla Seniora”, obsługiwaną przez naszą Filię 4. Seniorzy, których stan zdrowia nie pozwala samodzielnie
korzystać z oferty BM, mogą skorzystać z Kuriera i czekać aż dostarczymy książki do ich
domu. Usługa skierowana jest do mieszkańców Lubonia powyżej 70. roku życia.
Od kilku tygodni co poniedziałek, od godz.
10 do 12, grupa uczestników uczy się u nas
szycia od podstaw. Staramy się udowadniać,
że Biblioteka to nie tylko książki, ale i szereg
różnych ciekawych zajęć i warsztatów. Panie
(grupa na razie składa się z samych kobiet)
wszywają zamki, konstruują torby, a maszyny
do szycia, co tydzień przez dwie godziny, pracują niemal nieprzerwanie.
Na początku czerwca Mobilne Centrum Edukacji Eduland zorganizowało u nas warsztaty
tworzenia makram dla dzieci i młodzieży.
(Makrama z jęz. arabskiego oznacza tyle, co
„wiązana ozdoba” i definiuje sztukę zaplatania sznurków bez użycia drutów, szydełka czy
igieł – red.). W Bibliotece zebrała się spora grupa chętnych i pracowali przez kilka godzin,
aby stworzyć idealne dla siebie makramy. Największą zaletą takich zajęć jest to, że można
swoje własne dzieło zabrać do domu.

fot. Zb. BM

Już 17 lipca (niedziela) o godz. 20 mieszkańcy Lubonia będą mieli okazję być świadkami
czegoś niezwykłego. W tym dniu odbędzie się
spektakl iluzji w wykonaniu Michaela Allena
oraz Marcina Kaczmarka. Bilety dostępne są
na stronie Empik.
BM postanowiła upomnieć się o swoje
książki. Wysłaliśmy listy do ponad 150 osób,
które przez wiele miesięcy, a nawet lat nie oddały nam ponad 300 wypożyczonych pozycji.
Ważne jest dla nas, by zguby wróciły, ponieważ
będą mogły cieszyć kolejnych Czytelników.
Napływają do nas pytania odnośnie do organizowanych w Bibliotece półkolonii letnich.
Pragniemy poinformować, że BM nie organizuje w okresie letnim półkolonii, a jedynie zapewniamy wynajem sal dostępnych
w naszym budynku. Wszelkie pytania prosi-

fot. Zb. BM

Znany jest laureat „Pióra Poetów im. Andrzeja Sobczaka 2022”– Rada Literacka pod
przewodnictwem Marka Dutkiewicza ogłosiła, że laureatką konkursu za tekst „Nowe
brzmi lepiej” została Pani Zuzanna Wiśniewska z Warszawy. W 2021 r. wydała debiutancką płytę „Lusterka” (MTJ). Koncertuje w całej
Polsce. Pisze teksty i kompozycje dla artystów
takich jak Karolina Lizer czy Sigals.
Spotkania Klubu Promyk wróciły na stałe
zarówno do kalendarza Biblioteki, jak i Klubowiczów. W drugi wtorek czerwca radosny ton
spotkania spowodowany był nie tylko dawno
niewidzianymi przyjaciółmi, ale i stołem, który
wręcz uginał się od pyszności. Jak zwykle nie
zabrakło poezji, śpiewu i muzyki. (BM)

22

HISTORIA

GAZETA LUBOŃSKA 07/2022

Wrośli w naszą historię
Luboń po raz kolejny uczcił śmierć gen. Henryka Kowalówki i czterech oficerów jego sztabu, którzy
przed 78. laty oddali życie za Polskę, w byłym niemieckim obozie żabikowskim.
Gen. Henryk Kowalówka był komendantem Okręgu Poznań Armii Krajowej,
obdarzonym umiejętnościami dowódczymi i konspiratorskimi oraz wielkim
talentem organizacyjnym. W trakcie swojej służby dla ojczyzny wielokrotnie
zmieniał pseudonimy: Kosiarz, Dziedzic, Profesor, Zrąb. Na początku stycznia 1944 r. został aresztowany na Dworcu Głównym i osadzony w Domu Żołnierza – siedzibie gestapo w Poznaniu, gdzie przez sześć miesięcy poddawano go bestialskiemu śledztwu. Został skazany na karę śmierci i 2 czerwca
1944 r. rozstrzelany wraz z czterema oficerami swego sztabu w obozie karno-śledczym w Żabikowie.
W czwartkowe przedpołudnie, 2 czerwca nasze miasto po raz kolejny uczciło śmierć gen. Henryka Kowalówki i czterech oficerów jego sztabu w obozie
żabikowskim. Uroczystość, na którą zaprosiły Burmistrz Miasta Luboń – Małgorzata Machalska i Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
– Anna Ziółkowska, odbyła się na terenie byłego obozu karno-śledczego
w Żabikowie. Rozpoczęła się od Mszy św. polowej z udziałem: żołnierzy
AK, władz miasta, województwa i powiatu, dyrektora i pracowników Muzeum Martyrologicznego, dyrektorów, nauczycieli i uczniów lubońskich
szkół, koncelebrowanej przez ks. kan. Leonarda Polocha – kapelana Armii
Krajowej, w asyście proboszczów lubońskich parafii. „Żebyśmy potrafili być
człowiekiem, być chrześcijaninem być Polakiem…” – powiedział w homilii
kapelan AK. Po zakończeniu nabożeństwa okolicznościowe słowa skierowała do zgromadzonych Burmistrz Małgorzata Machalska, Teresa Masłowska
odczytała okolicznościowy adres od Wojewody Wielkopolskiego – Michała
Zielińskiego.
Następnie kustosz żabikowskiego muzeum – Jacek Nawrocik wygłosił referat następującej treści: Szanowni Państwo, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, wypełnioną troską o zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych,
spotykamy się na dzisiejszej uroczystości, by uczcić pamięć gen. Henryka Kowalówki, płk Jana Kamińskiego, żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Poznańskiego
i Pomorskiego, członków Narodowej Organizacji Wojskowej, Polski Niepodległej, Wielkopolskiej Organizacji Powstańczej, harcerzy z Szarych Szeregów,
którzy tu w obozie karno-śledczym w Żabikowie cierpieli i ginęli za wolną
i niepodległą Ojczyznę. Organizowane co roku uroczystości, w których udział
biorą kombatanci, rodziny więźniów, przedstawiciele duchowieństwa, władz
państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, Instytutu Pamięci
Narodowej oraz młodzież szkolna, są hołdem składanym Wielkopolanom, którzy podczas II wojny światowej podjęli się walki z niemieckim najeźdźcą, oddając swoje życie w Żabikowie, Forcie VII, w obozach koncentracyjnych, a także
w innych hitlerowskich miejscach kaźni.
Spotykamy się dziś w tym szczególnym miejscu w wyjątkowym czasie. Dzisiejsza uroczystość odbywa się w cieniu tragicznych wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie. Niemal codziennie docierają do nas przerażające wiadomości
o bombardowaniu domów, szkół i szpitali, o zbiorowych egzekucjach, wysiedleniach oraz okrucieństwach na ludności cywilnej, gwałtach, rabunkach i porwaniach cywili oraz cierpieniu dzieci. Na nic zdały się apele, słowa ostrzeżenia
przed tym, co może nieść wojna, kierowane do nas przez tych, którzy doświadczyli piekła II wojny światowej. Wydawało się nam Europejczykom, że kontynent tak bardzo doświadczony w XX wieku I i II wojną światową, a także krwawym konfliktem na Bałkanach już nigdy nie stanie się miejscem tak tragicznych
wydarzeń. Wierzyliśmy, że „historia będzie dla nas zawsze nauczycielką życia”.

„Żebyśmy potrafili być człowiekiem, być chrześcijaninem być Polakiem…” – powiedział w homilii kapelan AK – ks. kan. Leonard Poloch fot. Paweł Wolniewicz

Dzień 24 lutego 2022 roku pozostanie dniem, który tak bardzo zmienił naszą
rzeczywistość. Wybuchła wojna, której skutków i końca nie jesteśmy w obecnej
chwili w żaden sposób przewidzieć.
My Polacy, jako naród, który szczególnie doświadczył wszystkich okrucieństw II
wojny światowej, jesteśmy wrażliwi na cierpienia nie tylko mieszkańców Ukrainy, ale wszystkich ludzi na całym świecie, którzy doświadczają piekła wojny.
Przejawem tej wrażliwości jest ogromna pomoc, niesiona spontanicznie przez
Polaków uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Okazujemy solidarność z każdym, kto podjął się walki w obronie swojego kraju i narodu. Wspominamy tych
wszystkich Polaków, którzy podczas II wojny światowej z narażeniem swojego
oraz życia najbliższych stanęli do walki w obronie narodu, który w myśl rasowej
polityki hitlerowskich Niemiec miał zostać unicestwiony. Wspominamy wielkopolskich żołnierzy konspiracji, którzy pomimo niezwykle trudnych warunków,
narzuconych przez niemieckiego okupanta, pragnącego uczynić z Wielkopolski i całego Kraju Warty tzw. obszar wzorcowy, kierowani miłością do Ojczyzny
nie stracili nigdy ducha walki i wiary w idee, dla których poświęcili swoje życie.
Jakże szczególnego wymiaru nabierają słowa, które zostały umieszczone na
pomniku upamiętniającym ofiary obozu w Żabikowie, pod którym dziś się
zgromadziliśmy: Nigdy wojny. Pokój, w którym nauczyliśmy się żyć i w którego
trwałość tak bardzo wierzyliśmy, okazał się nie być dany na zawsze. Szczególnego wymiaru nabiera dla nas tragiczna historia Polaków, którzy podczas II
wojny światowej, tracąc wolny i niepodległy kraj, stracili swoją wolność osobistą, stracili swój bezpieczny i harmonijny świat i doświadczyli wszystkich okrucieństw niemieckiej okupacji. Upowszechniając wśród młodych Wielkopolan
wiedzę o osadzonych i zamordowanych przez Niemców w Żabikowie żołnierzach konspiracji, mówiliśmy dotychczas o wojnie jako przeszłości. Dziś za naszą
wschodnią granicą wojna stała się teraźniejszością. Odczuwamy wszyscy lęk
o najbliższą przyszłość, o bezpieczeństwo naszego kraju, a także bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Dlatego przekazując młodzieży szkolnej wiedzę
o tym, czym był patriotyzm czasu zniewolenia, pragniemy także uświadomić
młodych ludzi jak straszną, niszczycielską siłą jest wojna. Że wolność i pokój nie
są dane na zawsze, ale są wartościami, których należy bronić i do których należy dążyć przez całe życie.
Szanowni Państwo, hołd oddany wielkopolskim konspiratorom, którzy cierpieli
i ginęli tu w Żabikowie jest także wyrazem solidarności ze wszystkimi ofiarami
wojen, jakie mają miejsce we współczesnym świecie. Pragnę na zakończenie
swojego wystąpienia powtórzyć słowa: Nigdy wojny.
Następnie oddając hołd poległym żołnierzom Armii Krajowej, harcerzom
Szarych Szeregów i innym patriotom polskim, którzy zginęli z rąk okupantów niemieckiego i radzieckiego, odczytano Apel Pamięci, po czym przed
obozową Ścianą Śmierci, w obecności 11 pocztów sztandarowych złożono
wiązanki kwiatów.

W uroczystości uczestniczyło 11 pocztów sztandarowych fot. Paweł Wolniewicz

Uroczystość objął honorowym patronatem: Wojewoda Wielkopolski Michał
Zieliński, ceremonialnie zabezpieczała ją 31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań-Krzesiny, a uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
z Poznania. (PAW)
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Poznański Czerwiec ‘56
Tak jak 66 lat temu z bramy głównej dawnej Fabryki W-3 wyszli pracownicy zakładów Cegielskiego, by oddać hołd w kolejną rocznicę czarnego czwartku. Wówczas, przed 66 laty – rankiem,
28 czerwca wyruszyli z tego miejsca, by zaprotestować przeciw pogarszającym się warunkom
życiowym swoich rodzin, z żądaniem podwyżek płac. Chcemy żyć godnie, chcemy chleba, precz
z normami, jesteśmy głodni – to tylko niektóre z haseł, które przyświecały demonstracji. Najprawdziwsza prawda wyszła na ulice, by pokazać miastu swe prawdziwe oblicze.
We wtorek, 28 czerwca, w 66 rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956,
o godz. 6 zawyły zakładowe syreny, po czym przy bramie Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski rozpoczęto uroczystość zorganizowaną w hołdzie bohaterom czarnego czwartku. Pod znajdującą się
tam tablicą pamiątkową, uroczyście złożono kwiaty. W miejscu, gdzie
przed 66 laty robotnicy „Ceglorza” sprzeciwili się władzy komunistycznej
i wyszli na ulicę, aby wyrazić swoje niezadowolenie, nie zabrakło lubonian – Czesława Fajfera i Czesława Kowalskiego, którzy wraz z Gertrudą
Brzózką z poznańskiego Dębca stanowili poczet sztandarowy Stowarzyszenia „Poznański Czerwiec ‘56”.

Warto wspomnieć, że 28 czerwca w Nowym Centrum Lubonia na lubońskim Rondzie Poznańskiego Czerwca 1956 r. powiewały flagi narodowe
i Solidarności. (PAW)

Lubonianie Czerwca ‘56
Uczestnikami wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 byli również lubonianie. Wśród nich m.in.: Stefania Gelek z d. Szajek, Ryszard Biniak, Ryszard Dehmel, Czesław Kowalski, Jerzy Krzywocz(sz), Eugeniusz Kubisiak, Czesław
Miałkas, Stanisław Zuber, Stanisław Żygulski, Stanisław Machnicki, Kazimierz Grenda. Niestety, nie znamy wszystkich, ale mamy nadzieję, że dzięki
sygnałom m.in. od naszych Czytelników, bank informacji uzupełnimy.
Należy pamiętać również o aspekcie wpływu wydarzeń sprzed 66 lat na
ówczesne życie mieszkańców naszego miasta. Otóż w sklepach brakowało nawet podstawowych artykułów spożywczych – np. chleba, którego nie starczało dla wszystkich. Nie zapominajmy więc o uczestnikach
tamtego czasu. Niektórzy z nich w imię sprawiedliwości i wolności złożyli
w ofierze to, co mieli najcenniejsze – swoje życie. Kultywujmy więc pamięć o nich, przekazując ją młodszym pokoleniom.

Poczet sztandarowy Stowarzyszenia „Poznański Czerwiec ‘56” stanowili lubonianie
Czesław Fajfer (sztandarowy), Czesław Kowalski oraz Gertruda Brzózka
fot. Paweł Wolniewicz

Pod pamiątkową tablicą złożyły piękne słoneczniki i zapaliły znicz m.in. poznańskie
harcerki fot. Paweł Wolniewicz

Podczas uroczystości modlitwę prowadził kapelan Wielkopolskiej Solidarności –
ks. kan. Tadeusz Magas fot. Paweł Wolniewicz

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

KAMIENIARSTWO

KORCZ GRANIT

Można odejść na zawsze, by stale być blisko – ks. Jan Twardowski

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

śp. Bernadeta Wacek

Luboń

ul. Brzozowa 5
i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)
www.korcznagrobki.pl
www.korcz-granit.jky.pl

LK031

tel. 61 8 103 825

Z przykrością zawiadamiamy, że 17 czerwca 2022 roku
w wieku 87 lat odeszła do Domu Ojca

z domu Pytlak

Nasza Najukochańsza Mama, Babcia, Prababcia, Teściowa, Bratowa, Siostra, Ciocia.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina.
Serdecznie dziękując wszystkim za okazane wsparcie, współczucie, kwiaty, wieńce oraz
modlitwę i udział w uroczystościach pogrzebowych.

REKLAMA
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Sprzedaż - Montaż - Serwis

e-mail: biuro@m-cool.pl

Rolety, Bramy Garażowe, Moskitiery
Żaluzje, Verticale,
Plisy, Roletki materiałowe

POMPY CIEPŁA
KLIMATYZACJA
REKUPERACJA
CHŁODNICTWO

roletydudzik@onet.pl

www.m-cool.pl

601 775 420

61 817 18 39

SKUP

LK032

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

(WYSOKIE CENY)

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

SPRZEDAŻ

e-mail: maszynykrawieckie@onet.eu

i

• ZŁOMU
• MAKULATURY

ul. Dworcowa 15, 62-030 Luboń
tel. +48 512 303 000, tel. +48 512 304 000
www.condor-polska.pl
BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl
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ATRAKCYJNE
CENY

SPRAWDZONE
CZĘŚCI

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

tel. Adam: 792 656 383

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl
APTHERM, ul. Serdeczna 8
Budynek E, Piętro drugie
62-081 Wysogotowo

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

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń
Tel. 61 893 39 39
Tel./fax 61 813 16 65
Tel. 668 865 148

polecamy trasy:
Radzewice-Luboń
Luboń-Poznań

SPŁYWY KAJAKOWE

790 819 888

sprawdź
sprawdź
nasze
nasze trasy
trasy

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

26

DZIEJE SIĘ W SPORCIE

GAZETA LUBOŃSKA 07/2022

100-lecie Stelli
W październiku 1922 roku powstał klub sportowy pod nazwą Stella Żabikowo, na czele którego
stanął piłkarski entuzjasta, podoficer rezerwy – Czesław Łakomy. Miejsce do zebrań formującemu się stowarzyszeniu udostępnił Franciszek Bednorz, właściciel restauracji znajdującej się na
rynku w Żabikowie.
Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Stelli odbyły się 27 maja w hali
LOSiR po zakończeniu gali Konkursu Siewca Roku 2021, podczas której
przedstawiciele Zarządu odebrali przyznany klubowi Medal „Zasłużony dla
Miasta Luboń”.
Trochę historii
Żabikowo było osadą-kolonią niemiecką zamieszkałą częściowo przez Polaków i Niemców głównie wyznania ewangelickiego. To właśnie Niemcy
zaprojektowali i nadali kształt rynku dzisiejszego Placu Edmunda Bojanowskiego. Chodzi tu głównie o kościół, pocztę oraz szkołę, co jak się później
okaże, będzie miało bardzo duże znaczenie. Po zakończeniu I wojny światowej i przegranej Niemiec, Polacy zaczęli przejmować władzę, lecz nadal
społeczeństwo zamieszkujące Żabikowo było zróżnicowane pod względem
narodowościowym. Na tym gruncie w październiku 1922 roku powstał klub
sportowy pod nazwą Stella Żabikowo, na czele którego stanął piłkarski entuzjasta podoficer rezerwy Czesław Łakomy. Miejsce do zebrań formującemu się stowarzyszeniu udostępnił Franciszek Bednorz, właściciel restauracji
znajdującej się na rynku w Żabikowie. W skład pierwszego zarządu klubu
weszli Czesław Łakomy – prezes, Ludwik Staśczak – wiceprezes, Alojzy Jasiński – sekretarz, Julian Nowak – skarbnik, Antoni Staśkiewicz oraz członkowie
komisji rewizyjnej: Józef Michalski, Stanisław Szymański i Kurt Winkler. Formalna rejestracja klubu sportowego Stella Żabikowo nastąpiła dopiero 14
grudnia 1934 r., kiedy klub uzyskał osobowość prawną i został wpisany do
Rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod
numerem 378. Ciekawostką jest fakt, że na stadionie Stelli znajdowała się
wieża strażacka. Ustalono, że wybory do zarządu będą odbywać się co roku.
W 1937 r. w Stelli Żabikowo zaczęli działać Józef Graczyk pełniący funkcję
sekretarza oraz Franciszek Graczyk będący jego zastępcą. Ten ostatni ukończył kursy przewodnika piłkarskiego w latach 1935-1936 (odpowiednik dzisiejszego kursu trenerskiego).
W 1937 r. żabikowska drużyna bez problemów utrzymała się w klasie B
Poznańskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej. Rok później, podczas ostatnich wyborów przeprowadzonych 4 grudnia wiceprezesem został Marian
Kaptur. Powołano także komisję dyscyplinarną oraz rewizyjną. Klub w tym
okresie cierpiał na niedobory finansowe, ponieważ członkowie Stelli –
w znacznej mierze osoby bezrobotne – nie opłacali składek członkowskich,
a utrzymanie drużyn, w tym szczególnie drużyn młodzieżowych, było bardzo kosztowne. Należy wspomnieć, że żabikowski klub od początku swojego istnienia wystawiał w rozgrywkach ligi okręgowej dwie drużyny grające
najpierw w klasie C, później w klasie C i B. Ciekawostką może być fakt, że
boisko, na którym rozgrywano mecze, mieściło się na rynku – dzisiejszym
placu Edmunda Bojanowskiego.
Niestety dalszą działalność klubu przerwał wybuch II wojny światowej.
Nastał trudny czas, gdyż przynależność do jakichkolwiek organizacji czy
stowarzyszeń była wrogo odbierana przez okupantów. Klub zmuszony był
zawiesić swoją działalność.

Drużyna Stelli Żabikowo z działaczami, zdjęcie z 1938 r. fot. Zb. TMS Stella

W 1945 roku po zakończeniu działań wojennych nastąpiło wznowienie
działalności klubu. Grupa dawnych zawodników oraz członków zarządu
z czasów przedwojennych uchwałą powołała na nowo klub pod nazwą
Stella. Sprzęt piłkarski przechowywany podczas okupacji przez jednego
z zawodników został zwrócony przez Czesława Różańskiego.
W 1945 r. Stella awansowała do klasy A. Był to rok, w którym drużyna wygrywała wiele turniejów. Prawdziwy rozkwit klubu nastąpił w latach pięćdziesiątych, gdy prezesem był Bolesław Domek. W tym samym roku klub
w ramach odmłodzenia kadry nawiązał współpracę ze Szkołą Podstawową
nr 1, na bazie której powstały drużyny juniorów i trampkarzy, natomiast zespół seniorów rozpoczął rozgrywki w Pucharze Polski z dobrymi wynikami.
Niestety w roku 1954 z powodów finansowych i braku dotacji z Federacji
kilku czołowych zawodników opuściło szeregi Stelli. Byli to m.in.: Mieczysław Zawadzki, który przeszedł do Warty Poznań (wtedy Stal Poznań), czy
Mieczysław Łuczak, który odszedł do Karpat Krosno.
Inne sekcje klubowe
Żużel
Sekcja motorowa powstała już w 1943 r. w czasie wojny. Inicjatorami powstania drużyny motorowej byli bracia Bolesław i Stanisław Janiccy oraz
przyszły prezes klubu Bogdan Matuszewski. Sekcja liczyła około 20 zawodników, którzy własnymi siłami i z własnej woli zbudowali tor żużlowy wokół
stadionu piłkarskiego przy ul. Szkolnej. Zawodnicy startujący na własnym
sprzęcie w 1951 r. przystąpili do rozgrywek żużlowych, walcząc jednocześnie
o mistrzostwo poznańskiego okręgu motorowego. Dużym sukcesem było
zwycięstwo w trójmeczu między Kolejarzem Poznań, Unią Szamotuły i Stellą
Żabikowo. W tym samym roku decyzją Wojewody postanowiono połączyć
sekcję motorową Budowlanych Żabikowo, gdyż takiej nazwy także używano, z zespołem Posnanii Poznań. Była to nietrafiona decyzja, gdyż wielu
zawodników mając dojeżdżać na treningi do Poznania wolała zakończyć karierę, a to z kolei poskutkowało rozpadem sekcji żużlowej, której najlepszymi
zawodnikami byli Tadeusz Skrok, Stanisław Gierdal i Mieczysław Kubasik.
Kolarstwo

Drużyna Stelli na boisku, które było zlokalizowane na żabikowskim rynku
(dzisiejszy pl. Edmunda Bojanowskiego), zdjęcie z 1932 r. fot. Zb. TMS Stella

Sekcję kolarską zarejestrowano w 1957 r. pod nazwą Pafaro. Głównymi pomysłodawcami i założycielami byli Marian Miszkiewicz oraz Ryszard Gintrowicz. W latach 1957-1959 kolarzom Stelli udało się osiągnąć sukcesy. Aleksander Kubiak wygrał ogólnopolski Wyścig Australijski na stadionie Warty
Poznań, natomiast jego brat Karol okazał się najlepszym w wyścigu na trasie
Poznań-Oborniki-Poznań, w którym stellowcy zdeklasowali rywali, zajmując trzy pierwsze miejsca na podium. Największym sukcesem zespołowym
było zajęcie drugiego miejsca w wyścigu o mistrzostwo okręgu w jeździe
drużynowej na czas. Złoto przegrali z czwórką kolarzy Poznańskiego Lecha
o jedną sekundę. W 1959 r. sekcja kolarska Stelli przestała istnieć, a głównym powodem była śmierć założyciela i trenera Mariana Miszkiewicza.
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Boks
Kolejną sekcją działającą w klubie była sekcja bokserska. Powstała w 1950
r. pod kierownictwem pana Ratajskiego, a trenerem został reprezentant
Polski pan Malak. Po trzech miesiącach treningów odbył się tzw. pierwszy
krok bokserski, na którym pierwsze miejsca w swych kategoriach wagowych wywalczyli Tadeusz Andrzejewski – w wadze muszej, Stefan Błaszyk
– w wadze średniej, Zdzisław Dolata – w wadze koguciej i Andrzej Skrok –
w wadze piórkowej. Z powodu braku chętnych do regularnego trenowania
boksu w 1952 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu sekcji bokserskiej, a najlepsi
zawodnicy kontynuowali swoje kariery sportowe w innych klubach.
W latach sześćdziesiątych klub wsparły finansowo Zakłady Rowerowe ROMET, których oddział znajdował się w Luboniu. Prezesem był wówczas Czesław Tylka były zawodnik, który zarządzał klubem do końca lat siedemdziesiątych i początku lat osiemdziesiątych. Stella występowała wtedy w klasie
okręgowej. Niestety z chwilą wycofania się sponsora i dalszego finansowania
klubu zarząd podjął decyzję o zawieszeniu działalności klubu. Był to rok 1982.

Drużyna Stelli (miejsce nieznane) fot. Zb. TMS Stella

Reaktywacja
10 lat po zawieszeniu działalności klubu, w 1992 r. grupa młodych chłopaków, notabene absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu, postanowiła reaktywować do dalszej działalności klub pod nazwą Towarzystwo
Młodzieży Sportowej Stella Luboń. Do reaktywacji głównie przyczynili się:
Dominik Stranz, Marek Korytowski, Robert Lisiecki, Robert Szynka, Maciej
Twardowski, Mariusz Ciesielski, Piotr Formański oraz dwóch najmłodszych
zawodników Sławomir Kleiber i Robert Twardowski. Na zebraniu prezesem został wybrany August Krawiec, natomiast wiceprezesem Zbigniew
Jankowski pełniący funkcję dyrektora w pobliskiej szkole. Trenerem został
nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 1 Krzysztof
Bonia. Młoda drużyna została zgłoszona do rozgrywek Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej w klasie C, by po dwóch latach awansować do klasy
B. W 1996 r. drużyna Stelli Luboń awansowała do klasy A, a trenerem był
wówczas Edmund Kosicki.
Przy reaktywacji sekcji piłkarskiej powstała także sekcja tenisa stołowego,
którego opiekunem i jednocześnie trenerem został Stanisław Koberski.
Sekcja odnosiła liczne sukcesy, największym było zdobycie wicemistrzostwa Polski przez Waldemara Matylę. Niestety drużyna tenisa stołowego
przetrwała tylko kilka lat.
W 2004 r. drużyna Stelli Luboń pod wodzą znanego z Lecha Poznań trenera
Teodora Napierały wywalczyła pierwszy historyczny awans do klasy okręgowej. Funkcję prezesa w tym czasie sprawował w klubie Jerzy Kołodziej.
Kolejne lata zespół Stelli przeplatał słabymi sezonami z dobrymi. W 2009
r. prezesem klubu została Teresa Goździewska, a trenerem Marek Wiórek.
Wówczas Stella występowała w klasie A, by rok później ponownie awansować do klasy okręgowej. Ciekawostką jest fakt, że w zespole z Lubonia
występował były reprezentant Polski Krzysztof Piskuła. W kolejnych latach
trenerami byli Piotr Dominiczak, Krzysztof Pancewicz, Bartosz Majchrzak,
Damian Zieniuch. W 2013 r. roku z funkcji prezesa zrezygnowała Teresa Goździewska, a nowym „sternikiem” w klubie został Dawid Paprocki.
Dwa lata później zespół ponownie spadł do klasy A, a trenerem zespołu został Sebastian Kleiber. W 2018 r. odbyły się wybory do zarządu TMS Stella
Luboń – prezesem został wybrany Szymon Dorna, wiceprezesem Robert
Twardowski, a skarbnikiem Marcin Mroczyński. Jak się później okazało był
to przełomowy rok w rozwoju klubu. Za namową jednego z zawodników do
drużyny trafiają Jakub Solarek oraz ikona Warty Poznań Alain Ngamayama.

Stellowcy na rynku żabikowskim fot. Zb. TMS Stella

Klub pozyskał także Dariusza Wróblewskiego, byłego reprezentanta Polski
drużyn młodzieżowych. Efektem tych wzmocnień był awans do klasy okręgowej z rekordowym bilansem 153 bramek strzelonych i tylko 14 bramek
straconych. Sezon 2019/2020 był równie udany, bowiem w lidze zespół Stelli
zajął czołową lokatę, rywalizując jednocześnie w rozgrywkach Pucharu Polski z bardzo dobrym skutkiem – pokonując kolejnych rywali i docierając do
samego finału. W finale przeciwnikiem Stelli była drużyna Huraganu Pobiedziska, na co dzień występująca w wyższej klasie rozgrywkowej niż drużyna lubonian. Mecz finałowy odbył się 11 listopada 2019 r. w Pobiedziskach,
gdzie po bramkach Marcina Ogrodowczyka i dwóch trafieniach Alaina Ngamayamy Stella wygrała Finał Pucharu Polski strefy poznańskiej 3:1, będąc
drużyną zdecydowanie lepszą. Był to historyczny sukces klubu. Na uwagę
zasługuję również fakt, że zarząd klubu zorganizował wyjazd kibiców autokarami, wyposażając wszystkich w klubowe szaliki. Jak się okazało około 200
kibiców mogło wspierać dopingiem swoich ulubieńców. W kolejnej rundzie
Pucharu Polski zespół Stelli pokonał Wartę Międzychód 2:0. Przygodę z pucharem tej edycji lubońska drużyna zakończyła dopiero przegrywając z Sokołem Kleczew – czołową drużyną trzeciej ligi. Gdy drużyna szykowała się
do rundy rewanżowej, by walczyć o awans do V ligi, wydarzyło się coś, czego
nikt nie mógł się spodziewać. Wybuchła bowiem pandemia groźnego wirusa
COVID-19, rozgrywki zostały wstrzymane, a ciągle pogarszająca się sytuacja
pandemiczna spowodowała, że piłkarska centrala postanowiła zakończyć
rozgrywki, utrzymując miejsca w tabeli po rundzie jesiennej. Okazało się, że
drużyna Stelli zajęła miejsce dające awans do wyższej klasy rozgrywkowej
– upragniony i historyczny awans do V ligi stał się faktem. Celem w sezonie
2020/2021 było zajęcie jak najlepszej pozycji w lidze oraz obrona Pucharu
Polski zdobytego rok wcześniej. Mimo że pandemia trwała nadal, mecze
można było rozgrywać, zachowując warunki reżimu sanitarnego, lecz bez
udziału publiczności. W tych dziwnych okolicznościach, przy pustych trybunach drużyna Stelli ze zmiennym szczęściem rozgrywała mecze o mistrzostwo. Natomiast w Pucharze Polski drużyna Stelli kroczyła od zwycięstwa do
zwycięstwa, dochodząc po raz drugi z rzędu do finału, w którym zmierzyła
się z drużyną Błękitnych Wronki. Mecz finałowy rozegrano 11 listopada 2020
r. w Luboniu. Niestety ze względów epidemiologicznych mecz rozgrywany
był bez udziału publiczności, która bardzo licznie przybyła w okolice stadionu przy ul. Szkolnej. Po bardzo emocjonującym meczu gospodarze piłkarze
Stelli Luboń pokonali drużynę z Wronek 4:2, tym samym zdobywając drugi
raz z rzędu Puchar Polski strefy poznańskiej.

Drużyna Stelli w 1931 r. fot. Zb. TMS Stella
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Sezon 2021/2022 to sezon pełen wyzwań, gdyż grę w pierwszym zespole zakończyli doświadczeni zawodnicy. Zespół został mocno odmłodzony
i pokazał duży potencjał, co daje dobry prognostyk na przyszłość. Obowiązująca zasada i hasło w klubie to: młodzież to przyszłość Stelli.

także osobom prywatnym, które wsparły wspaniały jubileusz. Wielkie podziękowania dla Macieja Splisgarta za oprawę medialną i graficzną gali, dla
Łukasza Budzyńskiego za realizację filmu pokazującego historię klubu oraz
dla Tadeusza Mroczyńskiego za pomoc przy organizacji imprezy.

Czas na odznaczenia

Szczególne słowa uznania i podziękowania należą się wiceprezesowi TMS
Stelli Luboń – Robertowi Twardowskiemu za profesjonalną organizację
i duży trud włożony w zbieranie wszelkich materiałów związanych z historią
klubu. Robert jest to człowiek oddany swojemu klubowi, a poświęcony przez
niego czas przełożył się na zorganizowanie przepięknej gali 100-lecia klubu,
która na długo pozostanie w pamięci wszystkich kibiców i sympatyków TMS
Stelli Luboń. Za te wszystkie zdolności organizacyjne, cechy charakteru oraz
umiejętności i wiedzę piłkarską jest niezwykle szanowany w klubie. Jeżeli
przedstawiciele różnych firm zechcą współpracować z klubem, to może to
zaowocować stworzeniem mocnej i dobrze zorganizowanej Stelli.

Podczas uroczystych obchodów 100-lecia klubu odznaczenia Polskiego
Związku Piłki Nożnej, które wręczał Arkadiusz Hirsch – Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń przy Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej otrzymali: Paweł Kotliński (odznaka złota) oraz Robert Szynka, Marek Ratajski, Sebastian
Kleiber i Robert Twardowski (odznaki brązowe).
Odznaczenia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, które wręczał Rafał Ratajczak wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Maciej Pietrykowski, Daniel Smulkowski i Robert Lisiecki (złote), natomiast Roman Kaźmierczak, Marek Ziemkowski, Robert Leśniak i Maciej Twardowski (srebrne).
Jedenastka 100-lecia TMS Stelli Luboń:
Marek Filipiak (bramkarz), Marek Wiórek, Mariusz Ciesielski, Robert Lisiecki,
Marcin Mroczyński (obrońcy), Łukasz Różański, Jakub Solarek, Robert Twardowski, Robert Szynka (pomocnicy), Sławomir Kleiber, Alain Ngamayama
(napastnicy).
Trenerem stulecia został ogłoszony Sebastian Kleiber.
Specjalne wyróżnienie od gościa, jakim był syn Kazimierza Górskiego – Dariusz otrzymał wiceprezes Stelli – Robert Twardowski.
Na podstawie informacji uzyskanych od wiceprezesa Stelli – Roberta
Twardowskiego opracował Władysław Szczepaniak.
Podziękowania
Zarząd TMS Stella Luboń składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, sponsorom uroczystej gali z okazji 100-lecia powstania klubu: Miastu
Luboń, Cukierni Smaczne Torty Krzyżańscy, Solarium Malibu, Firmom Vemat,
Kom-Lub, Pralnia-Luboń, Enea S.A oraz LOSiR-owi i Hotelewi Max. Dziękuje

Syn Kazimierza Górskiego – Dariusz (z prawej) wręczył pamiątkę rodzinną zasłużonemu działaczowi Stelli – Robertowi Twardowskiemu fot. Krzysztof Krause

Podczas odbierania Medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń” dla klubu, na gali Siewca 2021 r. Od lewej Szymon Dorna, Robert Twardowski i Marcin Mroczyński
fot. Krzysztof Krause

Prezes Lubońskiego Klubu Sportowego – Roman Winkel (z prawej) wręcza okolicznościowy grawerton przedstawicielom Stelli fot. Krzysztof Krause

Jedenastka 100-lecia TMS Stella Luboń, od lewej: August Krawiec (wręczający nagrody), Mariusz Ciesielski, Marek Wiórek, Mateusz Filipiak (odbierał nagrodę za ojca Marka
Filipiaka), Sebastian Kleiber (trener 100-lecia), Łukasz Różański, Robert Szynka, Robert Lisiecki, Robert Twardowski, Sławomir Kleiber, Jakub Solarek, Alain Ngamayama, Marcin
Mroczyński fot. Krzysztof Krause

Podczas wręczania odznaczeń WZPN, od lewej Rafał Ratajczak, Maciej Pietrykowski, Daniel Smulkowski, Robert Lisiecki, Roman Kaźmierczak, Marek Ziemkowski, Robert Leśniak
i Maciej Twardowski fot. Krzysztof Krause
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Salon Optyczno-Okulistyczny
Joanna Ereńska

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

Centrum Handlowe Pajo

LK007

KOMPLEKSOWE BADANIE OKULISTYCZNE
USŁUGI OPTYCZNE

tel. 61 899 41 32

FOTOWOLTAIKA

GABINET STOMATOLOGICZNY
Renata Przybylska

(działa w ramach umowy z NFZ)

ul. Dr. R. Maya 1A

LK076

!

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

tel. 533 308 360

Jesteśmy z Państwem już 36 lat

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

LP003 LP003

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

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

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

WWW.BUMARO.PL

TEL. 602 660 986

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

tel 535-845-644

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

LA013

OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW
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PRODUCENT
PRODUCENT GARNITURÓW
GARNITURÓW
MĘSKICH
I
KOMUNIJNYCH.
MĘSKICH I KOMUNIJNYCH.
SZYCIE
SZYCIE ZZ DOPASOWANIEM
DOPASOWANIEM DO
DO SYLWETKI.
SYLWETKI.
Łęczyca,
Łęczyca, ul.
ul. Poznańska
Poznańska 20
20
tel.
tel. 888
888 107
107 307,
307, 606
606 509
509 565
565
WWW.GARNITURYSTEPNIAK.PL

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

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

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

LK041

Atrakcyjne
y!
ceny i termin

Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2
62-060 Stęszew

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9
63-100 Śrem

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

www.bksc.pl

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

(LK137)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń
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Dziennikarz sportowy z wieloletnim doświadczeniem
Sport, a w szczególności piłka nożna to jego drugie imię.
Odkąd nauczył się chodzić, kroczy przez Luboń zamaszystym krokiem. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy z ogromnym poczuciem
humoru, przemierzając ulice naszego miasta pozdrawia lubonian. Przyjaciele mówią
o nim „chodząca encyklopedia sportu” w białej koszuli, pod krawatem. Korzenie zapuścił
w środowisku naszego miasta i jak przystało
na doświadczonego, wytrawnego dziennikarza bacznie obserwuje wszelkie aspekty
życia tętniącego w naszej Małej Ojczyźnie –
ze wskazaniem na sport, zwłaszcza kochaną
i jakże ważną dla niego piłkę nożną. Władysław Szczepaniak – bo o nim mowa – nasz
redakcyjny Kolega uznał, że czas zakończyć
stałą współpracę z „Gazetą Lubońską”. Nie
oznacza to jednak, że w przyszłości jego publikacje nie będą gościły na naszych łamach.
Niestety, nie będą już, tak jak do tej pory pojawiać się cyklicznie, lecz okolicznościowo.
O panu Władku
Od urodzenia lubonianin. Wychowywał się
w kamienicy przy ul. Dworcowej 2, na pierwszym piętrze (vis a vis dworca). Po ukończeniu
Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu w 1964 r.,
kontynuował naukę w szkole zawodowej (fryzjerskiej) przy ul. Obrzyca w Poznaniu (Rataje)
później przeniesionej na ul. Inżynierską (obecnie ul. Działyńskich). Po jej ukończeniu przez
wiele lat pracował w Spółdzielni Fryzjersko-Kosmetycznej na ul. Garbary, następnie został
kierownikiem zakładu przy ul. Kasztanowej na
Dębcu, natomiast pod koniec swojej kariery
zawodowej został kierownikiem salonu w „Luboniance” („na tarasie” przy ul. Żabikowskiej 62).
Fryzjerstwo definitywnie porzucił w 1989 r., gdy
przeszedł na rentę.
Na niwie sportu
Choć z zawodu jest fryzjerem pan Władek nigdy
nie ukrywał, że jego pasją jest futbol, szczególnie w wydaniu LKS-u. Już jako 7-latek chodził na
mecze Lecha i Lubońskiego KS-u. Od tamtego
czasu jest związany z klubem przy ul. Rzecznej.
Propozycję działania w nim otrzymał w 1986 r.
od ówczesnego wiceprezesa – Jerzego Tomkowiaka. Został kierownikiem A-klasowej wów-

czas drużyny. Prezesem LKS-u był wtedy wielce
zasłużony dla tego klubu śp. Stanisław Pawlicki.
Po pięciu latach, wraz z przyjściem do klubu Stanisława Butki został wybrany wiceprezesem LKS
-u i był nim do 2001 r. Przez 10 lat współpracował z kilkoma prezesami klubu i tę funkcję pełnił
najdłużej w historii LKS-u. Warto wspomnieć, że
w 1993 r. pan Władek wspólnie z Zarządem podejmował trenera wszech czasów – Kazimierza
Górskiego, który był Gościem Honorowym obchodów jubileuszu 50-lecia Lubońskiego Klubu
Sportowego. Nasz kolega redakcyjny jest oddany regionalnemu futbolowi i choć nigdy nie grał
wyczynowo w piłkę, z iskrą w oku przyznaje się
do jednego występu na murawie, podczas wyjazdu do Belgii z oldboyami LKS-u. Bierze udział
w plebiscytach na najlepszego piłkarza Wielkopolski „Srebrna Piłka Głosu Wielkopolskiego”.
Jego działalność sportowa ma wyłącznie charakter społeczny. Za swoje zasługi został uhonorowany m.in.: Srebrną (1987 r.) i Złotą (1992 r.)
Odznaką POZPN, wręczoną przez ówczesnego
prezesa związku – Mariana Dziurowicza – Złotą Odznaką Honorową PZPN (1995 r.) oraz Medalem Honorowym 80-lecia Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej (2001 r.)
Na niwie dziennikarstwa
Jako szanujący się dziennikarz stara się być tam,
gdzie się coś dzieje i ma do tego nosa. Jego domeną jest dziennikarstwo sportowe. Od 32 lat
publikuje w lokalnych mediach. Najpierw przez
30 lat w „Wieściach Lubońskich”, a od dwóch lat
jest w zespole redakcyjnym „Gazety Lubońskiej”.
Był jednym z inicjatorów powstania tej ostatniej.
O jego sprawozdania z meczów piłkarskich zabiegają dziennikarze „Głosu Wielkopolskiego”. Czytając relacje Władka, można odnieść wrażenie, że
pojedynki piłkarskie nie odbywają się w klasach
rozgrywkowych A czy B, lecz co najmniej w Lidze
Europy. Często korzystam z przyjacielskich jego
rad i jestem pod wrażeniem etyki dziennikarskiej,
która jest jednym z fundamentalnych Władka
priorytetów. Posługując się piórem, używa języka
dobrze znanego w światku piłkarskim, a jego teksty są naszpikowane piłkarskim abecadłem. Dzięki niemu o lubońskim sporcie jest głośno także
daleko poza granicami miasta.

Władek z Basią uwielbiają pobyty nad polskim morzem. Często bywają w Kołobrzegu,
gdzie spotkałem ich – oczywiście na plaży. Rzadko można spotkać Władka bez białej
koszuli i krawata fot. Paweł Wolniewicz

Władysław Szczepaniak z młodym, dobrze zapowiadającym się piłkarzem – wnukiem Michałem w okolicznościowych (zdobycie przez ich ulubiony klub tytułu Mistrza Polski) koszulkach „Lecha” Poznań. Dziadek
podarował wnukowi także okolicznościową piłkę z autografami piłkarzy mistrzowskiej drużyny
fot. Zb. Władysława Szczepaniaka

Rodzina i hobby
Pan Władek jest szczęśliwym mężem przeuroczej
Basi, która prowadzi zakład fryzjerski. Mają dwie
córki – Ewę i Paulinę. Ich oczkami w głowie są
wnuczęta: Milena i Michał (dzieci Pauliny) i Laura
(córka Ewy). Michał, mając sport w genach trenuje piłkę nożną w Lech Poznań Football Akademy
Skoki. Pan Władek chętnie mu kibicuje i jest dumny, że wnuk systematycznie się piłkarsko rozwija.
Pasją naszego redakcyjnego kolegi jest oczywiście futbol i niewątpliwie bardzo mu to pomaga w pracy dziennikarskiej. Lubi słuchać muzyki
disco polo, uwielbia piosenki „Budki Suflera” oraz
Teresy Werner. Wspólnie z żoną kochają podróżować. Uwielbiają podróże egzotyczne, cenią sobie
polskie morze, przemierzając plaże po kilkanaście kilometrów dziennie.
Korzystając z okazji, pan Władek pozdrawia czytelników „Gazety Lubońskiej” i wszystkich lubonian i obiecuje, że jeszcze nie raz będzie gościł
nie tylko na naszych łamach, ale również innych
mediów lokalnych.
Paweł Wolniewicz

Zdjęcie z 1993 r. Kazimierz Górski jako ówczesny Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej,
jako Gość Honorowy, uświetnił jubileusz 50-lecia Lubońskiego Klubu Sportowego.
Podczas spotkania w lubońskim magistracie, siedzą od lewej: ówczesny Burmistrz
– Włodzimierz Kaczmarek, Kazimierz Górski i Stanisław Butka – ówczesny Prezes
Zarządu LKS, odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZPN. Za nimi od lewej: ówcześni
Członkowie Zarządu LKS – Jerzy Tomkowiak i Stanisław Anioła i nasz kolega redakcyjny – Władysław Szczepaniak – ówczesny Wiceprezes LKS, odznaczony Złotą Odznaką
Honorową PZPN fot. Zb. Władysława Szczepaniaka.
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Nowy Zarząd Lubońskiego KS
Klub z ul. Rzecznej ma nowy zarząd i nową/starą nazwę.
W poniedziałek, 27 czerwca na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Luboński 1943 wybrano nowy Zarząd Klubu, w którym znaleźli się:
Ryszard Dolata (Prezes Zarządu), Tomasz Domagała (Zastępca Prezesa),
Maciej Witkowski (Skarbnik) oraz Jan Kaczmarek, Michał Kaczmarek, Adam
Jarecki i Michał Balcerek.
Ponadto podczas zebrania podjęto szereg uchwał, w tym powrót do historycznej nazwy klubu znad Warty – Luboński KS.
„Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem przekazać stery, w najlepsze ręce,
na jakie Luboński KS w pełni zasługuje…” – powiedział dotychczasowy
prezes LKS Roman Winkel.
Roman Winkel podsumował swoją 4-letnią kadencję na stanowisku
prezesa Lubońskiego KS.
Na początek mała ciekawostka: według moich obliczeń, byłem pierwszym
prezesem Lubońskiego KS, który w XXI wieku, sprawował swoją funkcję przez
całą kadencję. Mam nadzieję i życzę, żeby teraz było to już obowiązującym
standardem. Te cztery lata kadencji minęły mi bardzo szybko, a to chyba dlatego, że były bardzo intensywne. Cieszę się z tego wszystkiego, co udało nam
się w Lubońskim zrobić. Jednocześnie, staram się nie zamartwiać porażkami,
które miały miejsce. Gdy zaczynaliśmy ostatnią kadencję, zostałem poproszony o wywiad prasowy, w którym przedstawiłem nasze cele. Mówię „nasze”, bo
wszystkie najważniejsze decyzje, starałem się, aby były podejmowane kolegialnie, przez cały Zarząd. Długo „graliśmy do jednej bramki”, którą był rozwój
naszego klubu, poprzez postawienie na rozwój dzieci i młodzieży. Tak, aby
z czasem o sile zespołu seniorskiego mogli decydować nasi wychowankowie.
Aby, jak wtedy powiedziałem: Luboński był klubem, w dosłownym tego słowa
znaczeniu: lubońskim. Niestety, z czasem górę wzięły prywatne ambicje i ten
cel nie został zrealizowany na miarę możliwości, jakie były. Cieszę się jednak,
że w minionym sezonie, w drużynie seniorów, zadebiutowała już większość
naszych juniorów, co przyniosło obopólne korzyści. Seniorzy poczuli motywujący: „oddech na plecach”, a juniorzy zobaczyli nie mniej motywujące do
dalszej pracy „swoje miejsce w szeregu”.
Wierzę, że ten projekt będzie kontynuowany i wszyscy będziemy mogli być
dumni z naszego klubu.

Nowy Zarząd LKS, od lewej: Michał Kaczmarek, Michał Balcerek, Tomasz Domagała
(v-ce prezes), Adam Jarecki, Ryszard Dolata (prezes) Maciej Witkowski (skarbnik) i Jan
Kaczmarek fot. Zb. Lubońskiego KS

To, z czego sam jestem bardzo dumny, to fakt odbudowania zaufania do
Klubu, wielu instytucji i osób. Na samym początku, przedstawiając się skąd
jestem, spotykałem się często z nieufnością, niechęcią, a wręcz ostracyzmem
wynikającym z grzechów przeszłości. Jednak bardzo szybko udało nam się
zdobyć na nowo zaufanie wynikające z pełnej jawności i rzetelności naszych
działań. Przede wszystkim mogliśmy pokazać, że społecznie działamy w klubie, nie dla korzyści własnych, ale wyłącznie naszych piłkarzy. Zarówno seniorów, jak i wszystkich wychowanków.
Jest jeszcze jedna rzecz, z której mam satysfakcję, a która wyszła niejako przy
okazji. Sam, będąc wcześniej spoza środowiska piłkarskiego i samego Lubonia, w ogóle nie angażowałem się w dawne waśnie pomiędzy Lubońskim,
a Stellą. Mniej więcej rok temu, jeden dawny działacz, powiedział mi, iż podziwia nas, że w ciągu tylko jednej kadencji udało się doprowadzić nie tylko
do zakończenia „wojny trzydziestoletniej”, ale wręcz do zdrowego współdziałania obu klubów. Tu jednak zasługi są po stronie działaczy obu klubów, za co
wszystkim zainteresowanym bardzo dziękuję. Jednocześnie, żałuję ogromnie,
iż zupełnie niepotrzebne waśnie pojawiły się gdzie indziej. Ufam, że nowy zarząd będzie w stanie i temu zaradzić.
Nowym prezesem Lubońskiego KS został pan Ryszard Dolata. Uważam, że
jest to najlepsza osoba, jaka dzisiaj mogła się temu klubowi przytrafić. Jestem
naprawdę zaszczycony, że właśnie jemu mogłem oddać stanowisko, ale też
jestem pełen wiary, nadziei i najszczerszych życzeń, że będzie w stanie poprowadzić klub tam, gdzie swoją historią i marką na to zasługuje, a co ja osobiście nie byłem już w stanie zrobić.
Chcę złożyć wielkie podziękowania dla wszystkich, bez których niczego
o czym wyżej napisałem, nie udałoby się zrealizować. Zwłaszcza dla najwytrwalszych członków Zarządu, którzy dbali o ten klub przez całą kadencję: tj.
dla Tomka Domagały, Jana Kaczmarka i Macieja Witkowskiego. Ale też dla
wszystkich, którzy nam zaufali: dla rodziców i wszystkich piłkarzy (a także,
kilku piłkarek). Wreszcie, dla wszystkich instytucji i sponsorów, których – aby
nikogo nie pominąć – pozwólcie, że teraz nie wymienię.
Na koniec chcę powiedzieć, że nie wyjeżdżam i nie umarłem, za to, jeśli będzie
trzeba, to na miarę swoich możliwości, postaram się dalej być pomocny.
Roman Winkel
Opracował Władysław Szczepaniak

Podczas uroczystych obchodów jubileuszu 100-lecia TMS „Stella”, Roman Winkel
(z prawej) pogratulował i wręczył prezesowi „Stelli” – Szymonowi Dornie okolicznościowy grawerton fot. Krzysztof Krause

Luboń biega
Harmonogram biegów mających odbyć się w nadchodzących miesiącach
na terenie naszego miasta:
27 sierpnia – 6. Luboń Track,
1 października – 7. Luboń Track,
11 listopada – 10. Luboński Bieg Niepodległości,
10 grudnia – 2. Wigilijny Bieg Charytatywny,

Marzec 2023 r. (dokładny termin jeszcze nie
jest znany) – Bieg Tropem Wilczym.
Adam Chudzicki
Organizator imprez sportowych

Start 9. Lubońskiego Biegu Niepodległości (11 listopada
2019 r.) fot. Anna Strojna
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Bieg York z Furą Szczęścia
W sobotę 18 czerwca na Wzgórzu Papieskim w Luboniu odbyło się charytatywne wydarzenie
o nazwie „Bieg York z Furą Szczęścia”, w którym wzięło udział około 150 osób.
Organizatorami wydarzenia byli studenci IV roku
na kierunku Zarządzanie, specjalności Komunikacja w Biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu. Nasza inicjatywa „Fura Szczęścia”
„jechała” już po raz jedenasty. Co roku studenci pomagają innemu, wybranemu przez siebie
podmiotowi. W tym roku wspieraliśmy Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”. Celem była pomoc
w wyposażeniu Mieszkania Chronionego, czyli
miejsca, które stanie się bezpieczną przystanią
dla osób zmagających się z trudnościami natury
psychicznej. W ramach tegorocznej akcji studenci zorganizowali Pubquiz, turniej w Fife, wykład
otwarty dot. zdrowia psychicznego, galę wraz z
licytacją oraz sobotni festyn.
W ramach festynu odbyły się dwa biegi oraz
marsz Nordic Walking. Poza biegiem dorosłych
(dystans 3 km), dzieci (350 m) oraz marszem
(3 km) uczestnicy mogli wziąć udział w grach i
zabawach przygotowanych przez harcerzy ze
Szczepu ZHP Żabikowo im. hm. Kazimierza Grendy oraz studentów UEP, takich jak malowanie
twarzy, rysowanie kredą czy rzuty do celu. Warto podkreślić, że bieg dla dorosłych rozpoczęła
polska olimpijka i wielokrotna medalistka wielu
imprez sportowych Patrycja Wyciszkiewicz. W tak
gorącą sobotę sporym zainteresowaniem cieszyły się także Lody Rzemieślnicze „Pasjonata” oraz
przyjazd Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubonia.

Strażacy bardzo chętnie pokazywali najmłodszym uczestnikom swój wóz i jego możliwości, a
dzieci największa frajdę miały z polewania wodą
innych uczestników. Podczas całego wydarzenia
nad zdrowiem uczestników czuwali ratownicy
medyczni z Patria Medica. Wydarzenie zakończyło się o godz. 14.

Skanuj kod i zobacz więcej zdjęć

Poniżej prezentujemy nazwiska zwycięzców oraz
uzyskany przez nich czas:
Dorośli:
1. Dawid Dąbrowski (11:33)
2. Maksymilian Zieliński (11:35)
3. Zygmunt Waśkowski (11:51)
Dzieci do 12 lat:
1. Mateusz Kuczyński (1:09)
2. Antoni Malinowski (1:29)
3. Marta Bogacz (1:31)
Nordic Walking (czas nie był mierzony):
1. Agnieszka Drzewiecka
2. Anna Matuszczak
3. Izabela Budziszewska
Szczególne podziękowania dla sponsorów naszego wydarzenia – Firmie „York”, Lodom Rzemieślniczym „Pasjonata”, Centrum Wspinaczkowemu
„Climbing Spot” oraz Pizzerii„Na Łazarskim Cieście”.
Organizatorzy

fot. Zb. Organizatora

Nadal w wysokiej formie
Zdobywca wielu medali na lekkoatletycznych „ścieżkach” i arenach świata, lubonianin – Sylwester Lorenz zdobył
kolejne. Tym razem na 7. Mistrzostwach Polski Masters w trójboju sprinterskim oraz 32. Indywidualnych Mistrzostwach Polski Masters w lekkiej atletyce w Toruniu.
W sobotę, 28 maja w Toruniu odbyły się 7. Mistrzostwa Polski Masters
w trójboju sprinterskim, w których Sylwester Lorenz w kat. M70, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (wiatr i deszcz) zajął I miejsce, zdobywając złoty medal i Mistrzostwo Polski. Zgromadził łącznie
2 162 punkty uzyskując czasy: na 60 m – 9,21 s, 100 m – 15,03 s i bieg
200 m – 32,53 s.
Drugi zawodnik w tej kategorii zdobył 1 702 punkty.
W weekend 18 i 19 (sobota i niedziela) czerwca również w Toruniu odbyły się 32. Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters w lekkiej atletyce,
na których luboński multimedalista w kat. M70 startował w czterech

W maju Sylwester Lorenz stanął na najwyższym podium 7. Mistrzostw Polski Masters
w trójboju sprinterskim fot. Zb. Sylwestra Lorenza

konkurencjach. W sobotę w skoku w dal, z wynikiem 4,54 m zdobył
tytuł Mistrza Polski, ustanawiając nowy rekord mistrzostw (poprzedni to 4,31 m), natomiast w biegu na 100 m zdobył tytuł v-ce mistrza
z czasem 14,65 s. W niedzielę, z lekką dolegliwością ścięgna Achillesa,
oszczędzając się przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata Masters
w Tampere (Finlandia) zdobył kolejne dwa medale, tym razem brązowe: w biegu na 80 m przez płotki – 15,37 s oraz w trójskoku – 8,93 m.
Warto wspomnieć, że na tych samych mistrzostwach inny lubonianin –
Wojciech Ciesielski, w kategorii M55 zdobył tytuł Mistrza Polski w skoku wzwyż wynikiem 1,60 m. (PAW)

W sobotę, 18 czerwca Sylwester Lorenz stanął na najwyższym podium 32. Indywidualnych
Mistrzostw Polski Masters w lekkiej atletyce, ustanawiając nowy rekord mistrzostw
fot. Zb. Sylwestra Lorenza
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Jubileusz 50-lecia Koła Ministrantów w Lasku
Mieszkańcy Lasku do 1974 roku należeli do parafii św. Floriana w Wirach. Przez wiele lat czyniono zabiegi, by w
Lasku powstała parafia. Właśnie od 1972 roku, w prywatnym domu Państwa Kasztelanów, tworzyły się jej zalążki.
Sprawowana była Eucharystia dla chorych i starszych mieszkańców. Przy tworzącej się nowej wspólnocie nie mogło
zabraknąć ministrantów. Stąd narodziła się potrzeba utworzenia Koła Ministrantów w Lasku.
Dokonał tego Prezes Koła Ministrantów
w Wirach – Marian Adamski, który spośród ministrantów służących do ołtarza Pana w parafii
św. Floriana w Wirach wydzielił grupę chłopców do służby w Lasku. Tak więc, w momencie
utworzenia parafii pw. bł. M. M. Kolbego w Lasku, w grudniu 1974, istniało już pokaźne Koło
Ministrantów. Od 1996 r. na prośbę proboszcza,
ks. kan. Stefana Naskręta, I Prezesem Koła Ministrantów został Tomasz Przybecki. W sierpniu 1998 r., z inicjatywy ks. Józefa Majchrzaka,
ówczesnego wikariusza parafii, zawiązała się
także grupa Panów Ministrantów. W tym czasie
służyło do ołtarza 50 ministrantów młodszych,
grupa 34 seniorów oraz Panowie Ministranci.
W latach 1999-2002 prezesem był Adam Franek, I wiceprezesem Mieczysław Wojciechowski, II wice młodszej grupy Tomasz Goździewski, a skarbnikiem Andrzej Dembski. W latach
2002-2010 r. funkcję prezesa pełnił Mieczysław
Wojciechowski, a od 2010 do 2013 r. sprawował
ją Piotr Kawecki. Obecnie opiekunem Panów
Ministrantów jest Zenon Kaźmierczak, Prezesem
Koła Ministrantów Maksymilian Wróbel, a w parafii służy 32 ministrantów oraz 12 Panów. Ostatnie dwadzieścia lat funkcjonowania wspólnoty
ministranckiej odbywało się pod okiem księży
pracujących w parafii. Chłopcy spotykali się
na zbiórkach, służyli przy ołtarzu, uczestniczyli
w rozgrywkach sportowych, wyjeżdżali na obozy ministranckie, czynnie włączali się w życie parafii. Także rodziny ministrantów angażowały się
w życie wspólnoty parafialnej.

7 maja br. wspólnota ministrancka świętowała
swój jubileusz 50-lecia. Na dziękczynnej Eucharystii spotkali się czynni ministranci oraz ci, którzy służyli na przestrzeni 50 lat przy ołtarzu Pana.
Ofierze przewodniczył ks. kan. Robert Różański,
obecnie pełniący funkcję proboszcza w parafii
pw. św. Mikołaja w Ujściu, w archidiecezji gnieźnieńskiej i będący kanonikiem gremialnym Kapituły Chodzieskiej, który do roku 1981 był ministrantem w Lasku. W koncelebrze uczestniczyli
kapłani – ks. Przemysław Konieczny i ks. Mieczysław Polak oraz byli wikariusze – ks. Adrian Urbaniak i ks. Rafał Sylwestrzak. W Słowie Bożym ks.
Proboszcz nawiązał do misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Kościoła. Służba przy ołtarzu
Pana, to odpowiedź świeckich na wezwanie do
misji prorockiej/nauczycielskiej w Kościele, do
głoszenia Chrystusa i świadczenia o Nim całym
swoim życiem. W uroczystościach uczestniczyli

m.in. Prezes Koła Ministrantów w Wirach, Marian Adamski. W kilku słowach przypomniał on
historyczny moment podziału, wręczył na ręce
ks. Proboszcza pamiątkowy kolaż oraz na ręce
Prezesa Ministrantów Maksymiliana Wróbla
statuetkę Floscar, florianowy Oskar przyznawany w Wirach jako nagroda specjalna dla służby
liturgicznej, księży, katechetów. Ks. Proboszcz
podczas uroczystości podziękował wszystkim za
udział w Eucharystii, ministrantom, służbie liturgicznej za przygotowanie liturgii, Maksymilianowi Wróblowi oraz Zenonowi Kaźmierczakowi za
organizację. Po zakończonej Mszy św. uczestnicy zgromadzili się przed kościołem i wykonali
sobie pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie przy kawie i słodkościach przebiegało w serdecznej, radosnej atmosferze. Agapę przygotowały rodziny
ministrantów i Panów Ministrantów.
Oprac. A.K.

Pamiątkowe zdjęcie wspólnoty ministranckiej wykonane przed świątynią po Mszy św. Zb. A.K.

Z parafii św. Jana Pawła II
24 maja proboszcz parafii św. Jana Pawła II – ks. Mikołaj Graja – obchodził 25. rocznicę święceń kapłańskich.
W uroczystej Mszy św. o godz. 18, odprawianej z tej okazji, uczestniczyli rodzice i najbliższa rodzina Jubilata, licznie zgromadzeni parafianie,
znajomi z poprzednich parafii i grup duszpasterskich prowadzonych
przez ks. Mikołaja oraz drugi kapłan ks. Roman Dworacki, również
w maju obchodzący 29. rocznicę swoich święceń.
Ks. Roman na początku Mszy św. przeczytał skierowany do Jubilata list
od Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego.
Przed zakończeniem Mszy św. przedstawiciele grup parafialnych w imieniu całej wspólnoty złożyli księżom Mikołajowi i Romanowi życzenia.
Odśpiewano chóralnie tradycyjne sto lat. Po uroczystości wszyscy wychodzący ze świątyni otrzymywali pamiątkowy obrazek i słodkie krówki.
Ksiądz Mikołaj Graja urodził się 17.10.1972 r. w Poznaniu. W 1991 r.
wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.
Święcenia kapłańskie otrzymał w maju 1997 r. Przez jedenaście lat był
wikariuszem w pięciu poznańskich parafiach. 1.10.2002 r. został skierowany na studia specjalistyczne na wydziale prawa kanonicznego
i administracji KUL w Lublinie. Następnie odbył studia podyplomowe
na tym samym wydziale. Od 15.09.2005 r. jest sędzią diecezjalnym
w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu. 1.07.2013 r. został
proboszczem parafii św. Wojciecha w Rusku, a od 1.07.2019 r. naszym
proboszczem. Podstawowe zadanie, jakie wraz z objęciem funkcji proboszcza naszej parafii otrzymał ks. Mikołaj od ks. abp Stanisława Gą-

deckiego to zbudowanie Domu Parafialnego. Priorytetem dla ks. Proboszcza jest pomoc najsłabszym, szczególnie dzieciom, bo jak mówi
„…imię zobowiązuje do pracy z dziećmi …”. Dlatego też od maja 2007
r. aż do dnia dzisiejszego związany jest z Domem Dziecka w Szamotułach, gdzie pomaga w każdy możliwy sposób.
Halina Gościewska

Zdjęcie wykonane podczas uroczystej Mszy św. Zb. Haliny Gościewskiej i Barbary Przypek
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Boże Ciało
Boże Ciało to potoczna nazwa uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzonej w Kościele katolickim w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Teologicznie nawiązuje do ostatniej wieczerzy, podczas
której Jezus przemienił chleb w ciało i nakazał uczniom: Czyńcie to samo na moją pamiątkę. A wziąwszy kielich
z winem, powiedział: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana (wg Ewangelii św. Łukasza).
Korzeniami święto Bożego Ciała sięga średniowiecznej pobożności eucharystycznej.
Jest wyrazem wiary katolików w rzeczywistą
obecność Chrystusa w hostii i winie, które podczas sakramentu Mszy świętej przeistaczają się w ciało i krew Pańską. Formułą
tego święta jest procesja do czterech ołtarzy,
w czasie której niesiona jest przez kapłana
monstrancja z Najświętszym Sakramentem,

a na koniec udzielane jest błogosławieństwo
sakramentalne.
Boże Ciało mocno wpisuje się w polską tradycję. W czasie zaborów procesje Bożego Ciała
były manifestacją polskości i oporu wobec
zaborcy, szczególnie rosyjskiej władzy prawosławnej. Także po drugiej wojnie światowej,
w czasach PRL-u urządzanie procesji ulicami

miast było aktem odwagi obywatelskiej i publicznym wyznaniem wiary katolickiej, gdyż
władze wielokrotnie zakazywały takiej formy święta. Także dzisiaj wierni uczestniczący
w procesji dają świadectwo swej wiary, że słowa Jezusa wypowiedziane w czasie ostatniej
wieczerzy Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata uobecniają
się w eucharystycznej procesji. (red.)

Procesje Bożego Ciała
W czwartek, 16 czerwca w czterech lubońskich parafiach obchodzono Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa – potocznie Bożego Ciała. Ulicami naszego miasta wierni przeszli w procesjach eucharystycznych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą skromną fotorelacją z uroczystych procesji. Bogatą galerię zdjęć obejrzeć
można bezpośrednio na naszym portalu www.gazeta-lubon.pl

W parafii św. Jana Bosko, po zakończeniu rozpoczętej o godz. 11 Mszy św.,
której głównym celebransem był wikariusz – ks. Tomasz Rogoziński w koncelebrze z duszpasterzami – proboszczem ks. prał. Romanem Kubickim i ks.
Markiem Kapelańskim, zgodnie z tradycją rozpoczęła się uroczysta procesja
eucharystyczna. 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, ks. Tomasz 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.
fot. Paweł Wolniewicz

W parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, po Mszy św. po godz. 10 wyruszyła
procesja, której trasa przebiegała kolejno ulicami: Sobieskiego, Kurowskiego,
Rydla, Platanowa. Na trasie procesji, której przewodniczył ks. proboszcz Przemysław Konieczny oraz ks. Mieczysław Polak, ustawiono cztery ołtarze
fot. Danuta Sawicka

Po Mszy św. o godzinie 10, parafianie św. Barbary przeszli procesyjnie stałą
trasą – ul. Poniatowskiego, Lipowa, Zielona, pl. Edmunda Bojanowskiego. Procesji przewodniczył ks. proboszcz Bernard Cegła oraz ks. wikariusz Jakub Madajczyk. Cztery ołtarze na trasie procesji przygotowały grupy parafialne oraz
siostry Służebniczki Maryi fot. Rafał Wojtyniak

Procesja w Boże Ciało w parafii Jana Pawła II rozpoczęła się ok. godz. 12.30. W
tym roku szła ulicami Źródlaną i Sikorskiego do tzw. zielonych bloków, droga
powrotna do kościoła również przebiegała wyżej wspomnianymi ulicami. Procesję prowadził i Ewangelię przy czterech ołtarzach czytał ks. dr hab. Mariusz
Białkowski – wykładowca w Akademii Muzycznej. Najświętszy Sakrament niesiony był na zmianę przez proboszcza parafii ks. Mikołaja Graję i ks. Mariusza
Białkowskiego. Błogosławieństwa na cztery strony świata przy czwartym ołtarzu udzielił ks. Mikołaj Graja. Na zakończenie procesji odśpiewano Te Deum
Laudamus fot. Zb. Haliny Gościewskiej
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dr med. W. Skorupski
KARDIOLOG

gabinet:
Poznań, ul. Palacza 86

LW002

LK108

tel. 61 86 19 740
tel. 660 892 440

LK126

rejestracja telefoniczna
codziennie

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

HDS

TRANSPORT
LK134

Tel. 882 725 015

tel. 692 515 643

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

„AGAT”

Tomasz
Piotrowski

• remonty od A do Z
• budowa i wykańczanie
domów/mieszkań pod klucz

tel. 513 130 522

czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki, meblowej i samochodowej
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LP007

szybka
transakcja!
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LK106

LW005

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

LW004

797 003 991

www.wirbus.pl

LK020

www.drewno-lubon.ns48.pl
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Kędziora Zbigniew

797 003 991

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

LP002

24h

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

ZŁOTA RĄCZKA

USŁUGI NAPRAWCZE (TANIO!)

ZATRUDNIĘ STOLARZA

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

hydrauliczne
elektryczne
malarskie

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

stolarskie

503 712 456

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

LK081

LK030

LP004

ślusarskie
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LIGA OBRONY KRAJU

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

zatrudnią
sprzedawców

ZAPRASZA NA KURSY:

do punktów w Luboniu,
Łęczycy i Komornikach.

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

tel. 506 012 753
tel. 518 827 479

LK055

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

ZATRUDNIMY

• ADR podstawowy, cysterny

dozorcę mienia
z grupa inwalidzką

(LK072)

tel. 511 967 919

(P054)

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

LD002

w Rosnówku.

NA RYNKU OD 1998 ROKU

do samochodów DOSTAWCZYCH

CZĘŚCI ZAMIENNE

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

LD004

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

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

ROWERY
SERWIS NARCIARSKI

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

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

LP010

SKLEP SERWIS

Punkt Handlowy:

Mosina Ul. Wawrzyniaka 5

Tel. 609 743 552
www.bhpmajster.pl

1700,-
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