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W wakacyjnym rytmie
Blisko Ciebie, obiektywna i niezależna – taka jest Gazeta Lubońska
W numerze

Sezon wakacyjno-urlopowy trwa. Lipiec obdarzył nas wieloma dniami z iście afrykańskimi
upałami, które dały się nam we znaki i utrudniały normalne funkcjonowanie. Nie wszyscy
z różnych względów chcą czy mogą wyjeżdżać
na letni wypoczynek. Tym, którzy wyjeżdżają
życzymy wspaniałych przeżyć w urokliwych
miejscach Polski, Europy, świata…, natomiast
tym, którzy spędzają lato w Luboniu polecamy
malownicze nadwarciańskie tereny wiodące
do Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz
Szachty z urokliwymi stawami i mającymi tam
swoje siedliska zwierzętami. Niech ten wakacyjny czas będzie dla Państwa okazją do zanurzenia się w pięknie otaczającej nas przyrody
oraz wytchnienia i oderwania się od codziennych spraw i trosk.
Bluesowe akordy
Mieszkający od 10 lat w Luboniu bluesman,
Maciej Kręc, nagrał i wydał w maju bieżącego roku płytę Maciej Kręc „Brothers & Friends”
Blues Super Session, która przez wielu recenzentów okrzyknięta została sensacją na polskim rynku bluesowym. Dla muzyka, współtworzącego od 30 lat poznański zespół Blues
Flowers, to pierwszy album pod własnym nazwiskiem. Rekomendujemy tą niezwykle
ciekawą płytę i zachęcamy do zapoznania
się z artykułem wewnątrz numeru, poświęconym płycie i jej twórcy.

W sali bankietowej hotelu MAX odbyła się kolejna uroczystość, podczas której nasze miasto uczciło małżeństwa z pięćdziesięcioletnim
i dłuższym stażem. Polecamy relację z tego
uroczystego wydarzenia dedykowaną złotym,
szmaragdowym, diamentowym i żelaznym
parom małżeńskim. Zachęcamy również do
zapoznania się z artykułami poświęconymi: wizycie przyjaciół z Francji, kolejnemu sukcesowi
Sylwestra Lorenza odniesionemu na Mistrzostwach Świata w fińskim Tampere, badaniom
przeprowadzonym w NCL przez studentów
Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, wspomnieniu postaci księdza Stefana Patryasa – wieloletniego
proboszcza parafii św. Jana Bosko w Luboniu
– w 100. rocznicę urodzin, kolejnej rocznicy
bitwy pod Tannenbergiem, podsumowaniu
zakończonego sezonu lubońskich piłkarzy.
Tradycyjnie zachęcamy do zapoznania się z naszymi: fotorelacją, sondażem i kronikami służb
mundurowych oraz informacjami z Ośrodka
Kultury i Biblioteki Miejskiej.
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce 26. numer naszego
periodyku. Dziękujemy za wszelkie sygnały dotyczące dobrych i złych aspektów życia
w naszym mieście. Pamiętajcie Państwo, że na

naszych stronach jest miejsce dla wszystkich
środowisk, wszystkich lubonian, którym nie są
obce sprawy naszej Małej Ojczyzny. Podzielcie
się spostrzeżeniami, uwagami, propozycjami, refleksją, informacją, ale również krytyką
z innymi. Po prostu korzystajcie z możliwości
wypowiedzenia się na naszych łamach. W naszym niezależnym miesięczniku może zaistnieć
każdy temat dotyczący społecznych, oświatowych, kulturalnych, historycznych, sportowych
i innych aspektów naszego miasta.
Życzymy dobrej lektury i dalszego ciągu dobrego, letniego wypoczynku.
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”

Drogo, coraz drożej
Na pogodę tego lata nie możemy narzekać. Jest ciepło, czasem upalnie
i dużo słońca. Ale na tym pogodnym niebie pojawiają się czarne chmury inflacji, która dopadła nas już zewsząd. Drożyzna w sklepach, na stacjach paliw
włos się jeży przy każdym tankowaniu, ceny wszelkich usług poszybowały.
Każdy portfel, nawet ten zasobny przechodzi poważne odchudzenie i ta
dieta zdaje się będzie trwała długo, a nawet przez niektórych polityków jest
wręcz zalecana. Do tej pory tradycyjnie Polak zaciskał pasa, teraz zaciskanie
zębów, mniejsze porcje na talerzu i docieplanie budynków – oto sposób na
kryzys. Zmienia się także nasz język. Teraz najmocniejszym słowem na k jest
słowo kredyt. Kolejne posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) to hiobowe
wieści dla kredytobiorców. Na kredyt hipoteczny przeciętnie zarabiający Kowalski już nie ma szans. A ceny mieszkań kosmiczne.

Wreszcie lato wolne od pandemii (choć i o tym coraz częściej słyszymy), do
wojny w Ukrainie się przyzwyczailiśmy, można wyjechać na wymarzone
wakacje. Chcemy zwiedzać świat, ale zakup obcej waluty przed wyjazdem
to już naprawdę mocne przeżycie. A do tego ceny paliwa, paragony grozy
w restauracjach i już ciśnienie nam rośnie. Widmo zimy wobec zawirowań
z gazem i węglem raczej wieje chłodem.
Co więc pozostaje? Jak zachować spokój i optymizm? Każdy ma swój własny
na to sposób. Jak mawiała moja znajoma w trudnych sytuacjach: oddychaj.
Cóż, cieszmy się tym, co jest, a przynajmniej do 7 września, bo wtedy pierwsze powakacyjne posiedzenie RPP.
Aleksandra Radziszewska

Konkurs muzyczny
Maciej Kręc „Brothers & Friends” Blues Super Session jest pierwszym albumem bluesmana z Lubonia pod własnym nazwiskiem. Artysta przekazał nam dwie autorskie, podwójne płyty z przeznaczeniem na nagrody
konkursowe dla Czytelników „Gazety Lubońskiej”, które rozlosujemy
wśród tych, którzy odpowiedzą na pytanie konkursowe: Z ilu i jakich
krajów muzycy wzięli udział w projekcie powstałej płyty Macieja Kręca?
Odpowiedzi listowne prosimy wysyłać na
adres: Redakcja Gazety Lubońskiej ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina lub wrzucić do
jednej z pięciu naszych redakcyjnych skrzynek rozmieszczonych na terenie Lubonia.
Odpowiedzi można też przesyłać drogą mailową na adres redakcja@gazeta-lubon.pl do
soboty, 20 sierpnia, z dopiskiem „Konkurs

muzyczny”, podając w treści również swoje
imię, nazwisko i numer telefonu. Rozwiązanie konkursu opublikujemy po 20 sierpnia
na naszych portalu informacyjnym i profilu
„GL” na Fb oraz w wrześniowym, papierowym wydaniu naszego miesięcznika. (PAW)
Zdjęcie okładki nowej płyty Macieja Kręca, której autorem jest
luboński grafik – Radosław Wąsowicz fot. Zb. Macieja Kręca
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Z Lubonia do Memphis i z powrotem
– warto spełniać marzenia
Mieszkający od 10 lat w Luboniu bluesman, Maciej Kręc, nagrał i wydał w maju bieżącego roku płytę, która przez
wielu recenzentów okrzyknięta została sensacją na polskim rynku bluesowym. Dla muzyka, współtworzącego od
30 lat poznański zespół Blues Flowers, to pierwszy album pod własnym nazwiskiem. W dodatku od razu podwójny,
zawierający 17 utworów autorskich w stylu bardzo szeroko pojmowanej muzyki bluesowej i amerykańskiej w ogóle.
Nagranie i przygotowanie tego – jak określa znany z Radia Nowy Świat, a wcześniej z radiowej Trójki redaktor Jan
Chojnacki – „absolutnie wyjątkowego” wydawnictwa, zajęło Maciejowi Kręcowi blisko półtora roku. Dzisiaj płyta
jest już grana w wielu stacjach radiowych całej Polski i chętnie słuchana w internecie.
Bluesman z Lubonia
Maciej Kręc urodził się i wychowywał w miejscowości Kaszczor pod Wolsztynem, leżącej na trasie szlaku cysterskiego. W dzieciństwie uczęszczał do
Ogniska Muzycznego im. Kurpińskiego we Włoszakowicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym
w Rawiczu, gdzie poznał kolegów, z którymi współtworzy od 30 lat poznański zespół Blues Flowers i nagrał z nim sześć płyt oraz zagrał ponad 400
koncertów. Uczęszczał do Studium Nauczycielskiego w Klasie Wychowania
Muzycznego i ukończył także Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Był nauczycielem muzyki w szkole podstawowej
na poznańskim Dębcu. Mieszkańcem Lubonia – skąd pochodzi jego żona
– jest od 10 lat. Lasek przypomina mu charakterem miejsce, w którym się
urodził i dlatego tak je pokochał.
Pan Maciej od 17 lat jest współwłaścicielem Woodys Backline – największej
w Polsce i jednej z większych w Europie specjalistycznej firmy wypożyczającej profesjonalne instrumenty muzyczne i wysokiej klasy sprzęt muzyczny
na potrzeby festiwali, programów telewizyjnych, imprez estradowych i tras
koncertowych. Firma zapewnia profesjonalny sprzęt dla profesjonalnych
muzyków. Na przestrzeni lat pracowała przy obsłudze największych imprez
muzycznych w kraju, dziesiątków festiwali, w tym wielu transmitowanych
na żywo przez telewizję, setek koncertów, recitali, a także niezliczonej ilości
dużych i mniejszych wydarzeń z udziałem polskich i światowych gwiazd jazzu, rocka, bluesa, popu i innych gatunków muzycznych. Instrumenty i techników z Woodys Backline można zobaczyć na scenach festiwali w Opolu,
w Sopocie, Pol’and’Rock Jurka Owsiaka, trójmiejskim Openerze czy w programach telewizyjnych Voice of Poland, Jaka to melodia czy Dzień Dobry
TVN. Na sprzęcie Woodys Backline grali zarówno mistrzowie muzyki klasycznej, wielcy światowego jazzu i bluesa, jak również gwiazdy rocka, popu, reggae, country, a nawet muzyki etnicznej – m.in.: Chick Corea, Leszek Możdżer,
Andrea Boccelli, Michael Bolton, orkiestra pod batutą Maestra Krzysztofa
Pendereckiego, Sting, Jenifer Lopez, Edyta Górniak i setki innych artystów
z Polski i niemal całego świata.
Pan Maciej jest prywatnie zainteresowany Ameryką. Podróże nie tylko do
USA – podobnie jak muzyka – są jego życiową pasją.

Warto spełniać marzenia – powiedział artysta z Lubonia fot. Piotr „Ryba” Rybicki

O płycie
Maciej Kręc „Brothers & Friends” Blues Super Session jest pierwszym albumem bluesmana z Lubonia pod własnym nazwiskiem. Rewelacyjna, niezwykła w swym brzmieniu zdaniem fachowców z branży muzycznej, podwójna
płyta zawiera 17 utworów autorskich w stylu bardzo szeroko pojmowanej
muzyki bluesowej i amerykańskiej w ogóle. Jej niezwykłość polega też na
tym, że luboński artysta zaprosił do współpracy aż 34 muzyków z pięciu
krajów: z Polski, USA, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Wśród nazwisk
występujących na płycie znaleźli się m.in.: Wojtek Cugowski, Łukasz Drapała
z zespołu Chemia, który wystąpił na tegorocznym festiwalu w Opolu, wybitny saksofonista jazzowy Adam Wendt, lider poznańskiego zespołu Hot Water – Maciej Sobczak, czy Brytyjczyk James Brierley znany z programu „Voice
Senior”. Także europejskie gwiazdy bluesa: Big Daddy Wilson, Eric „Slim” Zahl,
czy wreszcie prosto z Kalifornii – John Clifton.
„Najważniejszy dla mnie utwór – „Color Of His Skin” porusza temat linczy
na tle rasowym w USA – opowiada historię, o której przeczytałem w jednej
z niezliczonych książek opisujących współczesną i dawną Amerykę. Jednak
to, co tak naprawdę chcieliśmy w tej piosence powiedzieć to to, że każda
nienawiść do innego człowieka jest zła – przykładem jest to, co dzisiaj widzimy za naszą wschodnią granicą. Płyta jest spełnieniem moich marzeń, tym
co w duszy mi gra i trochę podsumowaniem mojej ponad 30-letniej pracy
na scenie i to nie tylko w roli muzyka” – powiedział Maciej Kręc.
Nagrania albumu zrealizowano między grudniem 2020, a marcem 2022 r.
w studiach w Polsce, Norwegii, Niemczech i USA. Co ciekawe, niemal całą
sekcję rytmiczną – basy i perkusje, nagrano w lubońskim Aurora Studio
Daniela Witczaka. Ostateczny miks wykonali Przemysław Ślużyński, Maciej
Kręc i Maciej Sobczak w poznańskim MM Studio, a mastering wyśmienicie
wykonał Joachim Krukowski, na co dzień związany z Radiem Poznań. Producentem wykonawczym i muzycznym jest Maciej Kręc, natomiast autorem
okładki płyty jest luboński grafik – Radosław Wąsowicz.

Maciej Kręc na peronie dworca kolejowego w Luboniu fot. Piotr „Ryba” Rybicki

Płytę promuje piosenka „Color Of His Skin”, która do stacji radiowych trafiła w maju tego roku. Teledysk „Color Of His Skin” jest dostępny w serwisie
YouTube na kanale wytwórni Flower Records – wystarczy w przeglądarce
wpisać hasło: You Tube Maciej Kręc. Płyta jest dostępna w sklepach sieci Empik, innych sklepach internetowych i na popularnych platformach streamingowych, jak np. Spotify czy Tidal.
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Maciej Kręc o płycie:
„Razem z przyjaciółmi – pianistą Bartłomiejem Szopińskim oraz gitarzystą
i wokalistą Maciejem Sobczakiem – przejechaliśmy przez Georgię, Alabamę,
Mississippi, Arkansas, Tennessee, Luizjanę żeby dotrzeć nad Zatokę Meksykańską na Florydzie, Atlantę, Memphis, Clarksdale, Helenę aż po Nowy Orlean, Memphis i jego kluby na Beale Street, mnóstwo spotkań, opowieści
i grania. Fabryka Gibsona i muzeum Presleya w Graceland, Sun Studio Records i B.B King’s Club – magia miejsc i klimatu! No i wreszcie Nowy Orlean
– miasto-legenda, miasto-muzyka, miasto-jazz! Ale obrazy to jedno, a różnorodny klimat tych miejsc i ich brzmienie, także brzmienie muzyki usłyszanej
właśnie tam, zostało w mojej głowie do dzisiaj. Od powrotu, który był przecież już jakiś czas temu, miałem w sobie natrętnie powracającą myśl, że to
jeszcze nie jest prawdziwy koniec drogi na Głębokie Południe. Tak narodził
się projekt Maciej Kręc „Brothers & Friends” Blues Super Session.
Na początku z Maciejem Sobczakiem graliśmy we dwójkę. Chcieliśmy zagrać
to, co nam w głowie z tej podróży pozostało. Potem dołączył Maciej Zdanowicz (gitara), Bartłomiej Szopiński (pianino, hammond) i Szymon Szopiński
(perkusja). Zacząłem myśleć o poszczególnych piosenkach i każda z nich pasowała mi do innego z moich muzycznych przyjaciół, z którymi zetknąłem
się na artystycznej i zawodowej drodze. Zaproponowałem im wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu. Kiedy skończyliśmy nagrania po blisko piętnastu
miesiącach pracy okazało się, że w płytę zaangażowało się 34. muzyków,
którzy użyczyli mi swojego talentu i poświęcili swój czas. Projekt nabrał też
międzynarodowego charakteru, bo w nagraniach usłyszeć można muzyków oraz wokalistki i wokalistów z USA, Norwegii, Niemiec, no i oczywiście
z Polski. Na płycie można usłyszeć amerykańskich wokalistów: Debi Ruud,
Johna Cliftona, Big Daddy Wilsona, Jock Shock’a. Uzupełniają ich z Norwegii Helene Misund i Eric „Slim” Zahl, a także cała plejada polskich muzyków.
Usłyszymy tu: Magdę Piskorczyk, Kasię Rościńską, Macieja Sobczaka, Romka
Puchowskiego, Wojtka Cugowskiego, Łukasza Drapałę i Jacka Siciarka. Całość dopełniają świetni instrumentaliści: Adam Wendt, Jacek Piskorz, Piotr
Kończal, Maciej Kociński, Paweł Głowacki, Michał Kielak, Kuba Andrzejewski,
Jan Mazurek i inni.”
Maciej Kręc o piosence „Color Of His Skin”:
„W 1981 roku 19-letni Michael Donald stał się ofiarą tak zwanego „ostatniego
linczu na tle rasowym w USA” w Mobile, Alabama. Młodego mężczyznę porwali, zabili i powiesili na drzewie biali rasiści, którzy uczynili to z czystej nienawiści. 26 lat wcześniej, w 1955 roku, 17-letni czarny chłopak imieniem Emmett Till przyjechał z Chicago w odwiedziny do swoich dziadków w Money,
Mississippi. Chłopak z północy Stanów poszedł z kuzynami do miejscowego
sklepiku. W czasie zakupów zagadywał białą sprzedawczynię. Chłopcy stali
przed sklepem, a sprzedawczyni – która była żoną właściciela sklepu – zabrała się do zamiatania przed drzwiami. To wtedy Emmett nieświadomie popełnił „niewybaczalną zbrodnię”, a mianowicie zagwizdał na kobietę... Kuzyni
zabrali go szybko do domu przeczuwając, że mogą być z tego kłopoty. Kolejnego dnia mąż zaczepionej przez chłopaka kobiety wraz ze swoim krewnym, zaopatrzeni w długą broń podjechali pod dom dziadków, wywlekli
Emmetta na zewnątrz i zabrali do pickupa. Trzy dni katowali go w odludnej
stodole, a jego ciało wrzucili do rzeki Mississippi. Złożona w całości z białych
mężczyzn ława przysięgłych uniewinniła obu sprawców. Historia ta jednak
stała się bardzo ważnym symbolem dla ruchu praw człowieka i praw obywatelskich w Ameryce (29 marca 2022 roku prezydent Joe Biden podpisał

Maciej Kręc na przęśle starego mostu w ul. Romana Maja w Luboniu
fot. Piotr „Ryba” Rybicki

Bluesman z Lubonia przy pomniku Siewcy, w parku o tej samej nazwie. Postać siewcy
wykonał z brązu w 1929 r. rzeźbiarz Marcin Rożek fot. Piotr „Ryba” Rybicki

The Emmett Till Antilynching Act, który na poziomie federalnym klasyfikuje
lincze jako przestępstwa motywowane nienawiścią rasową).
Opowiedziałem tę historię Maćkowi Sobczakowi i napisaliśmy tekst inspirowany powyższymi wydarzeniami. Przekazaliśmy go do korekty Jamesowi Brierley’owi. James był bardzo poruszony tekstem i zapytał, czy mógłby
opisać tę historię po swojemu. Znając jego wrażliwość, zgodziliśmy się. Kiedy usłyszałem jego nagranie wiedziałem już, że nikt inny nie zrobiłby tego
lepiej. Ten utwór – trochę w stylu Johnny’ego Casha – został zaśpiewany,
a właściwie opowiedziany tak, jakby dziadek usiadł z wnukiem na ganku
przed domem, by przekazać mu historię, która zdarzyła się gdzieś w miejscowości obok. Tekstem nawiązujemy też do bardzo ważnej dla całej kultury
amerykańskiej pieśni „Strange Fruit”, napisanej przez Abla Meeropola i wykonanej oryginalnie przez Billie Holiday (choć być może większe wrażenie
robi na mnie wersja Niny Simone).
Do utworu przygotowałem specjalny teledysk. Poprosiłem mojego przyjaciela i malarza, Bartka Muszyńskiego, żeby namalował obraz, który nie
tylko symbolicznie odnosiłby się do opowiadanej przez nas historii, ale także ogólniej do potępienia wszystkiego, co jest złe, bo wynika z uprzedzeń
i nienawiści. I tak na wielkim płótnie 180x180 cm powstało dzieło przedstawiające mroczne „drzewo wstydu”. Klip jest zapisem procesu powstawania
tego obrazu w pracowni Bartka. W jego realizacji pomogli mi Kasia i Maciej
Szwarcowie, a całość sfilmował Kamil Krotofil.”
Słuchanie podwójnej płyty Maciej Kręc „Brothers & Friends” Blues Super Session dostarczyło mi wspaniałych wrażeń i doznań muzycznych. Doskonałe
kompozycje w perfekcyjnych aranżacjach i interpretacjach plejady muzyków były dla mnie prawdziwą ucztą dla duszy i ucha.
O Macieju Kręcu – bluesmanie z Lubonia – można się więcej dowiedzieć lub
nawet z nim się skontaktować poprzez profile na Facebooku: Maciej Kręc
Brothers & Friends lub Maciej Błażej Kręc. Zachęcam do zapoznania się z tą
bardzo ciekawą płytą i jej twórcą.
Na podstawie przeprowadzonej z Maciejem Kręcem rozmowy 		
opracował Paweł Wolniewicz

O jeszcze ciepłej płycie z Maciejem Kręcem rozmawiał Paweł Wolniewicz fot. Antoni Kręc
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Złoci, szmaragdowi, diamentowi i żelaźni
Wspaniałe jubileusze lubońskich małżeństw 2022
Do Szanownych Jubilatów
Sympatią darzyłem niejedną dziewczynę,
Niejedną sympatię opatrzyłem rymem.
Lecz gdy pieśń mam na cześć miłości zanucić,
Problem mam, bo nie znam i muszę się trudzić.
Wy jesteście w sytuacji stokroć korzystniejszej.
Wy sycicie się widokiem miłości piękniejszej.
Wasza miłość spróbowana, jak skarb w piecu wrzącym.
Ja się błąkam sam jak palec z sercem gorącym.
Jeśli młodość najpiękniejsza, to ja jej dziękuję.
Dobrze, żeście ją już przeszli, to zasugeruję.
Wy jesteście kochanymi przez przeszło pół wieku.
Wielkie piękno – że tak kocha – musi być w człowieku.
Bartłomiej Biderman
W środę, 6 lipca w sali bankietowej hotelu MAX przy
ul. Kościuszki odbyła się kolejna uroczystość, podczas
której nasze miasto uczciło małżeństwa z pięćdziesięcioletnim i dłuższym stażem.
Honory gospodarza uroczystego spotkania tradycyjnie pełnił kierownik USC – Cezary Biderman, który na
wstępie powitał wszystkich uczestników uroczystości,
zwłaszcza dostojnych jubilatów. Życzył im również
kolejnych lat w zdrowiu i radości życia oraz doczekania następnych jubileuszy. Przed wręczeniem medali
(przyznaje je Prezydent RP na wniosek wojewody)
i okolicznościowych dyplomów, burmistrz Małgorzata
Machalska nie ukrywała, że przypięcie w imieniu Prezydenta RP, pracowników Urzędu Miasta i własnym
okolicznościowych medali i dyplomów jest ogrom-

nym zaszczytem dla władz naszego miasta.
Kierując do jubilatów ciepłe słowa powiedziała m.in.: „Dzisiaj jest ten moment żebyście
wy panie spojrzały na swoich mężów, a wy
panowie na swoje żony i podziękowali im,
że są… Jesteście Państwo dla nas wzorem.
Dajecie nam przykład, dajecie przykład waszym rodzinom i tego wam gratuluję. Życzę
żebyście mieli dużo siły w sobie, żebyście tym
wzorem mogli być… Moim marzeniem jest
tu kiedyś przyjść z moim mężem i słuchać takich słów od Burmistrza Miasta Luboń. To jest
moje wielkie marzenie…”. Z kolei zastępca
przewodniczącej Rady Miasta Luboń – Paweł
Krzyżostaniak zwracając się do świętujących
małżeństw wyraził radość, że widzi wśród
nich znajome twarze i życzył jubilatom kolejnych okrągłych rocznic i jubileuszy.
Po uhonorowaniu złotych par odznaczeniami (szmaragdowe pary otrzymały je pięć lat
temu, diamentowe 10 lat temu, a żelazne
15 lat temu, teraz wręczono im pamiątkowe dyplomy, róże i upominki), uczestnicy
uroczystości usiedli przy kawie i łakociach.
Była to wspaniała, wzajemna integracja. Jubilaci, zgodnie podkreślali, że były to dla nich
wzniosłe i przyjemne chwile, które na zawsze
zachowają w swoich sercach i pamięci. Niektórzy umawiali się już na następne okrągłe
jubileusze za pięć lat.

W sali bankietowej hotelu MAX odbyła się uroczystość, podczas której nasze miasto uczciło małżeństwa
z pięćdziesięcioletnim i dłuższym stażem fot. Paweł Wolniewicz

Uczestnicy uroczystości wspaniale się integrowali przy kawie i łakociach
fot. Paweł Wolniewicz

Szanownym Jubilatom gratulujemy
z serca i życzymy
wielu jeszcze ra- Skanuj kod i zobacz więcej zdjęć
zem spędzonych
w zdrowiu i szczęściu lat. (PAW)
LISTA JUBILATÓW
19 par – złotych jubilatów odznaczonych
„Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”:
Danuta i Andrzej Edward Budni, Danuta Maria i Adam Mieczysław Czerkasowie, Aleksandra Maria i Stanisław Kazimierz Grelusowie,
Maria i Józef Hamrolowie, Irena Józefa i Włodzimierz Tadeusz Kondrzyccy, Wanda Maria
i Stanisław Wacław Królowie, Halina Władysława i Henryk Kubiakowie, Halina Anna
i Marek Józef Ludwiczakowie, Barbara i Piotr
Jan Łakomi, Janina Maria i Zygmunt Waldemar Łoszykowie, Małgorzata Wanda i Franciszek Andrzej Mandotowie, Irena Maria i Roman Matuszakowie, Alina Maria i Witold Jan
Nawrotowie, Mieczysława i Edmund Stanisław Nowakowie, Kinga i Jerzy Kazimierz Nowakowie, Natalia Maria i Bogdan Kazimierz
Pniewscy, Urszula i Zbigniew Przymusińscy,
Kazimiera i Henryk Szóstakowie, Wanda Halina i Marian Wasielewscy.
Pary uhonorowane dyplomami (11):
za 55-lecie pożycia małżeńskiego (Szmaragdowe Gody) – Krystyna Bogumiła i Czesław Kazimierz Baranowscy; za 60-lecie
pożycia małżeńskiego (Diamentowe Gody)
– Marianna Czesława i Jan Andrzej Frankowie, Bożena Kazimiera i Franciszek Jerzy
Jędrzejewscy, Lidia Kazimiera i Mieczysław
Wacław Kananowiczowie, Kazimiera Zdzisława i Stanisław Kostrzewscy, Bożena Kazimiera i Henryk Matuszakowie, Krystyna Maria Ziętek-Pilarczyk i Jerzy Pilarczyk, Wanda
i Stefan Pęczyńscy, Regina i Kazimierz Stankowscy, Bogusława Kazimiera i Czesław Kazimierz Szafczykowie; za 67-lecie pożycia
małżeńskiego (Żelaźni Małżonkowie) – Longina i Piotr Krawczykowie.

Najdłuższym spośród jubilatów stażem małżeńskim (67 lat) mogli się
poszczycić Żelaźni Małżonkowie – Longina i Piotr Krawczykowie
fot. Paweł Wolniewicz
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Kochać, znaczy powstawać

Kijkarze ULTW
Gromada kijkarzy Srebrne tsunami z Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku to dzielne zuchy lubiące
spędzać czas w gromadzie.

Sięgnąłem w życiu dna rynsztoku.
Wiem, co koledzy stojący z boku.
Ich zapewnienia – kumpel, tyś z nami,
lecz udowodnij to butelkami.
Wciąż nowi kumple, a z nimi picie,
przez drżące ręce ucieka życie.
Tak bliskich osób nieważne łzy.
Ważni koledzy, wódka i ty.

Wtorek, czwartek… nasze hasło!
W las idziemy nawet gdyby słonko zgasło!
Raz ze słonkiem z deszczem też,
my idziemy lasem wzdłuż i wszerz!

Pustka jest w głowie, szwankują nogi,
lecz sił brakuje, by zejść z tej drogi.
Spaliłeś mosty, gdzie mógłbyś wrócić
i nie chcesz wracać, żal kumpli rzucić.

Pośród drzew, łąk i kwiatów, słuchamy głosów ptaków.
Pełni zdrowia i radości,
na końcu spaceru,
często nas kawiarnia lub jabłonka gości.

Trafia z nas każdy na to bezdroże,
wyciąga ręce – czy ktoś pomoże?
Dawni koledzy to zwykły kłam,
bo tak naprawdę zostajesz sam.
Bagaż złych wspomnień – bilet na życie,
chcąc dalej jechać, czas rzucić picie.
Zwrotnica wiary przestawia tory,
uczysz się pracy, uczysz pokory.
Serce powoli, lecz bić zaczyna,
bo masz cel w życiu – jest nim rodzina.
Nie dasz im tego, czego nie możesz,
ojcowską troską też im pomożesz.
Los, jak kuł będziesz, tak się potoczy,
więc kuj, byś bliskim mógł spojrzeć w oczy.
Upaść – rzecz ludzka. Wstałeś – i za to
słów dar największy – „dziękuję, tato”.
Romuald Komischke

Romuald Komischke podczas podróży
życia fot. Zb. Romualda Komischke

Te parę słów mówi jak wiele nam daje nasza aktywność i
bycie w gromadzie.
Irena Skrzypczak

Autor wiersza jest lubonianinem,
bohaterem cyklu: „W podróży
życia”, publikowanego od maja
2018 do grudnia 2019 r. na łamach „Wieści Lubońskich”, a następnie, od sierpnia do listopada
2020 r. w „Gazecie Lubońskiej”.
Realizując marzenie życia, podczas 45. weekendowych wypraw
pan R. Komischke obszedł Polskę
wzdłuż jej granic. Rozpoczął i zakończył wędrówkę w Policach,
pokonując 4 276 km.
Hanna Siatka

Pośród drzew, łąk i kwiatów, słuchamy głosów ptaków fot. Zb. Ireny Skrzypczak
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Poznański Bank Spółdzielczy obniża WIBOR
w kredytach mieszkaniowych nawet o 50%.
Poznański Bank Spółdzielczy w związku z wysokimi stopami procentowymi oraz wysoką inflacją postanowił wyjść naprzeciw swoim aktywnym klientom, którzy posiadają w tym Banku kredyt mieszkaniowy, obejmując ich czasowym obniżeniem oprocentowania nawet o 50% stawki WIBOR! Obniżka WIBOR
o 50% dotyczy również klientów, którzy dopiero zamierzają ubiegać się w Poznańskim Banku o kredyt
mieszkaniowy.
W przypadku aktualnych klientów posiadających kredyty hipoteczne ulga
uwarunkowana jest zapewnianiem comiesięcznych wpływów, dokonywaniem transakcji bezgotówkowych kartą, wyrażeniem zgody na korzystanie z trwałego nośnika (Moje Dokumenty SGB) oraz posiadaniem dostępu
do Bankowości internetowej.
Jeśli klient posiada tylko jeden kredyt mieszkaniowy przysługuje mu obniżenie stawki WIBOR aż o 50%, natomiast w przypadku klientów posiadających więcej kredytów mieszkaniowych Bank obniża WIBOR o 20%.
Wprowadzając tą regułę, Bank miał na celu, aby największa ulga trafiła
do klientów, którzy kredyty zaciągali na własne cele mieszkaniowe, choć
oczywiście nie wykluczał pozostałych, którym z pewnością również doskwiera aktualne otoczenie ekonomiczne.
Obniżone oprocentowanie dla aktualnych klientów obowiązuje od
01.07.2022 r. i potrwa do końca bieżącego roku.
– Szanujemy swoich klientów i chcemy pomóc im w tych trudnych czasach.
Rząd co prawda planuje programy pomocowe, ale to może nieco potrwać,
więc postanowiliśmy nie czekać i pomóc naszym klientom już teraz, widząc
jak bardzo z miesiąca na miesiąc uszczupla się ich portfel. Ten trudny dla
kredytobiorców czas zdecydowanie pokazuje, że warto być klientem Poznańskiego Banku Spółdzielczego, gdyż takiej ulgi jak dotąd nie wprowadził dla swoich klientów żaden inny bank w Polsce – mówi Tomasz Murawski, wiceprezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego.

Poznański Bank Spółdzielczy przygotował również analogiczną ofertę
dla klientów ubiegających się o kredyt mieszkaniowy „Tniemy WIBOR
o 50%”, gdzie obniża WIBOR o 50% przez okres 2 lat, przy zachowaniu
kilku warunków „aktywności klienckiej” – wychodzimy naprzeciw również
klientom, którzy dopiero planują zakup swojego wymarzonego mieszkania czy domu. Obniżenie WIBOR-u o 50% przez 2 lata to duża oszczędność
dla ich portfeli i pod każdym względem atrakcyjniejsza oferta niż okresowo
stałe oprocentowanie kredytu, gdzie oprocentowanie oscyluje w granicach
8% i powyżej – dodaje Tomasz Murawski.
Dla przykładu – przy 20% wkładzie własnym i nabyciu pakietu ubezpieczeń, marża wynosi 1,79%, natomiast obniżony o 50% WIBOR 3M
(z dnia 27.06.2022r.) wynosi 3,5%. W takim przypadku oprocentowanie
wynikowe kształtuje się na poziomie 5,29%, czyli niespotykanie niskim
na obecnym rynku bankowym. Co więcej – zakładając, że stawka WIBOR
zostanie podniesiona jeszcze o kolejne 4 pkt. proc., co wydaje się dzisiaj
mało prawdopodobne, oprocentowanie tego kredytu wynosić będzie
tylko o 2 pkt. proc. więcej czyli 7,29% (to nadal mniej niż aktualna oferta
banków komercyjnych z okresowo stałym oprocentowaniem).
Promocja „Tniemy WIBOR o 50%” trwa do 30.09.2022 r. Zapraszamy
do naszej placówki w Luboniu, ul. Poniatowskiego 22 oraz do pozostałych placówek naszego Banku. Szczegóły dostępne są na stronie www.pbs.poznan.pl oraz na FB PoznanskiBank.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,40%. Całkowita kwota kredytu: 408 600,00 zł, kwota zaangażowanych przez Kredytobiorcę środków własnych: 102 150,00 zł całkowita kwota
do zapłaty: 971 878,73 zł. Roczne zmienne oprocentowanie nominalne: 6,83%. Całkowity koszt kredytu wynosi: 563 278,73 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu: 549 958,93 zł,
prowizja: 1 225,80 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 19,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego: 0,00 zł, koszt użytkowania karty debetowej: 2 520,00 zł, koszt użytkowania karty kredytowej:
1 800,00 zł, koszt sporządzenia operatu szacunkowego: 615,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości: 7 140,00 zł – koszt ubezpieczenia za cały okres kredytowania. Spłata kredytu w 360 równych,
miesięcznych ratach pierwsza w wysokości: 2 662,40 zł i każda kolejna w wysokości: 2 662,67 zł. Kalkulację sporządzono według danych na dzień 22.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od: wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
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Wizyta przyjaciół z Francji
W tym roku minęło 20 lat od podpisania Karty Przyjaźni między Miastem Luboń, Gostyniem i 15
gminami Plateau Est de Rouen we Francji oraz działającymi w nich Stowarzyszeniami: Luboń bez
Granic – Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą, Stowarzyszenie „Dom Europejski” w
Gostyniu i Europe Inter Échange. Dokument o przyjaźni podpisano 6 kwietnia 2002 r.
W niedzielę, 10 lipca przyjechali do Lubonia zaprzyjaźnieni z naszym miastem goście z Francji. „Ze względu na odwołany lot, podróż z Normandii do Wielkopolski odbyli autokarem i trwała ona 16 zamiast 2 godzin.
W związku z tym byłam zmuszona do znowelizowania programu pobytu naszych gości. Byli zmęczeni podróżą ale szczęśliwi, że do nas dotarli. Grupa przybyłych liczyła 33 osoby, które po przywitaniu zamieszkały
w domach u 16 lubońskich rodzin.” – powiedziała jedna z założycieli, Przewodnicząca Stowarzyszenia Luboń bez Granic – Grażyna Kiercul.
W poniedziałek, 11 lipca przed południem odbyło się polsko-francusko
-ukraińskie spotkanie w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.
Sikorskiego. Była to okazja do wspólnych wielojęzycznych rozmów oraz
podziękowań za oferowaną przez Francuzów pomoc finansową dla ukraińskich rodzin (Francuzi przekazali 6 000 €). W trakcie spotkania jedna
z Ukrainek podkreśliła, że należy cenić wolność, nie zawsze potrafimy ją
docenić i uszanować, dopóki jej nie utracimy. W podziękowaniu za okazane wsparcie, Ukraińcy przygotowali tradycyjny barszcz, pierogi oraz ciasto dla wszystkich uczestników spotkania. Po południu goście z Francji
zwiedzali Poznań.

Francuzi wyruszyli w powrotną podróż do Normandii. Będąc już w domu
przesłali Grażynie Kiercul wiadomość następującej treści: „Witamy serdecznie Grażynę. Po prawie tygodniu spędzonym w Polsce wszyscy
wróciliśmy do swoich codziennych zajęć. Pragniemy Pani osobiście podziękować za odwagę, entuzjazm i znaczenie, jakie przywiązuje Pani do
naszej wizyty. Pragniemy osobiście podziękować za odwagę, entuzjazm
i wagę, jaką przywiązujecie do tego, byśmy byli szczęśliwi! Cieszymy się!
Program naszej wizyty był bardzo urozmaicony i ciekawy, ani chwili się
nie nudziliśmy. Doceniamy też Twój uśmiech Grażynko i życzliwość oraz
umiejętność rozwiązywania drobnych problemów. Życzymy Państwu
wspaniałych wakacji i zasłużonego odpoczynku.
Patricia i Claude Enjalbert... oraz wszyscy Francuzi!”.
(PAW)

„Wtorek i środę spędziliśmy z gośćmi w trójmieście. W Gdańsku byliśmy
w Muzeum Solidarności, zwiedziliśmy m.in. Długi Targ i Bazylikę Najświętszej Maryi Panny. Wybraliśmy się też na Westerplatte, wysłuchaliśmy
koncertu organowego w Oliwie, spacerowaliśmy na plaży i po molo w Sopocie” – wspomina Grażyna Kiercul.
W czwartek,14 lipca Francuzi obchodzili Dzień Bastylii. To ważne dla nich
święto narodowe. Przed południem lubońscy gospodarze i francuscy goście uczcili je na poznańskiej Cytadeli, składając wspólnie kwiaty pod pomnikiem jeńców francuskich poległych na polskich ziemiach w XIX i XX
w. Po południu w Lacercie odnowiono kartę 20-letniej oficjalnej przyjaźni
Lubonia i Gostynia z gminami Plateau Est de Rouen w Normandii.
Następnego dnia goście wybrali się do Zamku w Kórniku. Pływali też
statkiem po j. kórnickim. Piątek był ostatnim dniem ich wizyty w naszym
mieście. Po kolacji przyszedł czas na pożegnanie. Jednak nikt nie mówił
żegnajcie, ale do rychłego zobaczenia. Po godz. 21, dziękując za gościnę

Serdeczne pożegnanie przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lasku
fot. Zb. Grażyny Kiercul

Francuskie Stowarzyszenie Europe Inter Échange przekazało na konto Stowarzyszenia Luboń bez Granic 6 000 € jako wsparcie dla uchodźców z Ukrainy
fot. Zb. Grażyny Kiercul

W środę, 13 lipca goście z Francji wybrali się na Westerplatte fot. Zb. Gryżyny Kiercul

W Lacercie odnowiono kartę 20-letniej oficjalnej przyjaźni Lubonia i Gostynia
z gminami Plateau Est de Rouen w Normandii fot. Zb. Grażyny Kiercul
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Sezon na plaży miejskiej nad Wartą
Plaża miejska nad Wartą tętni życiem. Powodzeniem cieszą się prowadzone tam zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz sobotnie seanse kina letniego.
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.

Plażowe zaczytajki prowadzone przez Bibliotekę Miejską we wtorki
o godz. 16.

CYKLICZNE WYDARZENIA W SIERPNIU

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.

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.

Kino letnie w soboty

PCHLI TARG
Wzajemna wymiana ubrań, zabawek, drobnych mebli w sobotę 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)

We wtorki, pod profesjonalnym okiem odbywają się m.in. zajęcia zumby fot. Paweł Wolniewicz

Powodzeniem cieszą się zajęcia animacyjne na plaży
fot. Paweł Wolniewicz

Czy Pani/Pan w wakacyjny czas
korzysta z oferty plaży miejskiej nad Wartą?
Sondaż nawiązuje do trwającego sezonu wakacji letnich. Byliśmy ciekawi jak respondenci odniosą się do kwestii
uczestnictwa w zajęciach organizowanych na plaży miejskiej lub czy po prostu na niej wypoczywają?
Nieznaczna większość respondentów – 52%
– odpowiedziała twierdząco. Komentarze, które
zanotowaliśmy to: „Oczywiście, często bywam
tam z wnukami”, „Mieszkam w bloku, chodzę na
plażę jak tylko czas i pogoda pozwolą”, „W tym
roku nigdzie nie wyjeżdżam, więc korzystam
z tej okazji”, „Chodzę tam we wtorki na zumbę,
a w soboty na jogę”, „Chodzimy tam całą paczką”,
„Zaglądam tam często, ponieważ mam blisko”,
„Tak, lubię seanse kina letniego na plaży”, „Tak,
są u mnie wnuki na wakacjach i chodzę z nimi
na zajęcia organizowane dla dzieci”, „Jak najbardziej, mam 91 lat i lubię popatrzeć na opalające
się kobiety”, „Z powodu drożyzny nie stać mnie
na wyjazd nad ukochane morze. Dobrze, że nad
Wartą jest chociaż namiastka nadmorskiej plaży”.
Nieco mniejsza grupa respondentów – 48% –
odpowiedziała przecząco, argumentując swoje

wypowiedzi m.in. tak: „Nie, ponieważ w Warcie
nie można się kąpać”, „Niestety, nad Wartę mam
za daleko”, „Chętnie bym tam poszła, ale lekarz
zabronił mi przebywać na słońcu”, „W tym wieku
to nie dla mnie”, „Dawniej można było się kąpać
w Warcie, niestety, teraz nie. Domagamy się wybudowania pływalni”, „W tym wieku już nie plażuję”, „Nawet nie wiem, w którym miejscu plaża
się znajduje”, „Niestety, nie mam na to czasu, ale
plaża to dobry pomysł”, „Moją ulubioną plażę
mam w ogrodzie”, „Nie lubię plażowania, odpoczywam wyłącznie w ciszy”, „Nie, ale słyszałam,
że jest fajnie”, „Dopóki żył mój pies, zaglądaliśmy
tam często, kiedy odszedł, przestałam…”, „Nie, to
nie dla mnie”.
Sondaż przeprowadził i opracował
Paweł Wolniewicz

NIE
48%

TAK 52%
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Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się we wtorek, 23 sierpnia, w Poznaniu w Centrum Medycznym Arterieart, ul. Rakoniewicka 23A.
Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50-69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych
Unii Europejskiej. Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest
bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od
lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie:
– telefonicznie: 503 075 095
– e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).
Zespół Zdrowa Aorta

Opaski dla seniorów
We wtorek, 12 lipca Burmistrz Małgorzata Machalska przekazała Panu Boguszowi,
jako jednemu z pierwszych lubońskich seniorów tzw. opaskę bezpieczeństwa – w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 „Opaski bezpieczeństwa”
dla osób w wieku 65 lat i więcej.
Burmistrz Miasta Luboń oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Luboniu zapraszają do
skorzystania z usługi opieki na odległość w formie
„opasek bezpieczeństwa”. Na zapewnienie wsparcia seniorom Luboń otrzymał środki od Wojewody
Wielkopolskiego w wysokości 57 820 zł.
Opaska bezpieczeństwa to niewielkie urządzenie
przypominające zegarek na rękę, wyposażone
w przycisk szybkiego powiadamiania SOS, który
w sytuacjach nagłego zagrożenia życia, wysyła
alarm do centrum całodobowej opieki.
Uprawnieni do otrzymania opaski są mieszkańcy
Lubonia w wieku 65 lat i więcej, którzy z powodu

stanu zdrowia mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem, mieszkają same lub z osobami, które
z różnych powodów nie są w stanie zapewnić im
wystarczającej opieki. Chodzi o poprawę poczucia
bezpieczeństwa, a także stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
Aby za darmo otrzymać urządzenie należy złożyć wniosek w siedzibie lubońskiego MOPS
przy ul. Źródlanej 1 lub zgłosić taką potrzebę
telefonicznie pod numerem telefonu: 61 810 50
85 lub 695 055 105.
Należy pamiętać, że opaska jest własnością gminy,

Jednym z pierwszych lubonian, któremu Burmistrz Małgorzata Machalska przekazała opaskę bezpieczeństwa
był pan Bogusz fot. Zb. UML

a osoby które ją otrzymają na podstawie umowy
użyczenia nie mogą jej przekazywać osobom trzecim oraz będą odpowiedzialne za prawidłowe jej
użytkowanie.
Wszystkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy ośrodka pomocy społecznej pod w/w numerami telefonów. (MOPS)

REKLAMA

MEBLE

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

LK125

Polub nas na Facebooku

BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl
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Badacze w NCL
W dniach 7-9 lipca br. w centrum NCL stanął dobrze znany mieszkańcom namiot Miasta
Luboń. Choć można było w nim otrzymać aktualne numery Informatora Miejskiego i gadżety promocyjne Miasta, wyjątkowo nie pracowali pod nim urzędnicy miejscy.
W ramach współpracy Urzędu Miasta Luboń i Wydziału Socjologii UAM
w Poznaniu odbyła się w naszym mieście kolejna tura badań socjologicznych. Tym razem młodzi badacze skupili się na społeczności NCL. Pod czujnym okiem organizatora przedsięwzięcia – prof. Marka Nowaka studenci
próbowali odpowiedzieć na pytanie: Co moglibyśmy wspólnie zrobić, by
lepiej żyło ci się w Nowym Centrum Lubonia? Jak sami napisali w ogłoszeniu zapraszającym do wzięcia udziału w badaniu dotyczyło ono „Twojej opinii na temat Nowego Centrum Lubonia, pomysłów na rozwój tego miejsca
i poszerzenie zakresu jego działalności, w oparciu o Twoje potrzeby. Dzięki
Twojemu głosowi dowiemy się jak skutecznie wpływać na Luboń, by było
to miasto przyjazne wszystkim mieszkańcom”. Badanie skierowane było do
wszystkich osób mieszkających w Nowym Centrum Lubonia, w różnym wieku, o różnych profesjach i doświadczeniach życiowych. Propozycja rozmowy
w swobodnej atmosferze, poznania opinii i obserwacji mieszkańców miało
pomóc socjologom stworzyć realne rozwiązania dla Nowego Centrum Lubonia oraz odpowiedzieć na realne potrzeby mieszkańców.
W ramach badania młodzi socjologowie zapraszali lubonian do wypełnienia
kwestionariusza badawczego, a wybrane osoby zapraszano także na spacery badawcze i do wzięcia udziału w wywiadach pogłębionych. Cieszy duże

zainteresowanie mieszkańców i ich życzliwość
względem badaczy. Wbrew pozorom, mieszkańcy NCL bardzo chętnie wychodzą zza metalowych ogrodzeń swoich wspólnot mieszkaniowych, spędzając czas w przestrzeniach Autorka tekstu, radna RML
wspólnych osiedla, korzystając z jego stale - Anna Bernaciak fot. Zb. A.B.
rozwijających się usług i polepszającej się infrastruktury. Pierwsze wnioski płynące z badania są zatem optymistyczne
– udało się przeprowadzić badanie ankietowe wśród niemal 200 lubonian
z NCL, poznając nieco bliżej ich potrzeby i oczekiwania. Część z nich traktuje Luboń jako tymczasową przystań na swoje życiowej drodze, inni jednak
dość mocno identyfikują się z miastem, planując tu swoje dalsze życie. Doceniają rozwijającą się infrastrukturę drogową, rekreacyjną i wypoczynkową, choć zgłaszają też szereg potrzeb i obaw. Chyba jedną z dominujących
jest rosnące zagęszczenie mieszkań w ich sąsiedztwie i braki w zakresie
utwardzenia ul. Mizerki czy liczby miejsc parkingowych. Z niecierpliwością
czekamy na szczegółowe wyniki badania, które mamy nadzieję zaprezentować także Państwu na łamach „Gazety Lubońskiej”.
Anna Bernaciak

Badania studentów UAM w NCL
W dniach 7-9 lipca studenci Wydziału Socjologii UAM w Poznaniu przeprowadzali badanie
w Nowym Centrum Lubonia. Było anonimowe, skierowane do osób mieszkających w Nowym Centrum Lubonia, w różnym wieku, o różnych profesjach i doświadczeniach życiowych. Miało pomóc odpowiedzieć na dwa pytania: kim jesteśmy, jako mieszkańcy NCL oraz
co robimy i co można wspólnie zrobić w NCL, by lepiej się tu żyło? Studenci prosili o odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe dotyczące NCL. W wywiadach pogłębionych i podczas
spacerów badawczych pytali o pomysły na rozwój tego rejonu naszego miasta.
Badanie zorganizował Wydział Socjologii UAM w Poznaniu pod batutą prof.
Marka Nowaka we współpracy z Urzędem Miasta i radnymi RML. Marek Nowak
jest socjologiem związanym z poznańskim ośrodkiem socjologicznym od lat
90. XX w. Obecnie pracuje jako profesor UAM, na Wydziale Socjologii. Wywodzi się z tzw. Starego Grunwaldu. Dzielnicy Poznania, która została zaprojektowana i w większej części powstała w XX-leciu międzywojennym. Po wojnie,
w latach 60. XX w. uzupełniono ją o modernistyczne blokowiska ulokowane
obecnie przy ulicy Marcelińskiej i Grochowskiej, co stworzyło bardzo szczególne połączenie społeczności przedwojennej inteligencji (związanej choćby
z nowopowstałym Uniwersytetem Poznańskim) oraz osób przesiedlanych
ze Świętego Marcina (budowa wieżowców Alfy lata 50. i 60. XX w.). Stworzyło
to niezwykle ciekawy tygiel społeczny inspirujący socjologów i jak widać mogący tworzyć inspirację do kariery zawodowej w najstarszym ośrodku socjologicznym w kraju.
Elementem specyfiki socjologii, jaką od lat praktykuje, jest amerykańska
koncepcja „socjologii publicznej” lub „socjologii klinicznej”, zakładająca nie
tylko odkrywanie praw rządzących rozwojem społecznym, ale również
konstruktywistyczny wpływ socjologa na społeczne otoczenie. Skądinąd
było to obecne również w socjologii Floriana Znanieckiego, nestora socjologii poznańskiej, który w latach 20. XX w. w pionierskim badaniu próbował odpowiedzieć na pytanie, czym dla poznaniaków i poznanianek jest ich
miasto. Z tego źródła wprost wynikają również zainteresowania związane
ze społecznym aktywizmem i wolontariatem w Poznaniu, a także wieloletnie zainteresowanie problematyką rewitalizacji centrum Miasta Poznania.
Szczególnie inspirującym i jednocześnie ambitnym projektem (nie do końca
zrealizowanym), była rewitalizacja Śródki.
Zbliżone do tych źródeł jest również zainteresowanie Luboniem, jako fenomenem i przykładem miasta satelitarnego wokół Poznania, z jego historią sięgającą przełomu XIX i XX wieku.
„Bezpośrednią inspiracją do zajęcia się Luboniem było wiele lat temu zorganizowanie w ramach Festiwalu książki miejskiej Stowarzyszenia „Prawo do
Miasta” dyskusji na temat kondycji miast funkcjonujących w bezpośrednim
sąsiedztwie Poznania. Uczestnicy spotkania mieli możliwość udziału w dyskusji na temat tożsamości miast w obliczu procesu ekspansji metropolii. Spo-

Profesor Marek Nowak od lat
praktykuje amerykańską kon-

tkanie to bezpośrednio doprowadziło do
cepcję „socjologii publicznej” lub
nawiązania kontaktu z Panią Doktor Anną
„socjologii klinicznej”, zakładająBernaciak, radną lubońską i realizacji w ra- cą nie tylko odkrywanie praw rząmach tygodniowych praktyk studenckich dzących rozwojem społecznym,
badania w pandemicznym 2021 roku. W tym ale również konstruktywistyczny
roku (2022) na podstawie wniosków z wcze- wpływ socjologa na społeczne
śniejszego badania zajęliśmy się badaniem otoczenie fot. Zb. Marka Nowaka
mieszkańców Nowego Centrum Lubonia. Interesowało nas to jaki potencjał drzemie w mieszkańcach dzielnicy, dostrzegając, że ma on podstawowe znaczenie dla przyszłości miasta. Wstępne wnioski
z naszego tegorocznego badania są „słodko-kwaśne”, jak doskonała azjatycka
kuchnia jednej z restauracji ulokowanych w NCL przy Wschodniej. Z jednej
strony mieszkańcy są otwarci i zainteresowani tym, co się dzieje wokół nich.
Z drugiej jednak stosunkowo słaba jest infrastruktura społeczna współpracy
pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami. Ma to zapewne związek ze słabościami, nazwijmy je: urbanistycznymi NCL, ale także brakiem instytucji, które
ułatwiałyby kooperację i współpracę mieszkańców i mieszkanek. Sporo jest
tutaj obszarów/zagadnień, w których wspólnie można wiele zdziałać. Co więcej, najwyraźniej jest zapotrzebowanie na tego rodzaju działania” – powiedział
Marek Nowak.
Kilka spostrzeżeń i refleksji prof. Marka Nowaka
„Dzielnica jak pączek z dziurką” – plac, przy ul. Wschodniej i Al. Jana Pawła II
ma niewątpliwie ogromny potencjał w obecnej formie prawie całkowicie niewykorzystany. Oczywiście, ze względu na plany miasta, w grę wchodzą jedynie rozwiązania tymczasowe, np. wykorzystanie obszaru na wielofunkcyjny
miejski rynek, i/czy np. miejsce organizacji letniego kina, bądź festiwalu kuchni
z food truckami, etc.
„Plac zabaw jako szansa i ślepa uliczka”, z jednej strony pozwala się spotkać
dzieciom i ich opiekunom, z drugiej jest uciążliwym sąsiadem dla całej reszty.
„Archipelag grodzonych osiedli” – dzielnica po której trudno się chodzi, bo
idąc w którymkolwiek kierunku trafiamy na szlaban. Oczywiście płot działa
jak miecz obosieczny, nie tylko chroni przed niechcianym gościem, ale nade
wszystko oddziela. (PAW)
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Zakończono roboty na długiej ul. Długiej
W lipcu zakończono miejską inwestycję polegającą na wybudowaniu jednej z najstarszych i najdłuższych ulic w Luboniu.
Ulica Długa, jako jedna z nielicznych miała szansę na uzyskanie maksymalnego dofinansowania
z rządowego funduszu, z uwagi na jej długość
(1 160 m). Przedmiotem inwestycji była jej budowa, wraz z przylegającymi odcinkami ulic
Uroczej i Szkolnej oraz rozbudową odcinka ul.
Poprzecznej. Inwestycja obejmowała: budowę
jezdni, chodników, zjazdów, pasa zieleni, kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i ułożenie przepustów kablowych. W jej zakresie wybudowano
również trzy tzw. skrzyżowania wyniesione.
Odbiór inwestycji zostanie dokonany w sierpniu
tego roku. (PAW)

Wjazd z ul. Żabikowskiej na ul. Długą fot. Paweł Wolniewicz

Echa naszych publikacji
Przed miesiącem publikowaliśmy na naszych łamach list Czytelniczki, która o włos uniknęła kolizji na skrzyżowaniu ulic:
Powstańców Wielkopolskich, Ks. Stanisława Streicha i Aleksandra Puszkina (czytaj: „GL” 07-2022, s.10). W odpowiedzi informowaliśmy o planowanej inwestycji, w ramach której ma powstać nowa sygnalizacja świetlna na w/w skrzyżowaniu.
W połowie lipca rozpoczęto inwestycję. Zadanie obejmuje modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich – Ks. Stanisława Streicha – Aleksandra
Puszkina oraz budowę kanalizacji kablowej.
Takie rozwiązanie ma zminimalizować występowanie awarii oraz umożliwi szybką naprawę ewentualnych uszkodzeń. Projekt zakłada
kompleksową wymianę wszystkich urządzeń
w obrębie skrzyżowania oraz wszystkich naziemnych urządzeń związanych z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej, a więc: masztów, słupków, sygnalizatorów świetlnych oraz
sygnalizatorów akustycznych.

W celu usprawnienia ruchu pieszego oraz kołowego skrzyżowanie zostanie wyposażone
w nowy sterownik sygnalizacji świetlnej, pozwalający na prowadzenie teledetekcji (rodzaj
badań wykonywanych z pewnej odległości
– zdalnie). Rozwiązanie to ma na celu zoptymalizowanie przepustowości skrzyżowania.
W celu poprawy bezpieczeństwa, szczególnie
niechronionych uczestników ruchu, na każdym sygnalizatorze świetlnym obsługującym
ruch pieszy zamontowana zostanie oprawa
oświetleniowa. Takie rozwiązanie w sposób
znaczny poprawi widoczność na przejściach W celu usprawnienia ruchu pieszego oraz kołowego skrzyżowanie będzie wyposażone m.in. w nowy sterownik sygnalizacji
po zmroku. (PAW)
świetlnej fot. Paweł Wolniewicz

Przebudowa ul. Kościuszki
Nasze miasto uzyskało ponad 9 200 000 zł dofinansowania na przebudowę ulicy Kościuszki. W historii Lubonia jest to
najwyższa dotacja na budowę drogi.
Trwają prace związane z modernizacją odcinka
(1 043 m) ul. Kościuszki, będącej jedną z głównych ulic naszego miasta. W pierwszym etapie
wykonano prace przygotowawcze, polegające
na usunięciu kolizji elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz przebudowie odcinka sieci
gazowej. Prace te wykonano przed przebudową przepustu na cieku Żabinka. Zerwano asfalt
i podłoże drogi na odcinku od ul. Poniatowskiego do skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicami

Sikorskiego i Sienkiewicza. Rozpoczęto wymianę
kanalizacji deszczowej na tym odcinku. W dalszej
kolejności będzie wykonane nowe przęsło kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza i przełączenie istniejącej kanalizacji do nowego kolektora
w ul. Kościuszki, po czym wykonawca przystąpi
do budowy przepustu w przebudowywanej ulicy. Po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej na odcinku etapu pierwszego, rozpoczną się
roboty drogowe tj. budowa nowej konstrukcji

Skrzyżowanie ul. Kościuszki z ulicami Sikorskiego i Sienkiewicza. Kierowcy korzystający z wyznaczonych objazdów zmuszeni są zachować ostrożność i uzbroić się w
cierpliwość fot. Paweł Wolniewicz

drogi. Jednocześnie wykonawca przystąpi do
etapu drugiego inwestycji tj. budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sikorskiego do
skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. 11 Listopada.
Modernizacja wiąże się z różnymi uciążliwościami dla uczestników ruchu w tym rejonie miasta.
Kierowcy korzystający z wyznaczonych objazdów
zmuszeni są zachować ostrożność i uzbroić się
w cierpliwość. (PAW)

W pierwszej dekadzie lipca na ul. Kościuszki pojawił się ciężki sprzęt
fot. Paweł Wolniewicz

DZIEJE SIĘ W BIZNESIE
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Biznes lokalny
Poniżej prezentujemy nowo otwarte w naszym mieście punkty o charakterze handlowo – usługowym
oraz informujemy o zmianach w już istniejących. Zachęcamy jednocześnie do kontaktu osoby, które
w przeciągu ostatnich trzech miesięcy otworzyły swoją firmę na terenie Lubonia i chciałyby poinformować Czytelników na łamach prasy lokalnej o zakresie świadczonych przez siebie usług.
Firma Polak Drewno mieszcząca się pod adresem Dworcowa 18 została przeniesiona na ul. Sobieskiego 23 (niedaleko stacji paliw Orlen). W ofercie punktu
w dalszym ciągu pozostają domki z drewna oraz deska, kantówki, drewno strugane, boazeria. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Telefon
kontaktowy 691 810 109, www.polak-drewno.pl

Na terenie CH Factory przy ul. Dębieckiej funkcjonuje pierwszy w Luboniu sklep
Żappka Store. To nowoczesna Żabka, w której nie ma kas ani obsługi. Żeby wejść
do sklepu najpierw trzeba pobrać aplikację żappka, wybrać z menu „Żappka Store” i wyświetlić kod QR. Następnie po zeskanowaniu swojego
kodu QR, wejść do środka i wziąć
z półki wybrane produkty. Po
wyjściu płatność za zakupy zostanie pobrana automatycznie
z karty kupującego w żappce.
Rachunek można znaleźć w
aplikacji oraz na e-mailu. Sklep
jest czynny przez całą dobę we
wszystkie dni roku.

Przy ul. Wodnej 10A otwarto Salon Urody Beauty Boom, specjalizujący się w zabiegach na
twarz i ciało oraz oferujący m.in.:
modelowanie oprawy oczu, w
tym również makijaż permanentny brwi, pielęgnację dłoni i
stóp, radiofrekwencję mikroigłową, lipolizę iniekcyjną, makijaż
okolicznościowy. Przed wizytą
preferowany jest kontakt telefoniczny 508 318 260.

Przy ul. Sikorskiego 1A otwarto lodziarnię Najs Ice lody produkowane na
miejscu, czynną codziennie w godzinach 10-20.

Opracowanie i fotografie: Paulina Korytowska, Paweł Wolniewicz

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

PRACOWNIA ZŁOTNICZA
Paweł Kortus

Polecamy usługi w zakresie:
• naprawa
• przerób
• sprzedaż
biżuterii złotej i srebrnej.

CAŁOROCZNA REKRUTACJA NA ROK 2022/2023 JUŻ TRWA!
NIE CZEKAJ, ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!

tel. 511 722 751

e-mail: biuro@m-cool.pl

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

ul. Żabikowska 39
62-030 Luboń
tel. 602 337 146

Godziny otwarcia:
Pn - Pt 1000 - 1700
Sobota 1000 - 1300

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

roletydudzik@onet.pl
601 775 420

61 817 18 39
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Oazy zieleni w letniej szacie – fotorelacja
W wakacyjny czas warto odwiedzić lubońskie oazy zieleni, które kuszą letnimi walorami i wabią swoim niepowtarzalnym urokiem. Należą do nich rejony nadwarciańskie, Kocie Doły, Szachty i dolina Strumienia Junikowskiego.
Pomimo postępującej i wszechobecnej urbanizacji stanowią siedlisko dla
wielu gatunków roślin i zwierząt. Zachęcamy do wybrania się w te rejony
i zanurzenia w ich atmosferze, zwłaszcza tych, którzy nie mogą z różnych
względów wybrać się do bardziej odległych miejsc. Bez cienia wątpliwości
przyroda odpłaci się swoim pięknem. (PAW)

Skanuj kod i zobacz więcej zdjęć

Kto ma szczęście, nad Wartą zauważy szukającą w jej nurcie ryb czaplę siwą
fot. Paweł Wolniewicz

W tafli stawu Edy na Szachtach obłoki przeglądają się niczym w lustrze
fot. Paweł Wolniewicz

W dolinie Strumienia Junikowskiego można podpatrzeć poranną kosmetykę kaczek
krzyżówek fot. Paweł Wolniewicz

Jednym z mieszkańców Szacht jest łabędź niemy, który wcale nie jest niemy. Często
chrząka i parska, natomiast na intruzów syczy fot. Paweł Wolniewicz

Na Kocich Dołach można zauważyć wyspę złożoną z królowych sadzawek – lilii
wodnych fot. Paweł Wolniewicz

Popularnością cieszą się spływy kajakowe Wartą fot. Paweł Wolniewicz

SAMORZĄD
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XLVIII sesja Rady Miasta Luboń
– bł. Edmund Bojanowski patronem Miasta Luboń
W czwartek 21 lipca odbyła się ostatnia przed przerwą wakacyjną XLVIII sesja Rady Miasta Luboń.
Oprócz zwykłych uchwał dotyczących funkcjonowania naszego miasta w porządku obrad znalazło
się oświadczenie w sprawie opinii do wniosku Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszego
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny o ustanowienie bł. Edmunda Bojanowskiego patronem Miasta Luboń, który niedawno poddany był konsultacjom społecznym.
Skarga na działanie Burmistrz Lubonia
Pierwszym punktem obrad była skarga jednego
z mieszkańców na nienależyte wykonanie zadań przez
Burmistrz Miasta Luboń i pracowników Urzędu Miasta,
naruszenie interesów skarżącego, a także przewlekłe
załatwienie sprawy, poprzez odmowę dostępu do drogi publicznej ulic Rejtana i Traugutta w celu obsługi
komunikacyjnej planowanej inwestycji (kruszarnia). Po
wnikliwej analizie wniosku radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznali go za niezasadny i odrzucili.
Miasto dopłaci z własnej kieszeni za zagospodarowanie odpadów

Okazało się jednak, że radni na komisjach przyjęli inny
podział (5 000 zł i 35 000 zł), na co zwrócił uwagę radny
M. Samulczyk. Po chwilowej konsternacji i konsultacjach z prawnikiem, podjęto decyzję o przerwaniu obrad i pilnym zwołaniu Komisji Organizacyjno-Prawnej,
która odrzuciła swoje wcześniejsze poprawki. Po wznowieniu obrad radni przyjęli podział środków zgodny
z pierwotnym projektem.
Zgoda na wszczęcie procedury w sprawie ustanowienia bł. Edmunda Bojanowskiego Patronem MiaJakub Jackowski fot. Zb. J.J. sta Luboń

Radni zgodzili się także na pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych miasta, ponieważ
środki z opłaty pobranej od mieszkańców okazały się niewystarczające. Konieczność dopłaty wynika ze zmiany w 2022 r. systemu rozliczeń za odbiór odpadów (przejście do ITPOK w Poznaniu), wzrostu
cen paliwa i kosztów ogólnych oraz zwiększenia ilości odpadów.
Zwiększenie średniej ceny paliwa
Decyzją radnych rodzice dowożący swoje dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 mogą liczyć na
większy zwrot kosztów dzięki podniesieniu średniej ceny jednostki
paliwa w Mieście Luboń (olej napędowy – 7,75 zł/l, benzyna Pb95
– 7,70 zł/l, autogaz LPG – 3,34 zł/l).
Zmiana regulaminów dla radnych i nauczycieli
Dokonano również niewielkiej zmiany w Regulaminie Etyki Radnego. Teraz radny będzie miał 14 dni na odwołanie się od stanowiska
Komisji do Rady. Do porządku obrad dodano także punkt dotyczący wpisania do Regulaminu wynagradzania nauczycieli nowego
stanowiska specjalisty – pedagoga specjalnego, które wprowadzone zostało do karty nauczyciela.
Zmiany w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej
Dynamiczna sytuacja finansowa miasta wymaga wprowadzania
regularnych zmian do bieżącego budżetu, porządkujących i aktualizujących stan dochodów i wydatków. Także w lipcu dokonano
korekt m.in. zwiększono kwotę na remont ul. Kościuszki o 1 mln zł.
W wyniku dotychczasowych zmian deficyt zwiększył się z 25,8 mln zł
do ponad 32,8 mln zł, co zmusiło władze miasta do podjęcia decyzji
o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na kwotę 14 383 267,10 zł.
Przy okazji dyskusji nad budżetem radny M. Samulczyk (KML) poruszył kwestię inwestycji, które z powodu cięć wypadły z harmonogramu w tym roku (np. ul. Żabikowska) i pytał, czy zrealizowane
już remonty zostały rozliczone i czy zostały w związku z tym jakieś
wolne środki, które można przerzucić na kolejne inwestycje.
Zamieszanie z dotacjami dla parafii
Kolejnym punktem obrad miało być podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy lubońskich zabytkach. O dofinansowanie zgłosiły się dwie parafie: pw. św. Barbary oraz pw. św. Jana Bosko. Projekt uchwały zakładał podział
środków: 10 000 zł dla św. Barbary i 30 000 zł dla św. Jana Bosko.

Ostatnim punktem obrad było przyjęcie oświadczenia w sprawie
opinii do wniosku Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszego Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny o ustanowienie bł. Edmunda Bojanowskiego patronem Miasta Luboń.
Przypomnijmy, że wniosek ten na przełomie kwietnia i maja został
poddany konsultacjom społecznym, w których 604 mieszkańców
było za jego przyjęciem, a 155 było przeciwnych. W dyskusji radna
M. Woźniak (FOL) zwróciła przytomnie uwagę, że liczbę oddanych
odpowiedzi nie można traktować jako reprezentatywną (1,9%) biorąc pod uwagę, że w Luboniu mieszka ponad 30 000 osób. Szczególnie, że w mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych wypowiedzi zarówno pod względem samych konsultacji,
jak i ich wyniku. Odmiennego zdania byli radni A. Bernaciak (FOL)
i M. Samulczyk (KML), którzy z kolei domagali się uszanowania
wyników głosowania. Ostatecznie radni zgodzili się na wszczęcie
procedury ustanowienia bł. Edmunda Bojanowskiego Patronem
Miasta Luboń (17 za, 3 wstrzymało się i 1 przeciw).
Niezadowoleni seniorzy
W wolnych głosach radny B. Tarasiewicz (KML) poczuł się zbulwersowany informacją o skardze z jaką lubońscy seniorzy zwrócili się
do posła B. Wróblewskiego (PiS), który niedawno odwiedził nasze
miasto. Seniorzy z domu „Senior-Wigor” narzekali, że ich siedziba
została oddana na potrzeby uchodźców z Ukrainy i teraz muszą odbywać swoje zajęcia w Ośrodku Kultury, gdzie do sali trzeba wchodzić po schodach. Pani Burmistrz D. Franek uspokoiła, że sytuacja
została już rozwiązana i seniorzy zgodzili się przenieść do Centrum
Organizacji Pozarządowych, gdzie zapewniono im także niezbędny sprzęt.
Jednocześnie Pan radny zaproponował, aby skwerowi „sąsiedzkie
tulipany” nadać imię Obrońców Wolnej Ukrainy.
Ponadto radny M. Samulczyk otrzymał odpowiedź na swoją interpelację w sprawie ul. Kopernika. Prace projektowe dotyczące budowy tej drogi są na etapie uzgadniania z ZUDP oraz sporządzania
projektu podziału działek pod przyszły pas drogowy.
Jakub Jackowski
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Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98
Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu w okresie od 15 czerwca do 15 lipca interweniowała w 21 przypadkach. Większość
działań prowadzona była głównie na terenie naszego miasta.
17 czerwca – Luboń, ul. Jachtowa – Pożar trawy
17 czerwca – A2 157 km kierunek Warszawa – Wypadek
18 czerwca – Luboń, ul. Sikorskiego – Otwarcie mieszkania
22 czerwca – Luboń, ul. Reymonta – Rozpoznanie zagrożenia,
owady
22 czerwca – Luboń, ul. Jachtowa – Wyczuwalny zapach gazu
24 czerwca – Luboń, ul. Lipowa – Kot w studni
24 czerwca – Luboń, ul. Sienkiewicza – Otwarcie mieszkania
25 czerwca – Luboń, ul. Traugutta – Pomoc ZRM
25 czerwca – Komorniki, ul. Poznańska – Monitoring PPOŻ
26 czerwca – Trzebaw, ul. Poznańska – Monitoring PPOŻ

26 czerwca – Luboń, ul. Wschodnia – Pomoc ZRM
27 czerwca – Wiry, ul. Podleśna – Pożar lasu
29 czerwca – Komorniki, ul. Żabikowska – Topiąca się sarna w
zbiorniku retencyjnym
29 czerwca – Poznań, ul. Robocza – Pożar pustostanu ZNTK
4 lipca – Luboń, ul. Sobieskiego – Posprzątanie po kolizji
7 lipca – Poznań, ul. Haliny Konopackiej – Monitoring PPOŻ
8 lipca – Luboń, ul. Armii Poznań – Rozpoznanie zagrożenia
12 lipca – Luboń, ul. Armii Poznań – Plama oleju
12 lipca – Komorniki, ul. Ks. Malinowskiego – Pożar w skrzynce
energetycznej
12 lipca – Luboń, ul. Malinowa – Powalone drzewo
13 lipca – Komorniki, ul. Tulipanowa – Monitoring PPOŻ
Na podstawie danych OSP Paulina Korytowska

Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86
Od 15 czerwca do 15 lipca Straż Miejska podjęła 493
różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta.
Działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji oraz patrole piesze i pieszo-rowerowe – 24.
• Kontrola placów zabaw – 13.
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 47.
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 72.
• Patrole szkolne – 15.
• Patrole łączone/asysty z pracownikami Policji lub Urzędu
Miasta – 12.

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 35.
• Interwencje drogowe – 39.
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 27.
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – 87.
Warto wspomnieć, że na przełomie czerwca i lipca 7 osób
ukarano mandatami, natomiast 18 osób pouczono. Prowadzone są 23 sprawy o wykroczenie, 5 spraw trafiło do sądu.
Na podstawie danych SM (PAW)

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
Od 15 czerwca do 9 lipca w Luboniu skradziono jeden
samochód, zatrzymano siedem osób poszukiwanych,
jedną osobę posiadającą narkotyki i jednego nietrzeźwego kierowcę. Policja zatrzymała na gorącym uczynku
lub w bezpośrednim pościgu jedenastu sprawców oraz
wylegitymowała 453 osoby. Ujawniono również dziesięć oszustw internetowych (tzw. przestępstw w sieci).
15 czerwca – nieznany sprawca zniszczył folię ogrodową
i krzewy na jednym z Rodzinnych Ogródków Działkowych
przy ul. Granicznej.
16 czerwca – przy ul. Sikorskiego uszkodzono schody, poręcze, drzwi i ścianę Zakładu Fryzjerskiego (straty: 800 zł).
16 czerwca – przy ul. Dworcowej pociąg jadący z Kołobrzegu do Wrocławia
śmiertelnie potrącił znajdującego się na torach mężczyznę.
18 czerwca – skradziono toyotę zaparkowaną przy ul. Pułaskiego (straty: 5 000 zł).
18 czerwca – z jednego z mieszkań bloku przy ul. Żabikowskiej skradziono biżuterię (straty: 200 zł).
20 czerwca – przy ul. Żabikowskiej mieszkańcowi Lubonia skradziono telefon
komórkowy (straty: 1 000 zł).
21 czerwca – przy ul. Źródlanej zatrzymano mężczyznę podejrzanego o kradzież pieniędzy. Okazało się, że był poszukiwany celem doprowadzenia do
Aresztu Śledczego.

28/29 czerwca – z klatki schodowej jednego z bloków przy
ul. Konarzewskiego skradziono rower (straty: 2 000 zł).
29/30 czerwca – z ogrodzonego terenu budowy przy
ul. Żabikowskiej skradziono 30 worków tynku i 10 palet
(straty: 1 900 zł).
1 lipca – w sklepie Media Expert przy ul. Żabikowskiej pracownik tego sklepu skradł telefon komórkowy o wartości
7 700 zł, sprawcę zatrzymano. Ponadto ujawniono, że posiadał przy sobie narkotyki.
1/2 lipca – przy ul. Kochanowskiego uszkodzono bramę
garażu osiedlowego (straty: 1 500 zł).
2 lipca – w sklepie Media Expert przy ul. Żabikowskiej skradziono telefon komórkowy (straty: 1 500 zł).
2 lipca – przy ul. Dworcowej kierująca samochodem, wykonując manewr wyprzedzania potrąciła rowerzystę. Mężczyznę przewieziono do szpitala.
3 lipca – przy ul. Poniatowskiego, podczas kłótni dwóch mężczyzn, jeden
z nich uderzył drugiego w twarz. Pokrzywdzony ma wybite dwa zęby, wystawiono mu skierowanie do Zakładu Medycyny Sądowej.
5 lipca – przy ul. Wschodniej mieszkance Lubonia skradziono gotówkę
(straty: 100 € i 100 zł).
5 lipca – w sklepie Rossmann przy ul. Żabikowskiej skradziono perfumy
(straty: 970 zł).

24 czerwca – z jednego z mieszkań bloku przy ul. Kajakowej skradziono sztabkę złota (straty: 25 000 zł).

9 lipca – przy ul. Armii Poznań zatrzymano mieszkańca Mosiny kierującego
pojazdem pomimo braku ku temu uprawnień.

25 czerwca – przy ul. Powstańców Wielkopolskich zatrzymano nietrzeźwego
(1,5 promila) kierowcę.

...............................................

25/26 czerwca – przez drzwi tarasowe włamano się do jednego z domów jednorodzinnych przy ul. Platanowej, a następnie skradziono znajdujące się tam:
biżuterię, zegarki oraz firmowe torebki. Na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, stosowne czynności podjął również przewodnik z psem tropiącym (straty ok. 500 000 zł).
28 czerwca – przy ul. Kolonia PZNF zatrzymano mężczyznę kierującego pojazdem pomimo braku ku temu uprawnień.

Na podstawie danych policji (PAW)

Oznacz swój rower

Znakowanie rowerów odbędzie się w piątek, 26 sierpnia w godz. 11-15,
w Komisariacie Policji przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Wymagany
jest dowód osobisty i ewentualnie dowód zakupu roweru. Konieczne jest
uczestnictwo osoby pełnoletniej w przypadku znakowania rowerów dzieci.
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Życie w lubońskim Ośrodku Kultury
We wtorek, 21 czerwca w Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty lepienia z gliny dla dzieci
i dorosłych. Cieszyły się dużym powodzeniem, a podczas zajęć powstały różnorodne,
piękne prace, które zostały wypalone w piątek, w czasie zakończenia roku kulturalnego,
w specjalnie wybudowanym piecu. Warsztaty prowadził dr Wojciech Tężycki – opiekun
Warsztatu Ceramicznego na Wydziale Rzeźby
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz
działającej przy Warsztacie – Sekcji Ceramicznej Koła Naukowego Rzeźby.

stolarskich wykonaliśmy ryczki, które zabraliśmy ze sobą do domu, a także poznaliśmy gry
i zabawy naszych dziadków. W kinie Cinema
City obejrzeliśmy kilka ciekawych animacji,
przeżyliśmy survival w Palmiarni, pływaliśmy na
basenie i skakaliśmy na trampolinach. Za nami
bardzo aktywny czas.

fot. Zb. Ośrodka Kultury

Podczas czterech tygodniowych turnusów
z półkolonii w Ośrodku Kultury skorzystało
160 dzieci. Nasze półkolonie jak co roku miały
charakter wyjazdowy i każdego dnia czekały na
dzieci inne atrakcje. W tym czasie udało nam się
zobaczyć wystawę klocków Lego na MTP i zbudować z klocków symbole Poznania, odwiedzić
Biskupin i ulepić garnek z gliny oraz uczestniczyć w warsztatach szklanych koralików.
W Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej poznaliśmy ginące zawody, na warsztatach

W lipcu po długiej przerwie wróciliśmy na
Luboński Szlak Architektury Przemysłowej. Kolejna wycieczka odbędzie się 18
września 2022 roku. Zapraszamy wszystkich
chętnych, którzy chcą wziąć udział w naszej
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 22 zł – bilet ulgowy
(dzieci, studenci, seniorzy). Uwaga! Dzieci
szkolne mogą brać udział w wycieczce pod
opieką dorosłych, jednak nie mogą wejść do
Hali Poelziga (ostatni punkt wycieczki).
(OK)

fot. Zb. Ośrodka Kultury

Na lipcowych warsztatach muzycznych
w Ośrodku Kultury dzieci nie tylko wspólnie
śpiewały, ale także poznały dźwięki i ich źródła,
samodzielnie zrobiły instrument muzyczny, bawiły się w instrumentalne memory, a także odpoczywały przy relaksacyjnej muzyce.

fot. Zb. Ośrodka Kultury

fot. Zb. Ośrodka Kultury

Niech żyją wakacje!
Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku (ULTW) w Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (WNPiD) UAM.
Dzięki uprzejmości Dziekana WNPID UAM prof.
dr hab. Andrzeja Stelmacha mogliśmy zorganizować zakończenie roku akademickiego w komfortowych warunkach auli tego wydziału.
W obecności Kanclerz ULTW Burmistrz Miasta
Luboń p. Małgorzaty Machalskiej, jej zastępczyni
p. Doroty Franek, szefa Stowarzyszenia ULTW p.
Zbigniewa Jankowskiego, Starościny p. Marii Nowakowskiej oraz członków Rady Programowej wysłuchaliśmy okolicznościowych wystąpień i przygotowanych na tę okazję dwóch wykładów.
Pierwszy z nich wygłosiła, łącząc się z nami przez
internet, prof. Svitlana Soroka z Uniwersytetu Mikołajewskiego w Ukrainie. Prof. Soroka przedstawiła
zagadnienia związane z drogą Ukrainy do Unii Europejskiej. Wykładowczyni podkreślała spodziewane trudności w dostosowaniu się do zasad unijnych
(kryteria akcesyjne), ale wyraziła przekonanie, że
proces ten będzie przebiegał z dużym zaangażowaniem elit i społeczeństwa ukraińskiego.
Drugi wykład wygłosił prof. dr hab. Jerzy Konieczny, kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM. Profesor przybliżył nam temat

dostojeństwa ludzi starszych, interdyscyplinarnych badań nad problemem osób starszych oraz
podejmowanych działań dotyczących aktywizacji
społecznej. Wykładowca postulował konieczność
holistycznego podejścia praktycznego w działaniach władz samorządowych i rządowych.
Po wysłuchaniu ciekawych wykładów Piotr Kusy
przygotował super film na temat naszej działalności w mijającym roku akademickim. Miło było powspominać wycieczki, jubileuszowe uroczystości
widziane okiem kamery. Z kolei grupa rowerowa

z p. Elą Stefaniak na czele, przygotowała prezentację
na temat ich nadmorskich wypadów rowerowych.
Dziewczyny-rekordzistki wysoko stawiają poprzeczkę w rywalizacji sportowej. Trzymamy kciuki!
Wykonawszy pamiątkowe zdjęcie udaliśmy się na
integracyjny obiad oraz ciasto drożdżowe i kawę.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w działalność ULTW, członkom Rady Programowej, Pani Burmistrz, p. informatykowi Konradowi Glejtowi oraz Wam Koleżanki i Koledzy
za to, że jesteśmy RAZEM! (ULTW)

Pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem WNPiD w Kampusie Morasko UAM fot. Piotr Kusy
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Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
Talenty matematyczne naszych najmłodszych uczniów
Tuż przed wakacjami dotarły długo wyczekiwane wyniki wiosennej sesji
Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego „LEON” z matematyki. Miło
nam poinformować, że w gronie naszych uczniów mamy aż 11 laureatów, w tym zdobywcę 1 miejsca – Janka Woronika z kl. 2a. W klasach
pierwszych tytuł laureata zdobyli Maciej Mazur i Maja Pietraszewska.
W klasach drugich laureatami zostali Marcel Paprzycki, Wojciech Kacprzak, Kamil Matłoka, Dawid Wichtowski, Andrzej Hejne, Viktoria Grabska i Julia Matejuk, a w klasach trzecich – Marcin Dajewski. Wszystkim
laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów
w nowym roku szkolnym.

fot. Zb. ZS

fot. Zb. ZS

Zakończenie roku szkolnego
W piątek, 24 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uczniowie
odebrali nagrody za roczną pracę. Uczniowie nagrodzeni stypendiami za
najwyższe średnie w klasach IV-VI: Tomasz Durka, Igor Łopocki, Nikodem
Stajniak i Bartosz Surdyk z kl. 4a; Martyna Bystrzycka i Olga Cellary z klasy 4b;
Lena Czarnecka z kl. 4c i Paulina Radzimska z kl. 5a.
Uczniowie nagrodzeni stypendiami specjalnymi to: Łucja Wiatr w kategorii
Społecznik Roku i Wojciech Nawrocki w kategorii Talent Muzyczny. Wszystkim życzymy, by beztrosko i bezpiecznie odpoczywali w pięknych miejscach
i miłym towarzystwie.

fot. Zb. ZS

Pożegnanie absolwentów
W czwartek, 23 czerwca pożegnaliśmy uczniów klas 8. Nagrody specjalne (za osiągnięcia w konkursach, udział w produkcji filmowej, kole
teatralnym, reprezentowanie szkoły na uroczystościach miejskich w poczcie sztandarowym) z rąk pani burmistrz otrzymali: Magdalena Tomczak
8c – Prawa ręka wychowawcy, Maja Knapik 8a – Pasja i zaangażowanie,
Łucja Łobejko 8a – Niezawodność i talenty wszelakie, Jerzy Androsiuk
8a – Człowiek Renesansu, Grzegorz Kałek 8d – Historyk z duszą filmowca
i Rozalia Olejniczak 8d – Poczet sztandarowy.
Stypendia za uzyskanie najwyższych wyników w nauce otrzymali: Szymon Nowakowski – 5,86, Adam Piotrowski – 5,86, Klara Al-Faisal – 5,79,
Julian Kuc – 5,79, Lena Szyłańska – 5,79, Mikołaj Korzeniowski – 5,79.
Zaszczytny tytuł Absolwenta Roku przypadł Mikołajowi Korzeniowskiemu z klasy 8d – laureatowi Wojewódzkiego Konkursu Wychowania
Fizycznego, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Arsenał Pamięci, uczniowi nagrodzonemu stypendium za bardzo wysokie wyniki
w nauce, aktorowi o wysokiej kulturze osobistej. Mowę pożegnalną
w imieniu absolwentów wygłosiła Łucja Łobejko. Naszym absolwentom życzymy, by dostali się do szkół, w których będą dobrze się czuć
i realizować swoje pasje.

fot. Zb. ZS

Wszyscy zdali!
Na początku lipca poznaliśmy wyniki matur. Cieszymy się bardzo, gdyż wszyscy zdali egzamin dojrzałości. Jeszcze bardziej cieszy nas fakt, że średnie wyniki z każdego przedmiotu mamy wyższe niż kraj i Wielkopolska. Szczególnie
dumni jesteśmy z wyniku z matematyki na poziomie podstawowym, gdyż
nasza średnia wynosi 73%, w kraju 58%, a w Wielkopolsce to 56%! Język polski rozszerzony w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Luboniu to
63,37%, w kraju 55%, w Wielkopolsce 56%. Język angielski na poziomie podstawowym to 96,2%, w kraju 76%, w Wielkopolsce 75%, geografia u nas to
68,8%, w kraju 40%, w Wielkopolsce 39%, historię nasi maturzyści napisali na
46%, średnia kraju to 38%, w Wielkopolsce 37%, język niemiecki nasi uczniowie napisali na 71%, średnia kraju to 52%, Wielkopolska 49%.
Gratulujemy i uczniom, i nauczycielom! Powodzenia w rekrutacji na studia!
(ZS)
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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.
Dzięki Fundacji Kultura Trakcja na terenie przy
Bibliotece powstanie Zielona Czytelnia, miejsce stworzone do czytania i relaksu. Otoczone
kwiatami leżaki będą kusić do zanurzenia się
w świecie ulubionych bohaterów. W pierwszej
połowie lipca zasadzono pierwsze drzewo Zielonej Czytelni – Strączyn Japoński. Drzewko
posadziła dobrze znana Czytelnikom Małgosia
z HORTIstacji. Nie możemy doczekać się efektu
końcowego!

fot. Zb. BM

„Kurier dla Seniora” to usługa biblioteczna,
która od kilku miesięcy działa na terenie Lubonia. Wszyscy seniorzy, którym stan zdrowia
nie pozwala na samodzielne korzystanie z zasobów Biblioteki mogą wybrać książki z oferty
naszej Filii 4 i czekać na ich dostarczenie do
domu. Usługa skierowana jest dla mieszkańców Lubonia powyżej 70 roku życia.
Biblioteka wróciła na plażę miejską w okresie wakacyjnym, z Bibliotecznymi Zaczytajkami. Dzięki lekkiej formie zajęć dla dzieci
(Teatrzyk Kamishibai, prace plastyczne, czytanie bajek) pragniemy zachęcić je do czytania
książek i częstszych odwiedzin w bibliotekach.
Zapraszamy dzieci w każdy wakacyjny wtorek
o godzinie 16.
Fundacja Kultura Trakcja wraz z HORTIstacją
zaplanowały w Bibliotece wyjątkowe warsztaty z tworzenia flower-boxów. Celem miała
być integracja polsko-ukraińska. Zaproszona
została florystka z Ukrainy, tłumacz, a połowa
z uczestników była pochodzenia ukraińskiego.
Zapisy zamknęły się w ciągu zaledwie kilku godzin, lista rezerwowa liczyła kilkanaście osób.
Uczestnicy po wyjściu z Biblioteki (każdy z gotowym flower-boxem) byli zachwyceni i po-

fot. Zb. BM

Autograf na ścianie Biblioteki
Ktoś złożył autograf na ścianie frontowej
Biblioteki Miejskiej w Luboniu przy ul. Żabikowskiej.
Można nie lubić czytać, ale żeby sr*ć na Bibliotekę?!
Dowcip w stylu Amber Heard.
Mamy przesrane.
Czy to był Kacperek i jego incydent kałowy?
– chyba nie wymyślimy innych komentarzy.
Może ogłosimy konkurs na najlepszy podpis do zdjęcia i do wygrania będzie papier
toaletowy?!
Biblioteka Miejska

fot. Zb. BM

wtarzali, że wykorzystają wiedzę z warsztatów
do tworzenia wielu florystycznych kompozycji.
Podsumowanie działań Filii nr 4 na rzecz lubońskich przedszkolaków. Chociaż wakacje
nabrały rozpędu, my chcielibyśmy wrócić na
chwilę do minionych miesięcy. Ze względu na
pandemię i konieczność ograniczenia dostępności biblioteki dla osób z zewnątrz zaproponowaliśmy lubońskim przedszkolom wizyty
bibliotekarza – ich głównym celem miało być
rozbudzenie wśród dzieci potrzeby kontaktu
z książką, promocja czytelnictwa, a i przy okazji
zaznajomienie z działalnością naszej biblioteki. Całość zamknęła się udziałem bibliotekarza
w projekcie jednego z przedszkoli pt. „Dni Lubonia”. Kiedy od marca można było już odwiedzać
bibliotekę, widoczne stały się efekty spotkań.
Dzieci z radością oglądały książki, same wybierały i wypożyczały je do domu. Wiedziały też, że
najprzyjemniej jest czytać książki, które nie są
podarte, zalane, popisane. Znają prostą zasadę
– książki należy szanować, ponieważ są skarbnicą wiedzy i naszym oknem na świat! (BM)

fot. Zb. BM

Przypomnienie
W okresie wakacyjnym zmieniają się godziny otwarcia
Biblioteki Miejskiej w Luboniu.
W soboty Biblioteka jest zamknięta! Zachęcamy do zapoznania się z nowym grafikiem godzin. (red.)
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Rocznicowe zmagania z Wielką Wojną
W tym miesiącu będziemy obchodzić kolejną rocznicę bitwy pod Tannenbergiem, dzisiejszym Stębarkiem. Była ona
jednym z największych oraz najważniejszych strategicznie starć pierwszej wojny światowej. Spektakularna wygrana
wojsk niemieckich w sierpniu 1914 roku definitywnie przekreśliła rosyjskie plany zajęcia Prus Wschodnich i rozgromienia znajdujących się tam oddziałów przeciwnika.
Po wybuchu działań pierwszej wojny światowej niemieckie Naczelne Dowództwo dążyło do szybkiego pokonania sił Ententy na froncie zachodnim. Z tego
też powodu większość jednostek niemieckich znalazła się właśnie tam, choć
po zakończeniu mobilizacji w Rosji spodziewano się silnego ataku na Prusy
Wschodnie. Obawy te nie były bezpodstawne, gdyż zarówno Francuzi, jak
i Anglicy mocno naciskali cara na wywiązanie się z zobowiązań sojuszniczych.
W Prusach stacjonowała stosunkowo słaba 8. Armia dowodzona przez generała Maximiliana von Prittwitza und Gafrona, jednak obrońcom sprzyjały
naturalne przeszkody terenowe takie jak rzeki, jeziora oraz kompleksy leśne.
Ku jej pozycjom podążały dwie armie – nacierająca ze wschodu 1. Armia (Niemeńska) dowodzona przez generała Pawła von Rennenkamfa oraz atakująca
od południa z Królestwa Polskiego 2. Armia (Narwiańska) dowodzona przez
generała Aleksandra Samsonowa. Pierwsze potyczki z 1. Armią pod Stołupianami i Gąbinem nie przyniosły decydujących rozstrzygnięć, jednak przewaga
ilościowa Rosjan była przytłaczająca. Z tego też względu Prittwitz uznał sytuację za beznadziejną i nakazał odwrót dowodzonych przez siebie oddziałów.
Wśród ludności cywilnej zapanowała panika i zaczął się jej exodus na zachód.
Aby zapanować nad sytuacją szef Sztabu Generalnego generał Helmut von
Moltke odwołał dowódcę 8. Armii za nieudolność oraz brak inicjatywy i na jego
miejsce mianował generała Paula von Beneckendorffa und von Hindenburga,
natomiast szefem jego sztabu ustanowił generała Ericha Ludendorffa. Co ciekawe oboje pochodzili z Wielkopolski, Hindenburg urodził się w 1847 roku
w Poznaniu, natomiast Ludendorff w 1865 roku w podpoznańskiej Kruszewni.

1. Armia zatrzymała się na linii jezior mazurskich, natomiast 2. Armia dążyła
do przecięcia drogi i w konsekwencji okrążenia niemieckiej 8. Armii, jak to
oceniali Rosjanie wycofującej się za Wisłę. Hindenburg postanowił przerzucić
całość dowodzonych przez siebie oddziałów w rejon Olsztynka, gdzie toczyły
się już walki z Armią Narwiańską, natomiast kwaterę swojego sztabu umieścił
we wsi Tannenberg. Główne walki toczyły się w dniach od 26 do 30 sierpnia 1914 roku. W pełni zrealizowany plan Ludendorffa zakładał przełamanie
skrzydeł 2. Armii, a następnie okrążenie jej i zniszczenie. W wyniku spektakularnego zwycięstwa zginęło ponad 30 tysięcy żołnierzy carskich, a 92 tysiące
wzięto do niewoli. Dowodzący nimi generał Samsonow zapłacił najwyższą
cenę, gdyż zginął w nie do końca wyjaśnionych do dziś okolicznościach.
Zasadniczym powodem klęski Rosjan był brak współpracy między obiema
armiami oraz rażące błędy w dowodzeniu. Bitwa ta była największym niemieckim sukcesem na froncie wschodnim w ciągu całej wojny, a Hindenburg
i Ludendorff zostali przez to ochrzczeni „Wyzwolicielami Wschodu”.
Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Zwycięską niemiecką 8. Armią dowodził generał Paul von Hindenburg (z lewej),
natomiast szefem jego sztabu był generał Erich Ludendorff (z prawej). Obraz
namalowany przez Hugo Bogela. Ilustracja archiwalna z 1917 roku ze zbiorów
Przemysława Maćkowiaka.
Z okazji stulecia bitwy pod Tannenbergiem stoczonej w sierpniu 1914 roku
w Prusach Wschodnich odbyła się w Szkotowie rocznicowa inscenizacja z udziałem kilkuset rekonstruktorów. Wzięli w niej udział również członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, którego szef Przemysław Maćkowiak odtwarzał postać generała Paula von Hindenburga dowodzącego 8. Armią. Wygrała
ona jedno z największych starć pierwszej wojny światowej fot. Janusz Kowalski

Dom urodzin Paula von Hindenburga przy ulicy Podgórnej w Poznaniu. Kamienica ta
zachowała się do dzisiaj fot. Przemysław Maćkowiak

Po zakończeniu Wielkiej Wojny, przywołanie tryumfu zwycięskiej, mitologizowanej bitwy pod Tannenbergiem podtrzymywało na duchu upokorzone Traktatem Wersalskim, nastawione coraz bardziej rewizjonistycznie społeczeństwo niemieckie. Stała się ona także swoistym rewanżem oraz przeciwwagą
dla przegranej przez Krzyżaków w 1410 roku bitwy pod Grunwaldem określanej w nomenklaturze niemieckiej pierwszą bitwą pod Tannenbergiem. Pomnik
Narodowy zbudowano pod Olsztynkiem w latach 1925-1927 na niewielkim
sztucznym wzniesieniu. Przypominał on średniowieczny zamek, a naturalny
krajobraz bitwy tworzyły zlokalizowane w pobliżu mogiły poległych w boju
żołnierzy niemieckich oraz rosyjskich. Jego celem było utrwalenie idei dominacji oraz wyższości świata germańskiego nad słowiańszczyzną. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości i ustaleniu przez to nowego przebiegu granic,
pomnik symbolizował także podtrzymanie ścisłego związku rdzennych ziem
niemieckich z odciętymi korytarzem gdańskim Prusami Wschodnimi. W latach trzydziestych XX wieku, w trakcie spływu kajakowego pomnik odwiedził
Melchior Wańkowicz. Swoje wrażenia zawarł w książce „Na tropach Smętka”,
w której pisał, że nowokrzyżacki pomnik bitwy pod Tannenbergiem, z tych
mas cegły, marmuru, brązu, spiżu, stali, pomnik niemieckiego programu na
wschodzie, [...] wyrósł z samej głębi niemieckiego ducha. Duch pomnika natomiast był: gorzej niż żołdacki, bo dorobkiewiczowski, Hohenzollernowski.
Ilustracja archiwalna z 1939 roku ze zbiorów Przemysława Maćkowiaka.
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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
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Zdrowie zaczyna się od uśmiechu

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

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
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

Mosina, ul. Leszczyńska 50
tel. 608-67-45-35
e-mail: maszynykrawieckie@onet.eu

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
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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Renowacja i naprawa
aut zabytkowych i współczesnych
Naprawy blacharskie
Remonty silników
Naprawy aut współczesnych
Kompleksowe odbudowy
Mechanika
Auto klimatyzacja
Nasz warsztat to idealne
miejsce, gdzie w sposób
kompleksowy odnowisz swój
samochód niezależnie od
stanu, w jakim go do nas
przyprowadzisz. Nasze usługi
dla wszystkich klientów
sprowadzają się do naszej pasji
— renowacji samochodów
zabytkowych!

ATRAKCYJNE
CENY

SPRAWDZONE
CZĘŚCI

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

Rynkowa 103, 62-081 Przeźmierowo
e-mail: info@robimyklasyki.pl
Auto Serwis - tel. 728 668 833
Renowacja pojazdów: - tel. 698 167 000

znajdź nas:

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
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Zakończenie sezonu 2021/2022 lubońskich piłkarzy
V liga
Stella zakończyła swoje rozgrywki na 16, niestety ostatnim miejscu w końcowej tabeli. W rozegranych 30 meczach zdobyła 14 punktów, odnosząc 4
zwycięstwa, uzyskując 2 remisy i doznając 24 porażek. Jej zawodnicy strzelili tylko 34 bramki, tracąc aż 105!
Łupem bramkowym podzielili się: Adam Michalak – 11, Orest Slobodian
– 5, Marcin Maliński – 3, Mikołaj Narożny – 3, Adrian Wojtysiak – 2, Ondrii
Prychoda – 2 oraz Jakub Łukaszewski, Norbert Stangierski, Szymon Kalinowski, Jakub Małkowski, Wiktor Idziak, Daniel Smulkowski, Wojciech Tokarskii i Oleksandr Hladysh – po 1.
Do klasy okręgowej spadły Vitcovia Witkowo, Orkan Konarzewo i Stella Luboń, natomiast drużyna Lipna Stęszew awansowała do IV ligi – serdeczne
gratulacje.
Trener Stelli Luboń Sebastian Kleiber podsumował rundę wiosenną:

będą to dla nas niezwykle trudne rozgrywki. Drużyna zmieniła się i została
poważnie odmłodzona. Byliśmy jedną z najmłodszych ekip, szczególnie
w rundzie wiosennej. Widoczny był brak doświadczenia u wielu zawodników. Gdy zaczęły się kontuzje i pauzy za kartki, ciężko było zebrać solidną
kadrę meczową. Często powtarzałem, że my w V lidze możemy myśleć o
dobrym wyniku tylko wtedy, gdy będą do dyspozycji wszyscy podstawowi
zawodnicy. Ale cóż, nie ma co się załamywać, musimy myśleć o nowych
rozgrywkach. Liczę, że doświadczenie, które zdobyli chłopacy w tym sezonie zaprocentuje w przyszłości”.
Stella Luboń w nowym sezonie 2022/23 wystąpi w klasie okręgowej
RED BOX w grupie IV. Przeciwnikami Stellowców będą: Avia Kamionki,
Clescevia Kleszczewo, GKS Jaraczewo, GKS Żerków, Jarota II Witaszyce, Lider Swarzędz, Lotnik 1977 Poznań, LZS Cielcza, OTPS Winogrady Poznań,
Pogoń Książ Wielkopolski, Polonia II Środa Wlkp., Polonia Poznań, UKS
Śrem, Wisła Borek Wlkp. i Zawisza Dolsk.
Władysław Szczepaniak

„Miniony sezon był jubileuszowy dla naszego zasłużonego klubu. Niestety
na stulecie Stelli spadamy do ligi okręgowej. Zdawaliśmy sobie sprawę, że

A klasa

B klasa

Luboński KS zakończył swoje rozgrywki na 8 miejscu w końcowej tabeli.
W rozegranych 22 meczach zdobył 23 punkty, odnosząc 5 zwycięstw, uzyskując 8 remisów i doznając 9 porażek. Jego zawodnicy zdobyli 32 bramki,
tracąc 51.

Rezerwy Stelli zakończyły swoje rozgrywki na 6 miejscu w końcowej tabeli.
W rozegranych 23 meczach zdobyły 32 punkty, odnosząc 10 zwycięstw,
uzyskując 2 remisy i doznając 11 porażek. Stellowcy zdobyli 51 bramek,
tracąc 37.

Do klasy okręgowej awansowały Szturm Junikowo Poznań oraz Pogoń
Książ Wlkp. Z tej grupy nikt nie spadł do niższej klasy.

Bramki zdobywali: Szymon Kalinowski – 8, Filip Wochna – 8, Adrian Wojtysiak – 5, Patryk Perkowski – 4, Jan Schumacher – 4, Marcin Maliński – 3,
Adrian Woźny, Kacper Jankowski, Jakub Wawrocki, Krzysztof Zaidlewicz
i Damian Konieczny – po 2 oraz Robert Majkowski, Bartosz Antkowiak,
Grzegorz Koziatek, Mateusz Kluczyński, Szymon Kukurenda, Dawid Lange,
Łukasz Sieradzki, Kasper Grundkiewicz – po 1 (+ jedna bramka samobójcza).

W sezonie 2022/23 klub z ul. Rzecznej wystąpi w A klasie Proton
w grupie IV. Przeciwnikami LKS-u będą: Błękitni Owińska, FAS Fałkowo,
Kotwica II Kórnik, Koziołek Poznań, KS Łopuchowo, Las Puszczykowo, Lechia II Kostrzyn, Maratończyk Brzeźno, Piast Łubowo, Płomień Nekla, Przemysław II Poznań, Wełna Rogoźno i WKS Owieczki.
Władysław Szczepaniak

Trener rezerw Stelli Luboń Marcin Mroczyński podsumował rundę
wiosenną:
„Runda pokazała, że dobrze przepracowany okres zimowy procentuje
podczas zmagań ligowych. Myślę, że niewielu sympatyków lubońskiej
piłki spodziewało się, że B-klasowy zespół może grać tak ciekawą piłkę,
a w dodatku uzupełniać pierwszy zespół w V lidze. W rundzie wiosennej
sprawiliśmy kilka niespodzianek, między innymi zwycięstwo 3:0 z zespołem Przemysława II Poznań, który awansował do wyższej klasy rozgrywkowej, ale po meczu z nami wcale nie był jeszcze przekonany o swoim
awansie. Za cały sezon chciałbym podziękować wszystkim, którzy zagrali
pod moimi skrzydłami, a także wszystkim tym, którzy wspierali kadrowo
pierwszy zespół”.
Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, że zespół SF Luboń po
rundzie jesiennej wycofał się z rozgrywek B-klasy. W związku z rezygnacją
musiał zapłacić WZPN kwotę 1 000 zł.
Władysław Szczepaniak

Przerwa w rozgrywkach ligowych jest doskonałą okazją do wykonania prac gospodarczych na piłkarskich obiektach. Na zdjęciu boisko przy ul. Rzecznej, gdzie
kosmetyce została poddana murawa fot. Paweł Wolniewicz

Tabela końcowa V liga RED BOX Grupa II
1. Lipno Stęszew		
2. Meblorz Swarzędz		
3. Piast Kobylnica		
4. Orkan Chorzemin		
5. Polonus Kazimierz Biskupi		
6. Płomień Przyprostynia		
7. Nasza Dyskobolia Grodzisk
8. 1922 Lechia Kostrzyn		
9. GKS Dopiewo		
10. Grom Plewiska		
11. Polanin Strzałkowo		
12. Czarni Czerniejewo		
13. Pelikan Niechanowo		
14. Vitcovia Witkowo		
15. Orkan Konarzewo		
16. Stella Luboń		

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

77
64
63
61
53
49
47
43
40
37
35
32
31
29
18
14

86:14
74:38
79:34
68:43
70:46
81:72
67:40
44:51
62:53
53:67
59:60
59:84
30:78
22:70
34:67
34:105

Tabela końcowa Klasa A Proton Grupa IV
1. Szturm Junikowo Poznań		
2. Pogoń Książ Wlkp.		
3. KSGB Manieczki		
4. Warta Pyzdry		
5. WKS Owieczki		
6. KS Fałkowo		
7. Orlik Miłosław		
8. Luboński KS		
9. Piast Łubowo		
10. Maratończyk Brzeźno		
11. Las Puszczykowo		
12. Koziołek Poznań		

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

50
49
40
35
35
33
27
23
22
20
18
15

77:25
70:25
51:49
56:43
42:38
57:47
39:49
32:51
27:44
25:53
30:46
23:59

Końcowa tabela klasa B Proton Grupa IV
1. Okoń Sapowice		
2. Przemysław II Poznań		
3. Orły Plewiska		
4. Jadwiżański KS Poznań		
5. KS Uchorowo		
6. Stella Luboń II		
7. Orkan Konarzewo II		
8. Arka Kiekrz		
9. Odlew Poznań		
10. Złoci Złotkowo		
11. AP Dębiec		
12. Pluton Przeźmierowo		
13. SF Luboń		

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
12

61
46
46
44
36
32
26
25
22
20
18
12
28

72:20
64:33
58:38
39:27
44:42
51:37
41:57
47:71
41:41
44:58
36:76
29:87
43:22
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Szkoła Futbolu Luboń
Szkoła Futbolu pojawiła się na sportowej mapie naszego miasta sześć lat temu, prowadząc trzy zespoły młodzieżowe. Obecnie w klubie trenuje ponad 130 dzieci, ćwiczących pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej w ośmiu grupach. Najstarsi chłopcy urodzili się w roku 2005, a najmłodsi adepci piłkarskiego rzemiosła
w roku 2017.
Największym atutem Szkoły Futbolu jest
wspaniała, rodzinna atmosfera oraz pełne
zaangażowanie trenerów, z których wszyscy związani są z Luboniem. Obecnie, w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej występuje aż sześć
zespołów w swoich kategoriach wiekowych.
Do drużyny Juniorów z rocznika 2005, która
od dwóch lat występuje na szczeblu Ligi Wojewódzkiej (16 najlepszych zespołów z całej
Wielkopolski), dołączyły po bardzo udanym sezonie zespoły chłopców urodzonych
w roku 2006 i 2007, które wygrały swoje grupy rozgrywkowe. Chłopcy z rocznika 2007
walczyli o awans do wielkopolskiej elity do
ostatniego meczu, pokonując na swoim boisku po epickim pojedynku bezpośredniego
rywala – Szkołę Piłki Nożnej z Szamotuł. Tym
samym klub, jako pierwszy w historii naszego miasta, może pochwalić się tak ogromnym sukcesem, osiągniętym dzięki realizacji
autorskiego programu szkolenia.
Doskonałe wyniki sportowe to także efekt
pełnego zaangażowania kadry trenerskiej,
świetnej współpracy z Rodzicami oraz stworzenia chłopcom optymalnych, w ramach
możliwości klubu, warunków do rozwoju. Hołdując zasadzie, że równie ważne jak
umiejętności piłkarskie są uniwersalne wartości, które można krzewić poprzez sport,
klub realizuje w naszym mieście swoją misję.
Poprzez dobrą zabawę, dodatkowe zajęcia,
wyjazdy i obozy chłopcy uczą się samodzielności, pracy w grupie i zasad fair play, doskonale się przy tym bawiąc i rozwijając swoje
umiejętności i zdolności.

Mecz barażowy rocznika 2005, który odbył się w listopadzie 2021 roku w Luboniu przy ul. Rzecznej
fot. Mikołaj Kłodziński

Szkoła Futbolu posiada także, jako jedyny
klub w Luboniu, certyfikat PZPN, świadczący
o jakości szkolenia i pracy z dziećmi. Certyfikowane grupy najmłodszych piłkarzy otaczane są największą atencją i czynią wspaniałe postępy, na miarę pasji uczestniczących
w zajęciach dzieci.
Największymi sukcesami Szkoły Futbolu,
poza pracą u podstaw i realizacją misji klubu,
są zwycięstwo zespołu rocznika 2005 w Lidze Wojewódzkiej i udział w meczach bara-

żowych o awans do Centralnej Ligi Juniorów,
a także wychowankowie i ich osiągnięcia. Mikołaj Konik, jako reprezentant Wielkopolski
zdobył złoty medal Mistrzostw Polski, Wiktor
Obremski reprezentuje barwy Lecha Poznań,
a Piotr Szulc i Dominik Lewicki otrzymywali
powołania do reprezentacji Wielkopolski
w swoich kategoriach wiekowych.
Szkoła Futbolu Luboń to nowa jakość na
mapie klubów sportowych w naszym mieście, a systematyczna praca przynosi wymierne efekty, z których najważniejszym jest
uśmiech dzieci. Chcesz się o tym przekonać?
Przyjdź na darmowy trening!
Mikołaj Kłodziński

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

Za wygranie ligi młodzi piłkarze (rocznik 2006 oraz 2007) otrzymali z rąk zastępcy burmistrza Pani Doroty Franek
zasłużone puchary, których wręczenie nastąpiło na boisku przy ul. Szkolnej fot. Mikołaj Kłodziński
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Okolicznościowy turniej
W sobotę, 4 czerwca 2022 r. na boisku przy ulicy Szkolnej w Luboniu, odbył się okolicznościowy turniej piłkarski z
okazji 25-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS) Jedynka Luboń. W turnieju uczestniczyło 10 zespołów w
dwóch kategoriach wiekowych – orlicy i żaki.
Orlicy rocznik 2012 rywalizowali na dwóch boiskach trawiastych o puchar
prezesa UKS Jedynka – Lecha Bartkowiaka. Zagrało sześć zespołów rywalizujących systemem każdy z każdym. Mecze rozgrywały zespoły: APR Dębiec
Poznań, Korona Zakrzewo, Canarinhos Skórzewo, UKS AS Czempiń, Tarnovia Tarnowo Podgórne i UKS Jedynka Luboń. Mecze były zacięte, toczyły się
w duchu fair play. Najlepsi okazali się chłopcy APR Dębiec Poznań. Drużyna
UKS Jedynka zajęła trzecie miejsce. Na zakończenie turnieju wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pamiątkowe medale, zespoły okazałe puchary,
a najlepsi: zawodnik, strzelec i bramkarz statuetki. Wszystkim zawodnikom
wręczono także prezenty od Polskiego Związku Piłki Nożnej, były to plecaki
z logo PZPN oraz piłki z podpisem prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.
W kategorii żaków turniej rozegrano na boisku orlik. Zagrały zespoły: Orlik
Mosina, Tarnovia Tarnowo Podgórne, Dopiewo oraz UKS Jedynka. W tej kategorii nie prowadzi się klasyfikacji punktowej. Wszyscy zawodnicy i trenerzy
otrzymali medale, a zespoły puchary. Zespołowi UKS Jedynka Luboń puchar
wręczył Grzegorz Anioła – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu.

Zwycięski zespół turnieju - Akademia Reissa Dębiec z trenerami i organizatorami
turnieju fot. Zb. UKS Jedynka Luboń

Organizatorzy turnieju wszystkim uczestnikom zapewnili napoje, słodycze oraz pyszne lody. Wszystkim zespołom dziękujemy za sportową walkę,
a opiekunom, rodzicom i kibicom za sportowy doping. Podziękowanie kierujemy także do sędziów w turnieju orlików. Rodzice Jedynki obsługiwali
stoisko ze słodyczami i napojami dla opiekunów i rodziców drużyn przyjezdnych. Na boisku były banery UKS Jedynki oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Nad przebiegiem turnieju czuwali wolontariusze. Drużynę
orlików Jedynki prowadził trener Przemysław Plewa oraz kierownik zespołu Grzegorz Stachowicz. Zespołem żaków opiekowali się trenerzy Dawid
Paprocki i Mateusz Tryba. Sponsorami turnieju byli: Starostwo Powiatowe
w Poznaniu, Polski Związek Piłki Nożnej oraz UKS Jedynka Luboń. Podsumowanie dwudziestopięcioletniej działalności Uczniowskiego Klubu Jedynka
planujemy we wrześniu.
Lech Bartkowiak

Najlepsi: bramkarz, zawodnik i strzelec turnieju z prezesem UKS Jedynka Luboń Lechem Bartkowiakiem fot. Zb. UKS Jedynka Luboń

Lubonianin Wicemistrzem Świata
Mieszkający w naszym mieście od 11 lat Sylwester Lorenz jest wieloboistą (startuje w pięcio, siedmio i
dziesięcioboju) – uprawia m.in.: biegi, skoki w dal, wzwyż i trójskok, rzuty kulą, oszczepem i dyskiem.
Od 17 lat startuje w mistrzostwach i olimpiadach Masters na arenach kraju, Europy i świata. Ustanowił
i pobił mnóstwo rekordów życiowych, Polski i Europy, pięciokrotnie zdobył tytuł Wicemistrza Świata,
ocierając się o tytuł mistrzowski.
Tampere to miasto w południowo-zachodniej Finlandii, leżące na przesmyku między jeziorami Näsijärvi i Pyhäjärvi w regionie Pirkanmaa.
Od 29 czerwca do 10 lipca odbyły się tam Mistrzostwa Świata Master/35
lat powyżej/w lekkiej atletyce, na których walczył o tytuły mistrzowskie
i medale lubonianin Sylwester Lorenz. Startował w kategorii M70 w dwóch
konkurencjach – w skoku w dal i w biegu 80 m ppł.

Na podium w Tampere. W skoku w dal Sylwester Lorenz (pierwszy z lewej) zdobył tytuł
Wicemistrza Świata, obok Szwedzi Mistrz Świata i brązowy medalista tej konkurencji
fot. Zb. Sylwestra Lorenza

Skanuj kod i zobacz więcej zdjęć

W sobotę, 2 lipca odbył się skok w dal, w którym skacząc na odległość 4,53
m zajął 2 miejsce zdobywając wicemistrzostwo świata. W piątek, 8 lipca
odbyły się kwalifikacje na dystansie 80 m ppł, w których z trzecim wynikiem 15,41 s zakwalifikował się do biegu finałowego. Dzień później w finale z wynikiem 15,21 s zajął czwarte miejsce.
„Jest to bardzo techniczna konkurencja i popełniłem zbyt wiele błędów,
co uniemożliwiło mi utrzymanie pozycji z kwalifikacji. Impreza była bardzo udana. Miałem też czas na zwiedzanie pięknych obiektów, zabytków
i obserwację zjawisk przyrodniczych np. pięknych zachodów słońca oraz
bardzo krótkich nocy. Teraz przyszedł czas na odpoczynek, a po nim przygotowania do halowych mistrzostw świata, które odbędą się w marcu
przyszłego roku w Toruniu” – powiedział Sylwester Lorenz.
Pan Sylwester dziękuje
Lubońskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
oraz AZS-owi Poznań
za umożliwienie korzystania z obiektów
do trenowania, co się
przekłada na uzyskanie
dobrych wyników na
mistrzostwach. (PAW)
Bieg finałowy lubonianina (z lewej) na dystansie 80 m ppł fot. Zb. Sylwestra Lorenza
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Luboń Track 2022
W sobotę, 27 sierpnia odbędą się zawody lekkoatletyczne dla dzieci i dorosłych z cyklu Luboń Track. Pierwszy
miting odbędzie się na bieżni Stadionu Miejskiego przy ul. Rzecznej 2 w godzinach 9-13, a drugi 1 października. To kolejno 6. i 7. miting w 3-letniej historii tej imprezy.
Harmonogram biegów:
200 m – dziewczynki i chłopcy w wieku 3-5 lat (roczniki 2019-2017),
400 m – dziewczynki i chłopcy w wieku 6-7 lat (roczniki 2016-2015),
600 m – dziewczynki i chłopcy w wieku 8-9 lat (roczniki 2014-2013),
800 m – dziewczynki i chłopcy w wieku 10-11 lat (roczniki 2012-2011),
800 m – dziewczynki i chłopcy w wieku 12-13 lat (roczniki 2010-2009),
1000 m – dziewczynki i chłopcy w wieku 14-15 lat (roczniki 2008-2007).
Dystans 1609 m i 3000 m – dorośli i młodzież.
Każdy uczestnik, który ukończy rywalizację, otrzyma pamiątkowy
drewniany medal oraz posiłek regeneracyjny. Na najlepszych uczestników czekają dodatkowe nagrody. Wpisowe za udział w zawodach
wynosi 22 zł dla dzieci oraz 35 zł dla osób dorosłych. Organizatorem
imprezy jest Ronin Running. Tegoroczne zawody są objęte honorowym patronatem Burmistrz Miasta Luboń.
Link do zapisów: www.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/lubon-track
Fanpage zawodów: www.facebook.com/lubontrack1
Adam Chudzicki
Organizator zawodów
Część uczestników ubiegłorocznej edycji Luboń Track fot. Anna Strojna
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Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Polskie lato w połowie sierpnia bujnie rozkwita wszelką roślinnością na łąkach, polach, lasach i w ogrodach. 15 sierpnia, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, polska wieś jak długa i szeroka kończyła żniwa i z wdzięcznością zanosiła pszeniczny plon przed ołtarze, składając podziękowanie za obfitość łaskawej natury Matce Boskiej.
Stąd w polskiej tradycji Święto Matki Boskiej Zielnej.
Teologicznie jest to dzień upamiętnienia wzięcia do nieba z ciałem i duszą Matki Jezusa po zakończeniu jej ziemskiego życia. Moc dogmatu
nadał temu twierdzeniu papież Pius XII w 1950 r., ustanawiając tym samym dzień 15 sierpnia świętem nakazanym. Stało się ono współczesną
kontynuacją najstarszego święta maryjnego, którego tradycja sięga V
w., a mianowicie Święta Zaśnięcia Matki Bożej.
15 sierpnia w częstochowskim sanktuarium spotykają się pielgrzymi,
którzy co roku przemierzają polskie drogi, niosąc Matce Bożej swe troski i modlitewne prośby. Będą tam zapewne i lubońscy pielgrzymi.

narodowym naszego oręża. Nawiązuje ono do okresu przedwojennego, kiedy to na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku,
zwanej nieraz Cudem nad Wisłą, ustanowiono ten dzień świętem wojska polskiego.
Tak więc sierpniowe święto jak żadne inne jest w polskiej tradycji wyrazem szczególnego kultu Maryi – w wymiarze ściśle teologicznym oddaje hołd wyróżnionej spośród wszystkich śmiertelnych łaską Boga, w
tradycji ludowej uosabia kult życia i obfitości, a w planie historycznym
– wiarę w szczególną opiekę nad polskim narodem. (red.)

Od 1992 r. święto maryjne Wniebowzięcia jest także w Polsce świętem

Renowacja elewacji
wieży zakończona
Trwają prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji budynku
kościoła św. Jana Bosko polegające m.in. na: oczyszczaniu tynków
zewnętrznych, dezynfekcji powierzchni zagrożonej biologicznie, odsoleniu i suszeniu ścian zewnętrznych, zdjęciu tynków betonowych,
założeniu izolacji murów, położeniu nowej warstwy tynków z mas
wapienno-piaskowych, przebudowie zwieńczenia nad wejściem
frontowym.
Ostatnio ceglane mury kościoła św. Jana Bosko zostały otynkowane i pomalowane przed dwudziestu laty, kiedy proboszczem parafii w Starym Luboniu był
ks. kan. Karol Biniaś. W lipcu zakończono renowację wieży oraz ścian świątyni
od stron zachodniej i północnej. Obecnie prace są skoncentrowane na elewacji
frontowej. (PAW)

Błogosławienie pojazdów
W dniach 24-31 lipca w Polsce był obchodzony 23. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, pod hasłem „Niesiemy Narodom Pokój Chrystusa” wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr
szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy.
W niedzielę, 24 lipca, w przeddzień wspomnienia liturgicznego św. Krzysztofa – patrona kierowców, w lubońskich parafiach, po każdej Mszy św. błogosławiono kierowców i ich pojazdy. Były wśród nich: samochody, motocykle
i rowery. Towarzyszyła temu zbiórka pieniędzy na zakup środków transportu
dla misjonarzy – samochodów, motocykli, rowerów, pontonów. Warto wspomnieć, że przed rokiem w całej Polsce zebrano na ten cel 3 855 736 zł. (PAW)

Wieża świątyni zyskała świeży blask. Ustawiono rusztowania i rozpoczęto
renowację elewacji frontowej fot. Paweł Wolniewicz

Pieszo do Tulec
- zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na pieszą
pielgrzymkę do Tulec na odpust
parafialny.
Zbiórka w niedzielę 4 września
o godz. 5:45 na pl. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu.

W parafii pw. św. Jana Bosko, po Mszy św. o godz. 9.30 pojazdy i ich kierowców błogosławił ks. proboszcz – prał. Roman Kubicki. Kapłan
życzył kierowcom i ich pasażerom szerokiej i bezpiecznej drogi oraz tyle samo szczęśliwych powrotów, co wyjazdów fot. Paweł Wolniewicz

Szczegółowe informacje podamy
w drugiej połowie sierpnia na:
fb.com/PielgrzymkaPieszaDoTulec
(red.)
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Wspomnienie ks. Stefana Patryasa
W 100. rocznicę urodzin
Czwartego sierpnia 2022 r. przypada 100. rocznica urodzin wieloletniego księdza proboszcza parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu. Przypomnijmy postać tego zasłużonego
dla Miasta Luboń kapłana.
Urodził się 4.08.1922 r. we wsi Kaniew, powiat Krotoszyn, gmina Koźmin
Wielkopolski w rodzinie rolniczej Marcina i Julianny Patryasów. Miał brata i
cztery siostry. Jak wspominał w wywiadzie przeprowadzonym dla„Wieści Lubońskich” z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, opublikowanym w marcu
2000 r., dom rodziny był pierwszym miejscem formacji ku kapłaństwu, poza
tym posługa ministrancka w parafii Wszystkich Świętych we wsi Wielowieś
przy księdzu Franciszku Szukalskim (1878-1956), a także lektura, jak mawiał
ks. Stefan – niedocenianego przez historyków „Przewodnika Katolickiego”.
Nauki pobierał w Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie w latach
1936-1939. Niestety wybuch wojny uniemożliwił mu zdobycie matury w tej
cenionej, o patriotycznych tradycjach szkole. Wrócił więc do rodziców i pracował na roli. Po ukończeniu w 1941 r. krótkiego kursu z zakresu gospodarki
mlecznej został wysłany do Witonii – wsi w województwie łódzkim, powiecie
łęczyckim, gmina Witonia, gdzie prowadził kontrolę mleka produkowanego
w 22 majątkach oraz księgi hodowlane krów. W 1943 r. przeniesiony został
ok. 20 km na południowy-wschód do miejscowości Piątek (znanej m.in. z
ofensywy wojsk polskich przeciwko niemieckiemu najeźdźcy w pierwszej
fazie słynnej Bitwy nad Bzurą w 1939 r.). Po roku wysłano go do mleczarni
w Kutnie, gdzie pracował do końca wojny. Okres okupacji i doświadczenia
życiowe wzmocniły jeszcze jego powołanie do kapłaństwa. Dwa dni po
zdaniu 10 lipca 1945 r. matury w Krotoszynie, 23-letni Stefan zgłosił się do
Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Tu w latach 1945-1947 studiował filozofię, a następnie w Poznaniu teologię. Wspominał z okresu poznańskich
studiów, jak podczas spaceru, w przerwie zajęć seminaryjnych był świadkiem zawalenia się północnej ściany nawy głównej w katedrze poznańskiej,
którą nadmiernie osłabiono, w związku z przebudową ze stylu barokowego
na gotycki. Odbudowa katedry spowodowała też, że święcenia kapłańskie
odbyły się w farze poznańskiej 19 lutego 1950 roku. Dokonywał ich przed
świtem, o godz. 6 rano abp Walenty Dymek. Neoprezbiter Stefan Patryas
skierowany został też do pomocy w szkolnictwie. Najpierw do Grodziska
Wielkopolskiego – kościoła farnego pw. św. Jadwigi Śląskiej, gdzie w latach
1950-1960, oprócz obowiązków wikariusza, był prefektem (katechetą). Następnie w okresie 1960-1969 posługiwał w parafii Wszystkich Świętych w
Poznaniu przy ul. Grobli, gdzie pełnił rolę duszpasterza akademickiego. W
latach 1969-1974 był wikariuszem w parafii pw. św. Jana Kantego przy ul.
Grunwaldzkiej w Poznaniu. Władze PRL-u stopniowo ograniczyły i zniosły
najpierw naukę religii w szkołach podstawowych, następnie w średnich.
Zamknięto też duszpasterstwo akademickie. Ks. bp Franciszek Jedwabski
(1895-1975) wakat proboszcza w Luboniu lub w Poznaniu w parafii pw. św.
Anny przy ul. Matejki zaproponował dojrzałemu już wikariuszowi Stefanowi
Patryasowi, który wybrał parafię św. Jana Bosko w Luboniu. 1 marca 1974 r.
objął po zmarłym w listopadzie 1973 r. ks. Teodorze Nogali funkcję czwartego proboszcza. Nowego gospodarza lubońskiej parafii przyjęli wówczas
księża wikariusze: Jerzy Żurawski (1940-1994) i Ignacy Rapior (1937-2017).
Ksiądz Kanonik Stefan Patryas niespełna ćwierć wieku (ponad 23 lata) od
marca 1974 do sierpnia 1997 r. pełnił tu posługę proboszcza. W 1996 r. został
mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiaty w Poznaniu pw.
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Marii Magdaleny. Przez wiele lat oddawał się posłudze moderatora wspólnot oazowych „Światło-Życie”. W 1983
roku jako pierwszy otrzymał funkcję krajowego moderatora „Domowego
Kościoła”, którą pełnił do 1989 r., a w latach 70. XX w. był moderatorem oaz
studenckich. Współpracował z Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim
(1921-1987) w budowaniu „Żywego Kościoła”. W przeddzień swoich 75. urodzin odwołany na emeryturę. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów (DKE) w
Poznaniu, przy ul. Sędziwoja 47.
Za jego kadencji gruntownie zmieniono wystrój wnętrza kościoła w Luboniu z ołtarzem głównym – dzieło artysty rzeźbiarza Eugeniusza Olechowskiego (1947-2006) i polichromiami w nawie głównej – dzieło Bronisława
Matycha (1920-1981). W ołtarzu nawy południowej zainstalowano w 1988
r. obraz Miłosierdzia Bożego. Ks. Stefan zadbał też o kamienny nagrobek
projektu architekta Henryka Marcinkowskiego (1923-2007), postawiony
dla pierwszego proboszcza tej świątyni, zamordowanego przez komunistę w lutym 1938 roku podczas niedzielnej dziecięcej Mszy św., którego

grób znajduje się przy kościele. Po
przemianach ustrojowych w 1989
r. wzmógł się w parafii kult męKs. Stefan Patryas – zdjęcie nagrobne
czennika za wiarę – proboszcza i ufundowane przez parafian w 2022 r.
budowniczego świątyni w Luboniu fot. Piotr P. Ruszkowski
– ks. Stanisława Streicha, jego proces beatyfikacyjny jest obecnie na tzw. etapie rzymskim (końcowym). Za
sukces duszpasterski uważał m.in. powstanie przy parafii prężnie działającej grupy synodalnej. Ks. Patryas wspierał lokalne działania obywatelskie podejmowane w okresie przemian ustrojowych w latach 1989-1990.
W podziękowaniu za jego wkład w dokonania dla społeczności lokalnej,
władze Lubonia podczas Sesji Rady Miasta 19.04.2001 r. przyznały ks. Stefanowi Patryasowi medal „Zasłużony dla Miasta Luboń”. 19 lutego 2010 r.
w Domu Księży Emerytów odbyły się uroczystości 60-lecia kapłaństwa ks.
Stefana Patryasa, na które wybrała się spora grupa parafian z Lubonia z ks.
proboszczem Karolem Biniasiem oraz rodziną jubilata. Ks. Stefan Patryas
zmarł rok później 16 kwietnia 2011 r. w wieku 88 lat, był najdłużej żyjącym
księdzem wyświęcanym w archidiecezji poznańskiej z rocznika 1950. Został pochowany, zgodnie ze swoją wolą, na terenie lubońskiej parafii, na
cmentarzu komunalnym w Luboniu, przy ul. Armii Poznań, na honorowym
miejscu – naprzeciw wejścia do kaplicy cmentarnej.
Piotr Ruszkowski
Repozytorium Historyczne Miasta Luboń

Jedno z ostatnich zdjęć, podczas Mszy św. koncelebrowanej z okazji jubileuszu 60-lecia
kapłaństwa 19.02.2010 r. Główni celebransi (od lewej): ks. prał. Mateusz Żarnowiecki
(dyrektor DKE), jubilat – ks. kan. Stefan Patryas, ks. abp Stanisław Gądecki (Metropolita
Poznański) i ks. kan. Karol Biniaś (ówczesny proboszcz parafii św. Jana Bosko w Luboniu)
fot. Piotr P. Ruszkowski

Grób ks. Stefana Patryasa na cmentarzu komunalnym w Luboniu z następującą inskrypcją: Ś.P. / Ks. STEFAN PATRYAS / KANONIK HONOR. KAPITUŁY FARNEJ / w POZNANIU / DŁUGOLETNI PROBOSZCZ / PARAFII Św. JANA BOSKO / w LUBONIU / *04.08.1922 /
†16.04.2011 / PIERWSZY MODERATOR KRAJOWY / I DIECEZJALNY DOMOWEGO KOŚCIOŁA / R.I.P. fot. Piotr P. Ruszkowski
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Z parafii św. Jana Pawła II
25 czerwca o godz. 5.20 grupa naszych parafian, wraz z proboszczem ks. Mikołajem Grają, wiernymi z parafii
pw. św. Barbary i siostrami z zakonu Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP wyruszyła z pielgrzymką
dziękczynną do Częstochowy.
Nasi parafianie chcieli podziękować Matce
Bożej za dziesięć lat istnienia parafii i wszystkie łaski, Siostry Służebniczki za Rok Jubileuszowy bł. Edmunda Bojanowskiego (150.
rocznica śmierci założyciela zakonu). Wszyscy
chcieliśmy powierzyć Matce Bożej osobiste
intencje i podziękować za wszystkie otrzymane łaski w naszych parafiach, rodzinach,
wspólnotach.

którym błogosławieństwa udzielił wszystkim
pielgrzymom ks. Mikołaj Graja. Między poszczególnymi częściami uroczystości był czas
na indywidualną modlitwę przed cudownym
obrazem Matki Bożej, zwiedzanie sanktuarium, posiłek i odpoczynek. Pełni wrażeń po
zrobieniu grupowego zdjęcia, o godz. 19.45
wyruszyliśmy w powrotną drogę do Lubonia.
Pielgrzymka zakończyła się o północy.

Do sanktuarium na Jasnej Górze dotarliśmy
ok. godz. 11. Główne uroczystości związane
z obchodami Roku Jubileuszowego rozpoczęły się na murach klasztoru inscenizacją z
udziałem dzieci, zorganizowaną przez Siostry
Śląskie, a przedstawiającą początki działalności bł. Edmunda Bojanowskiego. O godz. 12
rozpoczęła się Msza św. transmitowana przez
Telewizję Trwam. Uczestniczyli w niej licznie
zgromadzeni pielgrzymi, siostry służebniczki z czterech gałęzi: Dębickiej, Starowiejskiej,
Śląskiej i Wielkopolskiej wraz z Matką Generalną Rafałą Kisiel. Wśród kapłanów celebrujących Eucharystię był również nasz proboszcz.
O godz. 15 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, uroczystość kończyła się o godz.
16.15 odmówieniem Różańca Świętego, po

W tym roku mija dziesięć lat od momentu
powstania naszej parafii.
1 lipca 2012 r. erygował ją ks. abp Stanisław
Gądecki, wydzielając tzw. Luboniankę z parafii pw. św. Barbary w Luboniu. Pierwszym
proboszczem parafii pw. bł. Jana Pawła II został ks. Paweł Dąbrowski. Od 1 lipca 2019 r. jej
proboszczem jest natomiast ks. Mikołaj Graja.
3 lipca br. o godz. 11.30 podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. bp
Grzegorz Balcerek, dziękowaliśmy Bogu za
dziesięć lat istnienia parafii, za wszystkich
kapłanów, którzy u nas posługiwali i którzy
są z nami obecnie, za wszystkie łaski, które
w tym czasie każdy z nas otrzymał. Mszę św.
koncelebrowali kapłani z okolicznych parafii
wraz z budowniczym naszej świątyni ks. kan.

Bernardem Cegłą i dziekanem Dekanatu Lubońskiego ks. kan. Romanem Poźniakiem.
Obecni podczas Eucharystii byli licznie zgromadzeni parafianie, biorący czynny udział w
Liturgii, czytający Słowo Boże i wezwania do
modlitwy powszechnej, śpiewający psalmy i
niosący dary do ołtarza. Ks. bp w słowie wygłoszonym do parafian i naszych duszpasterzy dziękował za zaangażowanie w tworzeniu
wspólnoty zarówno kapłanom, jak również
członkom grup parafialnych i parafianom,
nie omieszkał wspomnieć o budowie Domu
Parafialnego i konsekracji świątyni. Po Mszy
św. ks. biskup wręczył akty nominacyjne
członkom pierwszej w naszej parafii Radzie
Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Rady będą
wspierały ks. proboszcza w pracy duszpasterskiej do 30 czerwca 2026 roku. W skład Rady
Duszpasterskiej weszli: Urszula Drajer, Krzysztof Flagmański, Halina Gościewska, Krzysztof
Konieczny, Marcin Nowicki, Anna Otocka,
Kinga Pielin, Mikołaj Radziszewski, Daria Mazurek-Sokalska, Halina Terczewska. Radę Ekonomiczną współtworzyć będą: Justyna Gazda,
Andrzej Klem, Dariusz Korbas, Michał Pilarski.
Halina Gościewska

Uroczyste obchody 10-lecia parafii fot. Rafał Otocki

Pielgrzymka dziękczynna do Częstochowy fot. Zb. Haliny Gościewskiej

Uroczyste obchody 10-lecia parafii fot. Rafał Otocki

Pielgrzymka dziękczynna do Częstochowy fot. Zb. Haliny Gościewskiej
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KOREPETYCJE
AKCESORIA

CZĘŚCI

CHEMIA

LK057

ODZIEŻ

ANGIELSKI
NIEMIECKI
WSZYSTKIE POZIOMY
NAUCZANIA, MATURA

784 878 579
KOREPETYCJE
MATEMATYKA
FIZYKA

+ 4 8 7 9 4 593 7 7 7

P OZ N A Ń DĘ B IEC

W W W. S K L E P M O T O S FE R A . P L

DOJAZD DO UCZNIA

697 748 835

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 RÓ W N I E Ż W NIEDZIELE W GODZ . 10 -14

KĄCIK ROZRYWKOWY

KOREPETYCJE
ANGIELSKI
NIEMIECKI
nauczyciel z doświadczeniem

DOJAZD DO UCZNIA

514 730 001

LK058

PODSTAWÓWKA, LICEUM

LK056

UL. CZECHOSŁOWACK A 52

PODSTAWÓWKA, LICEUM
PRZYGOTOWANIE
DO MATURY

REKLAMA
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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

Cyjanki
Fluorki
Magnez
Miedź
Ołów
Odczyn (pH)
Rtęć
Siarczany
Twardość ogólna CaCO3
Wapń
Żelazo
Suma THM
Suma chloranów i chlorynów

4.
5.
6.
7.
8.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg Pt/l

mg/l
mg/l

jtk/100 ml
jtk/100 ml

Jednostka

0,050
1,5
30 - 125*
2,0
0,010
6,5 - 9,5
0,001
250
60 - 500 (3 - 28 dH)**
Nienormowany
0,2
100***
0,7

Akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian

0,010
50

0,050
1,5
Nienormowany
2,0
0,010
6,5 - 9,5
0,001
250
Nienormowany
Nienormowany
0,2
100****
Nienormowany

0,010
50

Akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian

Parametry fizyczno-chemiczne :

0
0

Dyrektywa w sprawie
jakości wody
przeznaczonej do
spożycia przez ludzi 98/83/WE

Parametry mikrobiologiczne :
0
0

Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia w sprawie jakości
wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi - Dz.U.
2017, Poz. 2294
Poznań

n.b.
0,22
n.b.
n.b.
n.b.
7,6
n.b.
84
270 (15)
n.b.
0,04
17

5,0

n.b.
5,7

0
0

Mosina

<0,005
0,24
12
0,004
0,001
7,5
<0,0001
122
316 (18)
100
<0,04
<2
<0,1

<2,5

n.b.
3,8

0
0

Gruszczyn

<0,005
0,23
15
<0,003
<0,001
7,5
<0,0001
34
295 (17)
89
0,050
<2
2,0

2,5

<0,001
1,9

0
0

Biedrusko

n.b.
0,27
n.b.
n.b.
n.b.
7,5
n.b.
88
360 (20)
n.b.
0,07
6

2,5

n.b.
<1,0

0
0

Zielątkowo

n.b.
0,43
n.b.
n.b.
n.b.
7,7
n.b.
8
270 (15)
n.b.
0,18
<2

5,0

n.b.
<1,0

0
0

Boduszewo

<0,005
0,25
10
<0,003
<0,001
7,4
<0,0001
46
275 (15)
90
<0,04
<2

5,0

<0,001
2,2

0
0

<0,005
0,48
12
<0,003
<0,001
7,8
<0,0001
4
190 (11)
n.b.
0,08
2

12,5

<0,001
1,4

0
0

Długa Goślina

<0,005
0,18
14
<0,003
<0,001
7,5
<0,0001
180
450 (25)
140
0,06
12

2,5

<0,001
<1,0

0
0

<0,005
0,41
11
<0,003
<0,001
7,5
<0,0001
6
210 (12)
66
0,09
<2

5,0

<0,001
1,2

0
0

Murowana Goślina

n.b.
0,51
n.b.
n.b.
n.b.
7,5
n.b.
2
220 (12)
n.b.
0,03
5

10,0

n.b.
<1,0

0
0

n.b.
0,67
n.b.
n.b.
n.b.
7,6
n.b.
<1
230 (13)
n.b.
0,06
4

15,0

n.b.
<1,0

0
0

Uchorowo

n.b.
0,53
n.b.
n.b.
n.b.
7,5
n.b.
1
280 (16)
n.b.
0,04
8

7,5

n.b.
2,4

0
0

n.b.
0,57
n.b.
n.b.
n.b.
7,5
n.b.
3
230 (13)
n.b.
0,16
<2

7,5

n.b.
1,3

0
0

Na podstawie wyników badań stwierdza się, że woda wodociągowa produkowana na Stacjach Uzdatniania Wody AQUANET SA spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**** suma następujących trihalometanów : chloroform, trójchlorometan, bromoform, dibromochlorometan, bromodichlorometan.

*** suma następujących trihalometanów : trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).

** wartość zalecana ze względów zdrowotnych

* nie więcej niż 30 mg/l, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l; przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych

Barwa

Arsen
Azotany

1.
2.

3.

Escherichia coli
Bakterie grupy coli

Parametry

1.
2.

Lp.

Kamińsko

Stacje Uzdatniania Wody
Łopuchowo

Akty prawne

Dębiec gm. Kórnik

BIURO OGŁOSZEŃ
Dziećmierowo

JAKOŚĆ WODY DO PICIA ZE STACJI UZDATNIANIA AQUANET S.A. W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ (wartości średnie podstawowych parametrów).

Na podstawie wyników badań próbek wody produkowanej w II kwartale 2022 roku, AQUANET Spółka Akcyjna informuje :

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, tel. 61 835-91-00, fax 61 835-90-12; www.aquanet.pl, e-mail: klient@aquanet.pl

Kamionki

n.b.
0,50
n.b.
n.b.
n.b.
7,6
n.b.
22
230 (13)
n.b.
0,09
<2

5,0

n.b.
1,0

0
0

Kórnik

n.b.
0,66
n.b.
n.b.
n.b.
7,4
n.b.
3
250 (14)
n.b.
0,20
3

12,5

n.b.
2,3

0
0
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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

Telefony alarmowe

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

tel. 513 130 522

czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki, meblowej i samochodowej

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Paulina Korytowska s. c.
ul. Wawrzyniaka 9, 62 – 050 Mosina
REDAKTOR NACZELNA: Paulina Korytowska, tel. 513 064 503

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

LK009

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

Tomasz
Piotrowski

WSPÓŁPRACA: Jan Bylczyński, Jakub Korytowski, Przemysław Maćkowiak, Aleksandra Radziszewska,
Danuta Sawicka, Maciej Splisgart, Władysław Szczepaniak, Rafał Wojtyniak, Paweł Wolniewicz, Stefan
Wolniewicz
BIURO OGŁOSZEŃ: Redakcja „Gazety Lubońskiej”
AKWIZYTORZY: Paulina Korytowska (tel. 513 064 503), Paweł Wolniewicz (tel. 606 620 668)
Ogłoszenia, listy do redakcji prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać do skrzynek pocztowych
przy ul. Wawrzyniaka 9 w Mosinie oraz sklepach Społem przy ul. Kościuszki, ul. Ks. Streicha, ul. Sobieskiego i sklepie wędkarskim przy ul. Armii Poznań w Luboniu. Materiały prosimy dostarczać do 20 dnia
każdego miesiąca.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, treść reklam oraz zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów. Poglądy wyrażane w artykułach nie muszą pokrywać się ze zdaniem Redakcji
lub Wydawcy.

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

LP007

szybka
transakcja!

REKLAMA

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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U����� ����������
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 i UCZNIA

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

hydrauliczne
elektryczne
malarskie

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

stolarskie

503 712 456

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

LK081

LK030

LP004

ślusarskie

REKLAMA
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LIGA OBRONY KRAJU

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

ZAPRASZA NA KURSY:
• prawa jazdy kat. B, C, D, BE, CE
(szkolenie stacjonarne lub e-learning)
• kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej,
uzupełniającej – nabór w systemie ciągłym
• szkolenie okresowe (kierowcy kat C, D
co 5 lat) – nabór w systemie ciągłym

LK055

(LK072)

(P054)

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

LD002

• ADR podstawowy, cysterny

NA RYNKU OD 1998 ROKU

do samochodów DOSTAWCZYCH

CZĘŚCI ZAMIENNE

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

LD004

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

PLISY

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

ROWERY
SERWIS NARCIARSKI

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,-

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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Medicadent Stomatologia
– to już 10 lat w Luboniu!

Nowe wnętrze Medicadent Stomatologia

Dr Katarzyna Juda – specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją

Klinika Medicadent Stomatologia znana jest lubońskim Pacjentom
od niemal 10 lat. Do tej pory działała pod wspólnym szyldem z
„Żyrafą Zębalą”, także znaną lubońskim rodzicom . Od lipca tego
roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów, gabinety
rozdzieliły się stwarzając komfortowe warunki pacjentom dorosłym, jednocześnie działając niezmiennie w budynku „Skrzata”
przy ul. Żabikowskiej.
W Medicadent pacjenci mogą liczyć na wysokiej jakości specjalistyczne usługi stomatologiczne. Dba o to zespół doświadczonych
lekarzy wszystkich specjalizacji – od stomatologii zachowawczej,
przez endodoncję mikroskopową, ortodoncję, protetykę, periodontologię po chirurgię stomatologiczną i implantologię. Wielu z
nich, jak dr Jacek Lorych-chirurg, implantolog czy dr Katarzyna
Juda – endodontka zajmująca się leczeniem pod mikroskopem,
jest doskonale znanych Pacjentom w Luboniu.
Z okazji otwarcia nowej lokalizacji, na Pacjentów czeka wakacyjna
promocja obejmująca zniżki na leczenie.

Dr Jacek Lorych – chirurg, implantolog

Więcej na: www.medicadent.com.pl

STOMATOLOGIA DOROSŁYCH

implanty protetyka

chirurgia

leczenie pod mikroskopem

Proste zęby z nakładkami ortodontycznymi
PRO SMILE
20.08.2022- SOBOTA
zapraszamy na bezpłatny SKAN 3D i indywidualną wycenę z planem leczenia

Konieczna rejestracja ze względu na ograniczonÇ liczbę miejsc
tel: 660 103 099

Twój nowy, piękny uśmiech !

ortodoncja

RTG

wybielanie

Luboń, ul. Żabikowska 45/7 (Skrzat 2 p.)

tel. 61 677 12 96
www.medicadent.com.pl

WAKACYJNA PROMOCJA
dla Rodzin
Pacjentów Żyrafy Zębali
implanty i protetyka
leczenie zachowawcze i chirurgia

Twoi dentyści na całe życie...

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

