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OPIEKA 24h W DOMU
Firma z kilkuletnim doświadczeniem zapewnia
opiekę 24h w domu nad osobami starszymi,
niesamodzielnymi. Poznań i okolice.

POTRZEBNY KONTENER
NA ODPADY?
KONTENER NA MAŁY
LUB DUŻY REMONT?
ZADZWOŃ DO NAS!

Specjalizujemy się w opiece:
- dziennej
- okazjonalnej
- całodobowej
- długoterminowej

OFERUJEMY:

ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH,
GRUZU, KOMUNALNYCH, ZIELONYCH,
WIELKOGABARYTOWYCH.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ
SPRZEDAŻ I TRANSPORT KRUSZYW
PRASOKONTENERY

Możliwość prowadzenia domu.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która z sercem
podchodzi do każdego podopiecznego. Oferujemy
konsultacje medyczne, rehabilitację oraz transport.

TEL. 508-254-545

NA HASŁO
„GAZET
CENA SP A”
ECJALN

A

Tel: 663 414 414
Tel: 61 8 232 832
www.eko-tom.pl
e-mail: bok@eko-tom.pl

naturalny, własny
zakwas żytni
RZEMIEŚLNICZY
CHARAKTER PRODUKCJI

naturaLNA
ŚMIETANA ZWIERZĘCA

ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE

piekarnia-cukiernia
krzysztof i leszek nowaczyk sp.j.

Z pasji do jakości

SKLEP FIRMOWY ŁĘCZYCA
UL. POZNAŃSKA 29A (CENTRUM HANDLOWE ŁĘCZYCA)
LECZYCA@PIEKARNIA-NOWACZYK.PL
798 019 208
PN. - PT. 6:30 - 19:00
SOB. 7:00 - 16:00
piekarnia nowaczyk
piekarniacukiernia_nowaczyk

świeże i ciepłe
wyroby na miejscu

PARKING

# CERTYFIKOWANE - ORYGINALNE
# RZEMIEŚLNICZE - 100% HAND MADE
# NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
# świeże

POZNAŃSKA

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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Drodzy Czytelnicy
Jesień to piękna pora roku. W ten cudowny czas liście tańczą na wietrze,
a wiatr delikatnie rozwiewa chmury na niebie kołysząc równocześnie
drzewa. Liście szybując w powietrzu upiększają świat, który płonie barwami jesieni. Życzymy żeby była to polska złota jesień. Ta przepiękna
pora roku przyszła do nas we wrześniu i trwać będzie do grudnia. Liście
przez cały ten czas będą tworzyły barwny kobierzec dekorując świat.
Wiatr będzie tańczył z nimi i kołysząc drzewami stworzy piękny krajobraz
jesieni. W kontakcie z przyrodą możemy zauważyć, że wiewiórki zaczynają zbierać orzechy i żołędzie. Piękne liście dębów, brzóz i innych drzew
żółkną, czerwienią się i przybierają ciekawe ubarwienie, by później upaść
i razem z innymi tworzyć barwny jesienny dywan.

o zagubionym, rannym łosiu. Mamy nadzieję, że zainspiruje Państwa do
refleksji. To my jesteśmy architektami przyszłości. Budujemy „betonową
dżunglę”. Człowiek wybudował wielkie miasta, zawłaszczając siedliska
zwierząt. Czy znajdzie się dla nich miejsce? Za wszelką cenę szukają terytorium, by przetrwać w obliczu nowej rzeczywistości, w obliczu ciągle
postępującej cywilizacji i urbanizacji. Czy zdajemy sobie sprawę, że dzikie zwierzęta bez nas niewątpliwie przetrwają, ale czy my zdołamy przetrwać bez nich…?

Z jesiennym akordem oddajemy w Państwa ręce październikowy numer
naszego periodyku. Polecamy treści w nim zawarte, między innymi tekst

Redakcja „GL”

Polecamy także artykuły zawierające treści o: instytucjach, stowarzyszeniach, firmach oraz bardziej i mniej znanych lubonianach, które dotyczą
różnych aspektów naszego życia.

Wyniki konkursu – „Wszystkie moje sekrety”
W numerze wrześniowym „GL” oraz na naszym portalu informacyjnym
www.gazeta-lubon.pl i profilu gazety na Fb ogłosiliśmy konkurs, w którym
do wygrania były trzy egzemplarze książki autorstwa Weroniki Czaplarskiej pt. „Wszystkie moje sekrety”.
Odpowiedź na pytanie konkursowe: „W jakim kraju dzieje się akcja książki?” należało
przesłać do nas (pocztą tradycyjną, drogą
mailową lub za pośrednictwem Fb) do dnia
23 września. A prawidłowa odpowiedź to
oczywiście Szkocja.
Z zwyciężczyniami konkursu: Moniką Rejent, Joanną Legenzą, Sylwią Pieczyńską,
które prawidłowo odpowiedziały na za-

dane pytanie, skontaktowaliśmy się telefonicznie, chcąc osobiście wręczyć im
powieść i wykonując pamiątkowe zdjęcie.
Na Panią Monikę, która niestety nie mogła
osobiście odebrać nagrody, publikacja
czekać będzie w Bibliotece Miejskiej przy
ul. Żabikowskiej 42, gdzie na wszystkich
pozostałych Czytelników czeka również Laureatkami zorganizowanego przez nas konkursu pod hasłem:
jeden egzemplarz książki do wypożycze- „Wszystkie moje sekrety” zostały Panie Joanna Legenza (z lewej)
nia w sam raz na jesienne wieczory. (red.) oraz Sylwia Pieczyńska, którym w sobotę 24 września osobiście
przekazaliśmy nagrody fot. Paulina Korytowska

Wyniki konkursu - food trucki
Street Food & Art Festival, którego organizatorem był Festiwal Smaków Food Trucków, zawitał do Lubonia
w dniach 9, 10 oraz 11 września. Wydarzenie odbyło się na strefie Chillout na terenie centrum Factory.
Z tej okazji na profilu „GL” na Fb ogłosiliśmy
konkurs, w którym do zgarnięcia były bony
do food trucków. Wystarczyło pod naszym
postem odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego
to właśnie Tobie mamy przyznać bon do food
trucka?”. Poniżej publikujemy listę zwycięzców
i udzielonych przez nich odpowiedzi:
Michalina Arendt:
„Mam smaka na food trucka, chcę w Factory
zjeść kuraka. Może być też wołowina, piwko
i tak chillout się zaczyna. Pasuje mi każda godzina. Proszę o bon, bo jestem głodny elektron, a to idealnie z jedzeniem pasuje, gdyż
food trucki ja szanuję”.
Daniel Skrzypek:
„Cóż za konkurs ja zauważyłem?
O food truckach zawsze marzyłem,
one po nocach mi się śnią,
a na samą myśl o nich,
usta same się ślinią.
Do Factory się chętnie wybiorę,
w inną niż czas shoppingu porę
i dzięki Wam coś pysznego zjem,
bardzo Was P-R-O-S-Z-Ę!”.

Sandra Pokornowska:
„Chociaż za oknem w Luboniu mamy pochmurną pogodę,
mam nadzieję, że zdobędę food truckową nagrodę.
W wielu konkursach udział brałam, lecz jeszcze nigdy nic nie wygrałam.
Trzeba swojego szczęścia próbować,
żeby pysznego jedzonka posmakować.
Koleżanka na festiwalu będzie mi towarzystwa dotrzymywać,
więc ja powinnam ten bon otrzymać”.
Julia Piechowiak:
„Ja poproszę bon do food trucka... będzie okazja do spróbowania nowego „cudaka”.
Dziękujemy za wszystkie dodane pod postem
konkursowym komentarze. A pozostałych Czytelników zachęcamy do zaglądania na nasz portal informacyjny i profil „Gazety Lubońskiej” na
Fb, gdzie z pewnością za jakiś czas zorganizujemy kolejne konkursy z nagrodami.
Paulina Korytowska

Ekipa zwycięskiego food trucka. Wokgang serwujący azjatyckie makarony z woka, otrzymał tytuł najsmaczniejszego na podstawie przeprowadzonego na
miejscu i trwającego łącznie przez trzy dni głosowania, w którym wzięli udział smakosze przybyli na zlot
fot. Paulina Korytowska
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Medal za heroizm dla lubonianina
„Mam ogromną satysfakcję z pełnionej służby oraz wewnętrzną dumę, że zostałem zauważony i doceniony
przez dowództwo sił powietrznych USA. To dla mnie zaszczyt i honor” – powiedział odznaczony prestiżowym medalem, będącym tytułem pochwalnym, mieszkający od 15 lat w naszym mieście podpułkownik
wojska polskiego – Sławomir Grzesiak.
Korzenie i edukacja
Sławomir Grzesiak ma 50 lat. Urodził się w Wojsławicach woj. lubelskie
(ojciec Ryszard, matka Zofia z d. Skrzypa), wychowywał się z trzema siostrami: Renatą, Elżbietą i Sylwią. Gdy był małym chłopcem, cała rodzina
przeprowadziła się do nadmorskiej Ustki, gdzie ukończył szkołę podstawową. Następnie przeprowadzili się do Chełma. Tam ukończył technikum
elektryczne. Zawsze chciał zostać żołnierzem, dlatego wstąpił do Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. W trakcie służby i pracy zawodowej
uzupełniał wykształcenie na uczelniach cywilnych i wojskowych m.in.:
Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) w Dęblinie, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności, Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie.
Armia
Po ukończeniu szkoły oficerskiej Sławomir Grzesiak dostał przydział do
jednostki wojskowej w Świdwinie, gdzie przeszedł szczeble awansu zawodowego od dowódcy plutonu do funkcji oficera bezpieczeństwa łączności w sztabie Brygady. Od 2008 r. związał się z garnizonem Poznań. Po
ukończeniu WSOSP awansował i przeniesiono go do Warszawy. Uczestniczył w międzynarodowych konferencjach i ćwiczeniach NATO zarówno w Polsce jak i za granicą. W latach 2017-2018 uczestniczył w misji na
Bliskim Wschodzie, gdzie był dowódcą polskiej grupy (spośród kandydatów został wybrany, ponieważ najlepiej spełniał wymagane kryteria).
Odpowiadał za współdziałanie polskiego kontyngentu w ramach Operacji Inherent Resolve w CAOC (Combined Air Operations Center), znajdującego się w bazie lotniczej Al Udeid w Katarze, gdzie były planowane
i nadzorowane operacje wojskowe w Kuwejcie, Katarze i Iraku. Do jego
obowiązków należało zarządzanie, kierowanie i koordynowanie działań
kontyngentu Polskich Sił Powietrznych, który współpracował z międzynarodowymi siłami zbrojnymi i partnerami regionalnymi. „Koordynowaliśmy zadania z różnymi organizacjami pozamilitarnymi, takimi jak ambasady i urzędy administracji publicznej w Katarze. Jednym z wyzwań
służby poza granicami kraju jest rozłąka z rodziną, w wielu przypadkach
trudna do pogodzenia z realizacją zadań w wojsku i ścieżką awansu zawodowego. Tym bardziej nie było to łatwe dla mnie jako dowódcy. Starałem się pogodzić dobrostan podległych mi żołnierzy z koniecznością realizacji zadań wyznaczonych dla naszego kontyngentu. W czasie pobytu
w Katarze przeżywaliśmy też święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy
z dala od swoich bliskich. W tych wyjątkowych dniach, gdy całe rodziny
spotykają się razem, składając sobie życzenia, szczególnie mocno odczuwa się niemożność spędzenia czasu z najbliższymi. Żadne życzenia złożone przez telefon czy Internet nie zastąpią kontaktu z drugim człowiekiem
przy rodzinnym stole” – wspomina obecnie ppłk rez. Sławomir Grzesiak.

Podpułkownik Sławomir Grzesiak w bazie wojskowej w Katarze
fot. Zb. Sławomira Grzesiaka
Jednym z ciekawszych doświadczeń była dla niego współpraca przedstawicieli 14 państw na jednym poziomie dowodzenia podczas codziennych odpraw i omawianie sposobów realizacji zadań. Wiele prywatnych
znajomości i przyjaźni, które udało mu się wtedy nawiązać, przetrwało
po dzień dzisiejszy. Jego kolega ze Stanów Zjednoczonych, podczas pobytu w Ambasadzie Polskiej, poznał Polkę, pracującą wówczas w Katarze,
a spotkanie zaowocowało małżeństwem. Dziś oboje po wyprowadzce
z USA mieszkają w Niemczech, gdzie przyjaciel pana Sławomira pełni
służbę wojskową.
Medal
Uczestnicząc od 24 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w międzynarodowej misji wojskowej na Bliskim Wschodzie, ppłk Sławomir Grzesiak
wyróżnił się wybitnymi osiągnięciami jako Polski Dowódca Kontyngentu
i Dowódca Polskiego Oddziału włączonego do 609 USA USAF Połączonego Centrum Operacji Powietrznych w Bazie Lotniczej Al. Udeid w Katarze.
W tym okresie koordynował strategie działań z połączonymi zasobami
wywiadowczymi, w celu poprawy komunikacji między wspólnymi siłami
wojsk koalicyjnych. Cechowały go wiedza operacyjna, dar naturalnego
przywództwa i sprawność dyplomatyczna. Jego wysiłki przyczyniły się
do wyzwolenia kilku ważnych, logistycznych terytoriów w Iraku i Syrii. Zostało to zauważone i docenione przez dowództwo Sił Powietrznych USA.

Centrum dowodzenia w Katarze. Sławomir Grzesiak centralnie u dołu fot. Zb. Sławomira Grzesiaka

Lubonianin w amerykańskiej bazie wojskowej w
Katarze. Towarzyszy mu owczarek armii amerykańskiej wyszkolony i ułożony do wykrywania
ładunków niebezpiecznych fot. Zb. Sławomira
Grzesiaka
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W uznaniu wojskowych zasług, 21 maja 2019 r. amerykański Department
of the Air Force przyznał ppłk Sławomirowi Grzesiakowi medal, będący
tytułem pochwalnym Air Force USA, przyznawanym za heroizm, wybitne
osiągnięcia i zasłużoną służbę. Przyznany w USA medal w maju br. przekazało lubonianinowi Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w Warszawie.
„Mam ogromną satysfakcję z pełnionej służby oraz wewnętrzną dumę, iż
zostałem zauważony i doceniony przez dowództwo Sił Powietrznych USA.
To dla mnie zaszczyt i honor” – powiedział ppłk rez. Sławomir Grzesiak.
Warto wspomnieć, że uhonorowany przez Amerykanów lubonianin posiada również inne odznaczenia m.in.: Medal za Zasługi dla Obronności
Kraju (2014 r.), Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (2014 r.), Medal za Długoletnią Służbę (2020 r.) - dwoma pierwszymi odznaczył go Prezydent RP
oraz wiele wojskowych wyróżnień gratulacyjnych.
Lubonianin z wyboru
Sławomir Grzesiak mieszka z rodziną w Luboniu od 15 lat. Żona – Sylwia
jest nauczycielką. Mają dwoje dzieci: dorosłego syna – Bartłomieja oraz
córkę – Kornelię, która jest licealistką. Po 28 latach służby przeszedł na
wojskową emeryturę. Obecnie jest zatrudniony w lubońskim magistracie. Angażuje się w życie społeczne w naszym mieście. W 2019 r. wstąpił
w szeregi Lubońskiego Bractwa Kurkowego (LBK), aby móc razem z innymi braćmi kultywować tradycje historyczne i strzeleckie. Uważa, że atak
Rosji na Ukrainę pokazał, jak bardzo działania bractw kurkowych, które
niedawno obchodziły jubileusz 100-lecia, są potrzebne i pożyteczne.
Wrósł w lubońskie środowisko i interesuje się wszystkimi aspektami tętniącego w nim życia.

Przed kościołem katolickim w Katarze. Pan Sławomir – drugi z lewej kapłana
fot. Zb. Sławomira Grzesiaka

Hobby
Interesuje się motoryzacją, a najbardziej turystyką motocyklową. W wolnym czasie odwiedza najpiękniejsze zakątki Polski, a w tym roku zwiedził
motocyklem Bałkany i region Tyrolu. Pan Sławomir nie potrafi usiedzieć
w miejscu. Obecnie jako ppłk w stanie spoczynku może więcej czasu spędzać z rodziną, co zawsze było dla niego ważne i za czym tęsknił, pełniąc
służbę wojskową – zwłaszcza na zagranicznych misjach. (PAW)

Wizyta w polskiej szkole w Katarze. Pan Sławomir centralnie na środku fot.
Zb. Sławomira Grzesiaka

Dyplom z podziękowaniem dla żony podpułkownika – Sylwii fot. P. Wolniewicz

Pan Sławomir (pierwszy z prawej) z przyjaciółmi w Ambasadzie Polskiej w Katarze fot. Zb. Sławomira Grzesiaka

Luboński brat kurkowy – Sławomir Grzesiak na strzelnicy w Ludwikowie
fot. Paweł Wolniewicz

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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Strzelanie rocznicowe
W tym roku przypada 7. rocznica założenia Lubońskiego Bractwa Kurkowego (LBK).
W sobotę, 17 września lubońscy bracia kurkowi zorganizowali okolicznościowe spotkanie na strzelnicy brackiej w Ludwikowie. W okolicznościowym strzelaniu wzięli udział jubilaci oraz zaproszeni przez LBK
goście i sympatycy, wśród nich burmistrz Małgorzata Machalska oraz
zaprzyjaźnieni przedstawiciele innych bractw kurkowych.
Turniej strzelecki obejmował strzelanie do czterech tarcz i do kura.
W strzelaniu do Tarczy Rocznicowej zwyciężył Zbigniew Kutzner przed
Wojciechem Maciejewskim i Krzysztofem Chraplewskim; do Tarczy Bur-

mistrz Miasta Luboń najlepiej strzelał Mikołaj Popławski, drugie miejsce
zajął Marek Baranowski, natomiast trzecie Amelia Szaj; do Tarczy Brackiej
najlepiej strzelał Zdzisław Jakubowski, drugie miejsce zajął Zbigniew
Kutzner, natomiast trzecie Janusz Piasecki; do Tarczy Gości najlepiej
strzelał Zdzisław Jakubowski, drugie miejsce zajęła Wanessa Wojciechowska, natomiast trzecie Arkadiusz Podbylski. Z kolei w strzelaniu do
kura pierwsze miejsce zajął Zdzisław Jakubowski, drugie Weronika Zawada, natomiast trzecie Hubert Zawada. Humory dopisały, a uczestnicy
spotkania umawiali się na następne, brackie strzelanie. (PAW)

Uczestnicy okolicznościowego spotkania na strzelnicy brackiej w Ludwikowie fot. Paweł Wolniewicz

Zatoka Kiss&Ride przy Zespole Szkół
Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zakończono budowę zatoki drogowej na ul. Dąbrowskiego, w sąsiedztwie Zespołu Szkół.
W ramach przedsięwzięcia wymieniono nawierzchnię na całej szerokości jezdni, na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Lemańskiego.
Z inicjatywy Straży Miejskiej wraz z przebudową nawierzchni powstała zatoka Kiss&Ride, umożliwiająca chwilowe zatrzymanie pojazdu
w celu wysadzenia dziecka idącego do szkoły. Wkrótce zostaną także
przebudowane stare progi zwalniające na wyspowe – przyjazne dla
pojazdów komunikacji miejskiej. Wydział Spraw Komunalnych lubońskiego magistratu zlecił opracowanie nowej, stałej organizacji ruchu,
która aktualnie jest tu wdrażana. W drugim dniu września między
godz. 7.30, a 8.00 przy ZS panował duży ruch. Kierowcy przywożący
uczniów do szkoły zgłaszali problem – nie wszyscy wiedzieli o nowej
organizacji ruchu. Informowali ich o tym pomagający w utrzymaniu
płynności ruchu strażnicy miejscy. (PAW)

Zatoka Kiss&Ride przy Zespole Szkół umożliwia chwilowe zatrzymanie pojazdu w celu
wysadzenia lub zabrania dziecka uczęszczającego do szkoły fot. Paweł Wolniewicz

Zielona Czytelnia
Na skwerze, za Biblioteką Miejską przy ul. Żabikowskiej Fundacja Kultura Trakcja wespół z HORTIstacją, nauczycielami i uczniami „Cieszkowianki” posadzili ponad 200 roślin, w zdecydowanej
większości traw ozdobnych
W ramach przedsięwzięcia posadzono m.in.: trzcinniki, miskanty, kosmatki, śmiałki, turzyce, fargezje, irgi oraz pachnące pnącza. Wkrótce będzie się tu odbywało wspólne
czytanie książek. (PAW)

Skanuj kod
i zobacz więcej zdjęć

W ramach akcji przy bibliotece posadzono ponad 200 roślin fot. Paweł Wolniewicz
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Dziesiąte urodziny Autostradowej Dolinki
Były chwasty, były śmieci – od dziesięciu lat mamy plac dla dzieci.
Przed 10 laty nawet pogoda wspierała działania Stowarzyszenia Uśmiech
Dziecka, którego inicjatorami i założycielami byli: Ewa Kuberka-Kóska, Iza
Czekała i Paweł Wolniewicz. Później dołączyli do nich: Łukasz Kóska, Piotr
Czekała, Ewa i Adam Ruszkowscy, Ewa i Andrzej Koprowscy oraz Joanna i Łukasz Zygmańscy. W dniu uroczystego otwarcia placu zabaw przy ul. Chopina
całe osiedle przybrano odświętnie w banery, plakaty i balony, które zwiastowały kolorowe popołudnie i wieczór. Ten pierwszy sąsiedzko-integracyjny
piknik poprzedziły miesiące działań i starań mieszkańców okolicznych ulic,
władz naszego miasta oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Była to wspaniała inicjatywa społeczna i muzyka sąsiedzkich serc.

Z czasem przy Autostradowej Dolince zamontowano urządzenia siłowni
zewnętrznej, posadzono zieleń, a w ubiegłym roku plac zmodernizowano.
Wymieniono na nowe ogrodzenie, ławki (zamontowano je na utwardzonej kostką pozbrukową nawierzchni), kosze na śmieci, nawieziono świeży
piasek. Na nowe zostały wymienione także niektóre urządzenia zabawowe m.in. piaskownica, huśtawka i zestaw do ćwiczeń.

Przedstawiciele inicjatywy społecznej Uśmiech Dziecka w Autostradowej Dolince.
Od lewej: Ewa Koprowska, Ewa Kuberka-Kóska, Adam Ruszkowski, Paweł Wolniewicz i Andrzej Koprowski fot. Paweł Wolniewicz

Autostradowa Dolinka dziś fot. Paweł Wolniewicz

Przy okazji okrągłego jubileuszu istnienia Autostradowej Dolinki, w imieniu inicjatywy społecznej Uśmiech Dziecka dziękujemy za serce i wszelką
pomoc wszystkim, którzy wsparli nasze działania.
Ewa Kuberka-Kóska, Iza Czekała i Paweł Wolniewicz

Oryginalny i podziemny
Można już podziwiać mural w podziemnym parkingu CH Factory przy ul. Dębieckiej, zaprojektowany i
wykonany przez Studio Trakcja prof. Tomasz Kalitko,
funkcjonujące w Luboniu, przy ul. Słonecznej.
Przed rokiem informowaliśmy o muralu Tomasza Kalitko wykonanym przy boisku, w sąsiedztwie placu zabaw na ul. Kołłątaja. Od
niedawna możemy nacieszyć wzrok kolejnym dziełem lubonianina, zdobiącym podziemny teren CH Factory. (PAW)
Przestrzeń w podziemiu centrum handlowego może być oryginalna i ciekawa fot. .Wolniewicz

Czy dotknęły Pana/Panią trudności gospodarcze
(inflacja, wysokie ceny surowców, energii oraz żywności)?
Sondaż nawiązuje do kryzysu gospodarczego panującego w Polsce, Europie i na świecie. Byliśmy ciekawi jak respondenci
odniosą się do kwestii galopującej inflacji i wszechobecnej drożyzny, towarzyszącej nam w wielu aspektach życia.
Większość respondentów – 81% – odpowiedziała twierdząco. Komentarze, które zanotowaliśmy
to: „Oczywiście, jak wszystkich”, „Mieszkam sama i
mogę liczyć wyłącznie na siebie”, „Z całą pewnością tak, ale trzeba to przeżyć”, „To chyba oczywiste
– czy jest ktoś kogo nie dotknęły?”, „Niestety, tak,
ale co mają powiedzieć ludzie na Ukrainie w obliczu wojny”, „Tak, obawiam się, że może być jeszcze
gorzej”, „Bez wątpienia, możemy podziękować za
to politykom”, „Tak, ale najgorsze jest to, że kryzys
z jakim mamy do czynienia nabiera rozpędu”, „Proszę mnie nie denerwować, oczywiście, że tak”.
Zdecydowanie mniejsza grupa respondentów
– 10% – odpowiedziała przecząco, argumentując swoje wypowiedzi m.in. tak: „Póki co nie, ale
jak tak dalej pójdzie, to będę zmuszony podnieść
ceny na moje usługi”, „Może się pan zdziwi, ale nie,

natomiast wiem, że dużo ludzi narzeka”, „Nie, jakoś
sobie radzę”, „Jakoś nie, moim zdaniem niektórzy
przesadzają”, „Nie jest najgorzej, byle nie przyszła
do nas wojna”, „Nie narzekam, bo wiem, że ludzie
mają gorzej”.
Najmniejsza grupa respondentów – 9% – nie
miała zdania. Komentarze, które zanotowaliśmy
to: „Może tak, może nie – jestem urodzonym optymistą”, „Trudno mi odpowiedzieć, ponieważ na
szczęście jestem jeszcze na utrzymaniu rodziców”,
„Nie mogę w stu procentach odpowiedzieć na to
pytanie”, „Trudno powiedzieć, myślę, że wysokie
rachunki dopiero nadejdą”.

Sondaż przeprowadził i opracował
Paweł Wolniewicz

NIE MAM
ZDANIA
9%

NIE 10%

TAK 81%
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Półfinaliści MAM TALENT!
Zespół NDS Modern Jazz składający się z tancerek wybranych przez kadrę NDS został założony w Szkole Tańca i Akrobatyki New Dance School w Luboniu. Powstał z inicjatywy Dominiki
Szymkowiak i Katarzyny Pawlickiej, będących założycielkami szkoły. Tancerki do dziś trenują
pod ich okiem, a także pod opieką wspaniałych pedagogów tańca, którzy na co dzień uczą
w szkole m.in. Marceli Haładudy, Magdaleny Kossakowskiej (byłej solistki Teatru Wielkiego)
oraz Kariny Kasprzak-Adamczak (byłej solistki Polskiego Teatru Tańca).
Obecnie nasz zespół może się pochwalić
ogromnym sukcesem. Bowiem tancerki z New
Dance School zostały zauważone podczas
majowego udziału w prestiżowym Konkursie
Tańca „Konfrontacje Tańca Współczesnego im.
Izabelli Szafrańskiej” odbywającym się w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zajęły pierwsze
miejsce i wygrały nagrodę główną, występując
w choreografii Marceli Haładudy.
Na tym jednak ich dobra passa się nie zakończyła i grupa została zaproszona na bezpośredni casting do znanego programu rozrywkowego „Mam Talent”. Na scenie zaprezentowała
swój układ taneczny przed jurorami: Małgorzatą Foremniak, Agnieszką Chylińską oraz Janem Klimentem. Występ zachwycił wszystkich
swą oryginalnością i zaciekawił jurorów. Już
wkrótce, w sobotę 8 października będą go mogli Państwo zobaczyć na antenie telewizji TVN.
Trzymajmy kciuki!
Oprac. Paulina Korytowska

Zespół lubońskiej szkoły NDS, który stanął na scenie programu „Mam Talent”, u dołu trenerki grupy Katarzyna Pawlicka (z lewej) i Dominika Szymkowiak, będące jednocześnie założycielkami szkoły Zb. NDS

Kowboje na zlocie aut

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

W westernowym miasteczku Silverado City w Bożejewiczkach (koło Żnina), w dniach
16-18 września, odbył się XII Zlot Aut Amerykańskich i Zabytkowych, podczas którego nie mogło zabraknąć kowbojów z lubońskiego kowbojskiego miasteczka.
Wraz z innymi uczestnikami zlotu podziwialiśmy
odrestaurowane pojazdy, które stanowiły główną
atrakcję imprezy motoryzacyjnej. Parada przejeżdżających dookoła miasteczka Silverado City samochodów robiła spore wrażenie, a zgromadzeni
tutaj mogli podzielić się wzajemnie swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi imprezy. Przechadzając się ulicami Silverado City, usłyszeć można było
ryk silników i gwar wywołany rozmowami. Każdy
tak naprawdę mógł zamienić kilka zdań z właścicielami nietypowych aut, które przyciągały wzrok
i budziły zachwyt swoim wyglądem czy mocą silnika kryjącego się pod maską. Był to powrót do

przeszłości. Nie zabrakło również konkursów. Co
niektórzy wzięli udział w zawodach polegających
na prowadzeniu wyznaczonych czterokołowych
pojazdów po błotnistym torze usianym przeszkodami. Dodatkową atrakcję rodem z Dzikiego
Zachodu stanowiły rozgrywane na miejscu westernowe scenki połączone z kaskaderką konną
oraz pokazy mistrzowskiego posługiwania się
rewolwerami, biczem czy lassem. Pozdrawiamy
wszystkich kowboi z Silverado City oraz kierowców biorących udział w zlocie.
Sheriff Cordell
Zbigniew Henciel

MINI KIDS DANCE
BALET
HIP HOP
JAZZ
MODERN
BREAKDANCE
GIMNASTYKA
AKROBATYKA
ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
Profesjonalna Szkoła Tańca
New Dance School
ul. Kościuszki 38, Luboń

Sheriff Cordell uczestniczący w XII Zlocie Aut Amerykańskich i Zabytkowych w Silverado City fot. Leszek Henciel

tel. 508 222 680
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Event w firmie Niedźwiedź-Lock
W stajni motoryzacyjnej funkcjonującej od 41 lat lubońskiej rodzinnej firmy Niedźwiedź-Lock
zbudowano samochód Lamborghini Urus w pakiecie Novitec Group.
Głównym moim celem jest ciągły rozwój firmy i stałe doskonalenie jej działalności – mawiał śp. Zygmunt
Niedźwiedź – zmarły przed dziewięciu laty prekursor i wynalazca mechanicznych blokad samochodowych oraz właściciel firmy Niedźwiedź-Lock, która od lat 90. jest światowym producentem tych zabezpieczeń. Obecnie razem z Prezesem Krzysztofem Mizera współzarządzają firmą Regina Niedźwiedź i odpowiadający za sprzedaż i marketing – Maciej Wieczorek, co utrwala rodzinny jej charakter.
Podczas sobotniego wydarzenia, 24 września, w obecności ponad stu
zaproszonych gości, wśród których byli: klienci, znajomi oraz pasjonaci motoryzacji, w stajni motoryzacyjnej „Niedźwiedzia” o powierzchni
1 000 m2 zaprezentowano samochód marki Lamborghini Urus. Goście
mieli do dyspozycji również dwa symulatory jazdy, dzięki którym mogli
sprawdzić swoje umiejętności, food track oraz sklep z modelami samochodowymi. Warto wspomnieć, że jednym z gości była zaprzyjaźniona
z lubońską firmą Katarzyna Sakowska – koordynator szkoleń w Akademii Toru Poznań, działającej w ramach Automobilklubu Wielkopolskiego
i wykorzystującej infrastrukturę Toru Poznań, aby wpływać na rozwój
umiejętności kierowców i podnosić świadomość użytkowników dróg, co
się przekłada na ich bezpieczeństwo. Pani Katarzyna jest również koordynatorem szkoleń w związanej ze sportem samochodowym organizacji Sport Drive. Ponadto na firmowym parkingu można było podziwiać
około 50 samochodów gości (m.in. marki: Volvo, Ferrari, Audi, Mercedes,
Porsche, Volkswagen, BMW, Lancia).
„Zajmujemy się kompleksowym serwisem samochodów osobowych i dostawczych – od wymiany klocków hamulcowych, przez podnoszenie mocy
(chip tuning), aż po kompleksowe remonty silników samochodowych. Motywem przewodnim zorganizowania pierwszego eventu było zaprezentowanie
zbudowanego przez naszą firmę samochodu Lamborghini Urus: rok produkcji
2020 silnik: 4.0 V8, 650 KM, 850 Nm. Wykonaliśmy w nim chip tuning – czyli podniesienie mocy i auto obecnie ma 720 KM i 950 Nm. Wyposażyliśmy je
w pakiet od firmy Novitec Group, na który składały się: dokładki poszerzające
je o 12 cm, przedni splitter, tylny dyfuzor oraz 23-calowe felgi i moduł obniżający zawieszenie o 25 mm” – powiedział Dyrektor Handlowy Niedźwiedź-Lock
Maciej Wieczorek. Stare samochody są tu wyposażane w nowe technologie za
sprawą doświadczonych pracowników firmy, która pomimo trudnych czasów
dla branży motoryzacyjnej, systematycznie się rozwija. Następnym projektem jest odrestaurowanie Forda Mustanga Coupe z 1967 roku, który zostanie
poddany kompleksowej renowacji. Jego celem jest przywrócenie oryginalnego wyglądu pojazdu i nadanie mu kolekcjonerskiego stanu – kompletny
matching numbers. Zakres prac, jaki zostanie wykonany w firmie Niedźwiedź
-Lock, to przede wszystkim kompletny remont silnika, remont skrzyni biegów,
renowacja karoserii i wnętrza. Kolejnym projektem jest renowacja i odrestaurowanie samochodu marki Lancia Delta z 1989 r. Planowane modyfikacje dla
Lancii Delta, jakie zostaną wykonane w firmie Niedźwiedź-Lock, to remont
silnika i skrzyni biegów, montaż zawieszenia gwintowanego KW, instalacja
systemu komunikacji CAN i sterownika ECU Master z wyborem trybu oraz
kompleksowe odnowienie wnętrza pojazdu.

Skanuj kod
i zobacz więcej zdjęć

„Oferujemy serwis samochodowy do wszystkich typów pojazdów, specjalizujemy się m. in. w przeprowadzaniu kapitalnych remontów silników i renowacyjnej obróbce samochodów. W niedalekiej przyszłości planujemy wejść
również na rynek remontów i przeglądów małych silników samolotowych.
Następne eventy będziemy organizowali dla większego grona przyjaciół
i sympatyków motoryzacji na Torze Poznań” – powiedział stawiający na
ciągły, ekspansywny rozwój firmy Prezes Zarządu – Krzysztof Mizera. (PAW)

Rodzinnie przed zasłoniętym jeszcze bohaterem wydarzenia – zbudowanym
w serwisie Niedźwiedź-Lock przy ul. Przemysłowej Lamborghini Urus. Od lewej:
Maciej Wieczorek z żoną – Aleksandrą Wieczorek, Regina Niedźwiedź, Krzysztof
Mizera z żoną – Agatą Mizera oraz synami Kubą i Filipem fot. Paweł Wolniewicz

Zarząd firmy Niedźwiedź-Lock. Od lewej: Krzysztof Mizera, Regina Niedźwiedź
i Maciej Wieczorek. Z prawej widoczny Ford Mustang Coupe z 1967 roku, który
wkrótce zostanie poddany kompleksowej renowacji i odrestaurowaniu
fot. Paweł Wolniewicz

Zaprzyjaźniona z firmą Niedźwiedź-Lock Katarzyna Sakowska nie ukrywała,
że jest pod wrażeniem eventu i prezentowanych samochodów
fot. Paweł Wolniewicz

Moment, w którym Krzysztof Mizera uroczyście odsłonił i zaprezentował zaproszonym gościom bohatera wydarzenia fot. Paweł Wolniewicz
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Festiwal Polskiej Piosenki
im. Janusza Kondratowicza w Luboniu
„Chodź, pomaluj mój świat…”. Jak wiemy życie potrafi napisać różne scenariusze, jednak głęboko wierzymy, że tym
razem październik okaże się niezwykle przychylny dla polskiej piosenki. Piosenki, którą kocha publiczność, którą
kocha scena – szczególnie ta w Luboniu.
W piątek i sobotę (7 i 8 października) usłyszymy kolejne piękne utwory,
ważne teksty – te już znane oraz całkiem nowe, tworzone specjalnie dla
organizowanego w ramach konkursu „Pióra Poetów”. Udział w tych dwóch
wieczorach to gwarancja cudownych, muzycznych uniesień. Po raz kolejny szczególnych, bo z piosenkami Marka Dutkiewicza. Poety, który sercem
pisze dla wielu artystów, a jego słowa śpiewa Felicjan Andrzejczak, Urszula, Lombard, Krystyna Prońko, Kombi, Ewa Farna, Dwa plus Jeden, a także
wielu innych bardzo znanych i popularnych artystów. „Muszę się przyznać,
że dla autora nie ma większej satysfakcji niż świadomość, że jego piosenki
– z natury nietrwałe i ulotne – ciągle żyją, że sięga po nie całkiem nowe
pokolenie wykonawców. Z ogromną ciekawością czekam na te dwa dni
i myślę, że wrażeń nie braknie. Chcę dać się zaskoczyć nowymi wersjami
moich piosenek. Zapraszam serdecznie do Lubonia. Jestem przekonany,
że czeka nas wspaniała przygoda. Do zobaczenia więc!” – powiedział bohater tegorocznego festiwalu. „Jeśli do tego wszystkiego dodamy nastrój,
scenę, konkurs i uroczystą galę wręczenia nagród to nie pozostaje nic innego, jak być podczas tego wydarzenia razem z nami w Luboniu, gdzie po
raz kolejny Nasz Świat będziemy malowali niezapomnianymi dźwiękami”
– powiedział Michał Kosiński – Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
Tegoroczna edycja festiwalu, który objęliśmy patronatem medialnym
odbędzie się tradycyjnie w hali LOSiR, przy ul. Kołłątaja 2 w Luboniu. Do
udziału w części konkursowej festiwalu zakwalifikowało się ostatecznie 13
wokalistów i wokalistek z całej Polski. O nagrodę główną w wysokości 5
000 zł powalczą: Julia Bejma, Julia Galin, Magdalena Lasota, Marta Łyda, Katarzyna Milewska, Julia Mróz, Dorota Nawrocka, Dorota Sacewicz, Dajana

Sipa, Zuzanna Suliga, Michał Steciak, Anna Wardęska i Władysław Węgorek.
Wykonawcom akompaniować będzie zespół pod batutą Macieja Szymańskiego – aranżera i Dyrektora Muzycznego Festiwalu. Występy oceniać
będzie jury w składzie: Mietek Jurecki – Przewodniczący, Kasia Rościńska,
Rafał Sekulak i Magdalena Dolska Domek. W piątek czeka nas piękny recital
„Osiecka, Przybora ale Jazz” w wykonaniu Joanny Dark, a w sobotę Kuba
Badach w projekcie „Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny”. Ponadto w sobotę
o godz. 12 w Bibliotece Miejskiej odbędzie się Śniadanie z Gwiazdami – Joanną Dark, Markiem Dutkiewiczem i Mietkiem Jureckim.
Szczegółowe informacje dotyczące festiwalu można znaleźć na naszym
portalu: www.gazeta-lubon.pl (PAW)

Do zobaczenia
następnym razem
W niedzielę, 11 września pożegnaliśmy food trucki. Na naszym portalu
informacyjnym zamieściliśmy krótką fotorelację z ich pobytu w Luboniu.
Wśród restauracji na kółkach znalazły się m.in. Wokgang serwujący azjatyckie makarony z woka, Jack Burger (burgery), Burger Shop (burgery),
Belgijki (frytki belgijskie), CACTUS (kuchnia meksykańska), Churros Amigos (hiszpańskie pączki churros), Fresh Donuts (amerykańskie donuty),
Gruzin (kuchnia gruzińska), Kapsalon Pomorze (holenderski kapsalon),
Chicken Vibe (dania z kurczakiem).
Paulina Korytowska
fot. Paulina Korytowska

REKLAMA

KOREPETYCJE

korepetycji
z matematyki

LK066

Korepetytor z wieloletnim
doświadczeniem udzieli

MATEMATYKA
FIZYKA
PODSTAWÓWKA, LICEUM
PRZYGOTOWANIE
DO MATURY

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.

DOJAZD DO UCZNIA

(z przygotowaniem do matury włącznie)

tel. 724-215-530

697 748 835

LK056

na wszystkich
poziomach zaawansowania

CZYSZCZENIE ODZIEZY
PASMANTERIA
Poznańska 29a,
62-051 Łęczyca

tel.605 517 937
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Biba w Lasku
W drugą sobotę września Ośrodek Kultury zaprosił lubonian na ostatnią plenerową imprezę tego lata.
W sobotę, 10 września luboński Ośrodek Kultury muzycznie i tanecznie
zakończył sezon letni w plenerze. Podczas 13. Biby w Lasku na scenie
w Parku Siewcy wystąpili: Zespół Tańca Ludowego „Lubonie”, Zespół
Komorniczanie, Zespół Śpiewaczy „Szarotki”, Zespół TON, Olki Group, gitarzyści oraz członkowie grupy wokalnej. Gwiazdą wieczoru był zespół
folk-rockowy KRAMBABULA. Po nim wystąpiła grupa Boogie Boys.

Skanuj kod
i zobacz więcej zdjęć

Imprezie towarzyszyły zapewnione przez organizatora dodatkowe
atrakcje: animacje dla dzieci, poligon strzelecki, warsztaty makramy
(znana od starożytności sztuka wiązania sznurków, bez użycia igieł,
drutów lub szydełka) i plecionkarstwa, zagroda gospodarska ze zwierzętami, klub gry „Kości”, stoiska z rękodziełem, stoiska gastronomiczne,
malowanie twarzy, dmuchańce, balony, wata cukrowa, gofry. Konferansjerkę poprowadziła Sylwia Prętka-Galas, która posługując się gwarą,
opowiadała zabawne historie i rozbawiała publiczność.
Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim artystom za uświetnienie 13. Biby
w Lasku, a mieszkańcom za dobrą zabawę.
Tradycyjnie bibę objęliśmy patronatem medialnym, nie zabrakło na
niej również naszego redakcyjnego stoiska. (PAW)

Na bibie tradycyjnie pojawili się władze miasta oraz przedstawiciele Towarzystwa Bambrów Poznańskich (TBP) z prezesem – Ryszardem Skibińskim na czele
fot. Paweł Wolniewicz

Biba w Lasku widziana z lotu ptaka fot. Rafał Wojtyniak

Aplauz wśród publiczności wzbudził występ gwiazdy wieczoru – zespołu folk-rockowego KRAMBABULA fot. Paweł Wolniewicz

EkoPiknik
w Wiśniowym Sadzie
W pierwszą sobotę września (3.09), w Wiśniowym Sadzie położonym pomiędzy ulicami Konarzewskiego a Fabryczną odbył się
EkoPiknik, na który Miasto zaprosiło mieszkańców, aby ich zachęcić do wspólnego wypoczynku i zabawy oraz wzajemnej integracji.

Skanuj kod

i zobacz więcej zdjęć
Warsztaty recyklingowe, energorowery, zamki dmuchane, gry i zabawy dla
dzieci – to tylko niektóre z atrakcji EkoPikniku. Można było również otrzymać
sadzonkę rośliny w zamian za przyniesione baterie lub makulaturę. Humory Uczestnicy EkoPikniku, którzy przynieśli do stoiska lubońskiego magiuczestników i pogoda dopisały. W trakcie eventu zebrano ok. 400 kg makula- stratu makulaturę lub zużyte baterie, otrzymali w zamian piękne wrzosy
tury i ok. 200 kg zużytych baterii. Ci, którzy je przynieśli do stoiska lubońskiego fot. Paweł Wolniewicz
magistratu, otrzymali w zamian piękne wrzosy. (PAW)

Tętniło życiem stoisko „GL”, przy którym redaktor naczelna – Paulina Korytowska
przeprowadzała konkursy dla dzieci oraz dyskutowała z Czytelnikami naszej gazety
fot. Paweł Wolniewicz

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy dla najmłodszych zorganizowane
przy stoisku Stowarzyszenia Forum Obywatelskiego Luboń fot. Paweł Wolniewicz

REKLAMA
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KOREPETYCJE

WSZYSTKIE POZIOMY
NAUCZANIA, MATURA

LK057

ANGIELSKI
NIEMIECKI

SKUP

(WYSOKIE CENY)

784 878 579

i

PRACOWNIA ZŁOTNICZA
Paweł Kortus

SPRZEDAŻ

• ZŁOMU
• MAKULATURY

Polecamy usługi w zakresie:
• naprawa
• przerób
• sprzedaż

ul. Dworcowa 15, 62-030 Luboń
tel. +48 512 303 000, tel. +48 512 304 000
www.condor-polska.pl

biżuterii złotej i srebrnej.
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
61 817 18 39

LK125

601 775 420

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

REKLAMA

GAZETA LUBOŃSKA 10/2022

13

URODZINOWO W
W LUBONIU
JESTEŚMY Z TOBĄ, ABYŚ MIAŁ JAK NAJTAŃSZE ŻYCIE KUPUJĄC CODZIENNIE
BARDZO DOBREJ JAKOŚCI PRODUKTY OFEROWANE W JAK NAJNIŻSZYCH CENACH.
TA FILOZOFIA I STRATEGIA TOWARZYSZY NAM JUŻ OD DWUDZIESTU PIĘCIU LAT.

OD DZIEWIĘCIU LAT TAKŻE W LUBONIU

Oprócz stosowania ciągłej promocji cenowej na produkty wszystkich
grup towarowych wzmagamy ją jeszcze bardziej szczególnie w
czterech okresach zależnie od ich specyﬁki: Świąt Bożego Narodzenia,
Świąt Wielkanocnych, obchodzonego w czerwcu „Święta Muszkieterów"
oraz obecnie swoich październikowych urodzin. Wszystkie one są bardzo
istotne i stanowią jedno z kluczowych miejsc w strategii jaką obraliśmy.
Funkcjonujący od pół roku Klub Czytelnika w Intermarché jest dodatkową atrakcją w naszym sklepie. W specjalnie urządzonej przestrzeni
można zajrzeć do eksponowanych tam publikacji, przeczytać gazetę
lub wybrać ksiażkę do wypożyczenia do domu. W klubie czytelnika
można będzie wkrótce znaleźć również literaturę w języku ukrańskim. Ponadto planowane są spotkania promujące czytelnictwo z
wydawcami, autorami oraz przedstawicielami kultury i sztuki. Klub
jest czynny w godzinach otwarcia supermarketu od poniedziałku do
niedzieli od 8 do 22.

LUBOŃ
UL. ŻABIKOWSKA 53B

Zapraszamy Szanownych Klientów
na INTERTANIE i świeże zakupy
w miłej atmosferze, a zwłaszcza
na październikowe Urodziny Muszkieterów.

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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Wielkie granie i czytanie
W sobotę, 3 września przypadła jedenasta odsłona Narodowego Czytania. W tym roku lekturę stanowiły „Ballady i
romanse” Adama Mickiewicza – dzieło symboliczne, utożsamiane z początkiem Romantyzmu w Polsce.
Gość specjalny
Goszczący w murach BM Piotr Żukowski – jest adiunktem Akademii Muzycznej w Poznaniu, którą ukończył w klasie fortepianu prof. A. Kledzik. Naukę
rozpoczął w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. H. Wieniawskiego u mgr Marii Strzałkowskiej. Kształcił się również w Londynie u prof.
Nelly Ben-Or oraz Madrycie pod kierunkiem Ralfa Ghotoni, Bruno Canino i
Eldara Nebolsina. Koncertował i uczył w większości krajów europejskich oraz
w Turcji, Arabii Saudyjskiej, Chinach, Japonii, Brazylii oraz USA. Odznaczony
m.in.: Medalem Młodej Sztuki, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Brązowym Krzyżem Zasługi. Jest autorem książki „Ewolucja języka muzycznego Aleksandra Skriabina”. Nagrał dwie płyty CD z utworami Skriabina.
Występował na wielu festiwalach, m.in.: Międzynarodowym Festiwalu im. I.J.
Paderewskiego w Chicago, Festiwalu Chopinowskim w Tucson, Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Międzynarodowym Festiwalu „Chopin w barwach
jesieni” w Antoninie, Międzynarodowym Forum Chopinowskim we Wrocławiu, Międzynarodowym Festiwalu im. I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, w
Rosyjsko-Polskim Festiwalu Muzycznym w Moskwie, uczestniczył w XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie. Jest
laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych (m.in. I nagroda na IV Międzyn. Konkursie „Artur Rubinstein in Memoriam” w Bydgoszczy 2000 r.). Swoimi koncertami uświetnił prezentacje kultury
polskiej, m.in. na uroczystości wręczenia nagród wybitnym Polakom (Chicago, 2000 r.), Europejskim Balu Prasy (Berlin, 2001 r.), oraz obchody 150-lecia
urodzin I.J. Paderewskiego w Pałacu Narodów (ONZ) w Genewie (2010 r.). Piotr
Żukowski kilkakrotnie udzielił kursów mistrzowskich w takich uczelniach jak:
University of Redlands (California, USA), Grand Valley State University (Michigan, USA), The University of Arizona (Tucson, USA), Nagasaki University (Japonia), Sichuan Normal University (Chengdu, Chiny), Iceland Academy of the
Arts (Reykjavík, Islandia), Conservatorio Statale G.P. Da Palestrina w Cagliari,
Conservatorio di Musica E.F. Dall Abaco w Weronie, Conservatorio di Musica
„G.B. Martini” w Bolonii, L’Istituto Superiore di Studi Musicali „V. Bellini” – Calta-

Wielkie granie i czytanie w Bibliotece Miejskiej. Na scenie od lewej: Piotr Żukowski,
Piotr Izydorski i Małgorzata Machalska fot. Paweł Wolniewicz

nissetta, Conservatorio Superior de Música „Eduardo Martínez Torner” w Oviedo (Hiszpania), XXIX Oficina de Musica w Kurytybie (Brazylia), oraz na Wiedeńskich Kursach Mistrzowskich w Schloss Laudon (Austria). Był członkiem
jury VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. A. Rubinsteina, oraz
V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. J. Brahmsa w Aqui Terme
we Włoszech. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych.
Recital
W pierwszą sobotę września w Bibliotece Miejskiej odbył się wyjątkowy „Recital
Pianistyczny” Piotra Żukowskiego. Koncertowi towarzyszyło Narodowe Czytanie, w ramach którego burmistrz Małgorzata Machalska wraz z Piotrem Izydorskim czytali „Świteziankę”. W „Galerii na piętrze” przyjemnie było posłuchać
utworów Fryderyka Chopina, przeplatanych poezją naszego wieszcza. (PAW)
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Ukazał się 6. tom „Rocznika Historycznego Lubonia”
Po kilkuletniej przerwie w wydawaniu „Rocznika Historycznego Lubonia” (RHL), spowodowanej głównie
wcześniejszymi problemami: kadrowymi i organizacyjnymi wydawcy – Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”, dzięki ścisłej współpracy z Repozytorium Historycznym Miasta Luboń wznawiamy jego emisję.
Utworzenie w 2020 roku Repozytorium Historycznego Miasta Luboń (RHML), o którym piszemy w pierwszym rozdziale wznowionego
periodyku oraz zatrudnienie redaktora Piotra
Ruszkowskiego, umożliwiło podjęcie kontynuacji tego zadania. Wydawcą odnowionego
periodyku są więc wespół: dotychczasowe –
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum
Lubońskie” posiadające bogate zasoby materiałów i odpowiednie doświadczenie oraz Miasto Luboń – właściciel Repozytorium Historycznego Miasta Luboń.
W tomie 6. na 446 stronach znajdziecie Państwo siedem rozdziałów:
– Repozytorium Historyczne Miasta Luboń –
Podstawowe informacje o tej nowej instytucji.
– 100 lat obecności Sióstr Służebniczek Maryi
w Luboniu-Żabikowie – Historia domu zakonnego Sióstr Służebniczek Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w latach
1920-2020.
– Luboń w archiwach Biblioteki Kongresu
USA – Szkoły Żabikowa, Lubonia i Lasku
w ogólnopolskiej akcji z 1926 roku, zorganizowanej na 150-lecie niepodległości Stanów
Zjednoczonych.
– Eklezjalny walor procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha – Poszczególne etapy i zaawansowanie procesu wyniesienia na ołtarze budowniczego oraz pierwszego proboszcza parafii pw. św. Jana Bosko
w Luboniu, zamordowanego w 1938 r.
– Żołnierze września 1939 r. (część 4.) – Rozdział poświęcony kolejnym biogramom żołnierzy związanych z Luboniem, biorących udział
w kampanii na początku II wojny światowej.
– „Katyńczycy” z Lubonia – Uzupełnienie do
tomu 1. poprzez dodanie kolejnych trzech
biogramów pomordowanych w 1940 r. przez
NKWD jeńców wojennych, zakopanych w masowych dołach, nie tylko w Katyniu oraz informacje o poświęconych im „Dębach pamięci”
posadzonych w naszym mieście.
– Konsekrowani z Lubonia – Trzy nowe, po raz
pierwszy publikowane, biogramy historyczne
sióstr zakonnych pochodzących ze znanych
lokalnie rodów. Stanowią ciąg dalszy publikacji
z 2011 roku.
Zawarta w różnych rozdziałach tego tomu „RHL”
kolejna porcja kilkudziesięciu życiorysów jest
uzupełnieniem powstającego od lat swoistego
– „Lubońskiego Słownika Biograficznego”.
Prezentowany szósty tom „RHL” jest kolejnym, cyklicznym wydawnictwem książkowym o celach: edukacyjnych, poznawczych,
popularnonaukowych a przyczynkowo także
naukowych, traktujących o wydarzeniach,
miejscach, ludziach, instytucjach, organizacjach czy rodzinach mających znaczenie dla

historii naszej lokalnej ziemi – miasta Luboń.
Zachęcamy innych: autorów, organizacje,
środowiska do publikacji swoich materiałów,
czym dodatkowo przyczynimy się do integracji środowiska regionalistów i osób czynnie
zainteresowanych historią. Nie ulega wątpliwości, że wartością dodaną periodyku, oprócz
oczywistych walorów edukacyjnych, jest
funkcja rozwijania świadomości obywatelskiej, historycznej i kulturowej, utożsamianie
mieszkańców Lubonia z miejscem, w którym
żyją poprzez poznawanie jego przeszłości i ludzi tworzących lokalną społeczność.
Wierzymy, że lektura kolejnego tomu RHL, podobnie jak wydania wcześniejszych opracowań
historycznych, będzie pomocną w poznawaniu
naszej ciekawej przeszłości oraz przyczyni się
do integracji mieszkańców Lubonia.
Publikacja, oprócz wersji tradycyjnej – papierowej dostępna jest też w formie PDF na stronie
internetowej www.forumlubonskie.pl, w zakładce „Wydawnictwa”. Pobrać można całość
lub poszczególne rozdziały. Zadanie zostało
wsparte finansowo przez Miasto Luboń.
Piotr Ruszkowski
Repozytorium Historyczne Miasta Luboń

fot. Zmodyfikowana okładka bieżącego „Rocznika
Historycznego Lubonia” nawiązująca kolorystyką
i detalami do herbu Lubonia Zb. Piotra Ruszkowskiego

Powstańcy lubońscy w wersji PDF
Wydana w 2018 roku książka „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” z biogramami, teraz dostępna jest w wersji PDF.
Na stronie internetowej wydawcy – Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum
Lubońskie” – www.forumlubonskie.pl, w zakładce „Wydawnictwa”, można: przeglądać,
filtrować wg wybranych fraz, ściągnąć albo
wydrukować wybrane strony lub całość.
W związku z wyczerpanym nakładem wersji
papierowej, wciąż ciesząca się zainteresowaniem wydana w 100. rocznicę zwycięskiego
zrywu pozycja pod redakcją Piotra P. Ruszkowskiego i prof. dra hab. Janusza Karwata
dostępna jest teraz online w każdym miejscu, dla każdego posiadacza komputera czy
smartfona. Wersja PDF została przekazana
też do Repozytorium Historycznego Miasta
Luboń i tu także będzie udostępniana. Projekt
zrealizowany przez „Forum Lubońskie” został
współfinansowany przez Powiat Poznański.
Piotr Ruszkowski
Repozytorium Historyczne Miasta Luboń

Okładka książki wydanej na 100. jubileusz. Pozycja zawiera 688 stron i 415 biogramów Powstańców
Wielkopolskich związanych z Luboniem. Książka dostępna jest teraz w formacie PDF
Zb. Piotra Ruszkowskiego
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Świadczenia dotyczące niektórych źródeł ciepła
W poniedziałek, 19 września w Dzienniku Ustaw została opublikowana, podpisana dwa dni wcześniej przez
Prezydenta RP, ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r poz. 1967). Tym samym osoby, które ogrzewają swoje mieszkanie nie węglem, a peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo skroplonym gazem
LPG lub olejem opałowym mogą się ubiegać o przyznanie świadczenia i uzyskać je podobnie jak sąsiedzi,
którzy przy ogrzewaniu domu czy mieszkania korzystają z węgla. Jednak osoby, które uzyskały prawo do
dodatku węglowego, nie będą mogły otrzymać kolejnego wsparcia.
Gospodarstwo domowe może być jednoosobowe lub wieloosobowe.
Przez gospodarstwo jednoosobowe rozumieć należy osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą, natomiast przez gospodarstwo
wieloosobowe osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. W przypadku gdy pod jednym adresem prowadzone
jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych
osób zamieszkujących pod tym adresem.
Świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem
drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
3) kocioł olejowy,
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu –
w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po
raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3 000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem
drewna kawałkowego;
2) 1 000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec
kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

sługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod
tym adresem;
w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla
więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres
miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy,
który złożył wniosek jako pierwszy; pozostałe wnioski pozostawia się bez
rozpoznania;
wiążące dla organów rozpatrujących wnioski będzie zgłoszenie lub wpisanie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności
budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a po tym dniu wyłącznie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych
po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od
dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.
Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A zatem, zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach. Rozpatrzenie
wniosku oznacza bowiem zarówno przyznanie świadczenia jak i jego wypłacenie. Dopiero spełnienie obu tych warunków stanowi o rozpatrzeniu
wniosku. Ponieważ dotychczas nie zostało wypłacone żadne świadczenie,
żaden z wniosków dotychczas złożonych nie może być uznany za rozpatrzony. Prosimy o cierpliwość. Ponowne przeanalizowanie wniosków złożonych od 16 sierpnia 2022 r. w oparciu o aktualne przepisy zajmie nam
trochę czasu. Wszelkie informacje dotyczące spraw ogólnych będziemy
aktualizować i przekazywać Państwu na naszej stronie.

3) 500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

(MOPS)

4) 2 000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W czwartek, 29 września MOPS w Luboniu rozpoczął wypłatę dodatków
węglowych, więc już w najbliższym czasie pojawią się na Państwa kontach
należne środki pieniężne. Dzień wcześniej tj. 28 września odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Luboń. Dzięki błyskawicznej reakcji radnych,
którzy zebrali się w możliwie najszybszym terminie, podjęto uchwałę
o wpisaniu do budżetu miasta środków na wypłatę świadczeń z tytułu „dodatku węglowego”. Więcej informacji o dodatku węglowym zamieszczono
na stronie: https://mops-lubon.pl/wiadomosci/7003/dodatek-weglowy

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można
składać do 30 listopada br. Wnioski złożone później nie będą rozpatrywane. Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania wnioskodawcy. Formalnie organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub gminy. W Luboniu upoważnienie do prowadzenia postępowań w tym zakresie otrzymał MOPS z siedzibą przy ul. Źródlanej 1. Jeśli nie macie Państwo podpisu
elektronicznego lub podpisu zaufanego do wysłania wniosków przez ePUAP przypominamy, że wnioski można przesłać pocztą (za potwierdzeniem
odbioru) lub wrzucić do jednej ze skrzynek pocztowych mieszczących się
przy wejściach do budynku MOPS. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw
wzoru wniosku zamieścimy go na naszej stronie internetowej (https://
mops-lubon.pl), zanim uzyskamy gotowe druki z drukarni. Organy prowadzące postępowania w sprawie opisywanego świadczenia będą realizować wnioski w terminie miesiąca od złożenia wniosku. Warto we wniosku
podać adres e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia.
Informacje w formie tradycyjnej (papierowej) nie będą rozsyłane.

Wypłata dodatków węglowych

(Źródło: Burmistrz Miasta Luboń)

W ww. ustawie zawarto również zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Mianowicie doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi
spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych
wskazanych we wniosku o dodatek:
w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje
więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przy-

fot. Paweł Wolniewicz

GAZETA LUBOŃSKA 10/2022

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

17

29. Akcja Sprzątania Świata
W trzeci weekend września (16-18.09.) przypadł 29. finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata.
Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Wszystkie śmieci są nasze”.
Kto raz posprzątał, nigdy już nie będzie
śmiecił…

worków śmieci – ok. 230 kg oraz kilkanaście
tzw. dużych gabarytów.

W sobotę, 17 września, przyłączając się do
ogólnopolskiej akcji, funkcjonujące w naszym mieście Stowarzyszenie „Forum Obywatelskie Luboń” zorganizowało wielkie
sprzątanie na terenach nadwarciańskich. Akcję koordynowała Magdalena Kleczewska –
radna RML. W przedsięwzięciu wzięło udział
ponad sto osób, którym nie jest obcy stan
naszego środowiska. Zebrano kilkadziesiąt

Warto wspomnieć, że Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego
ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego
się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40
milionów wolontariuszy na całym świecie.
Kiedy 28 lat temu Przewodnicząca Rady
Fundacji Nasza Ziemia – Mira Stanisławska
-Meystowicz inicjowała tę Akcję w Polsce, nie
spodziewała się, że dołączy do niej tyle osób,

firm, organizacji, szkół.
Akcja jest tym samym
Skanuj kod
i zobacz więcej zdjęć
jedną z najstarszych
i największych kampanii z zakresu ekologii w naszym kraju. Jej
uczestnikiem może zostać każdy, kto w trzeci
weekend września każdego roku, dobrowolnie i w dowolny zorganizowany lub niezorganizowany, a spontaniczny sposób wychodzi
posprzątać swoją najbliższą okolicę lub wybrany przez siebie kawałek Polski. (PAW)

W akcji zebrano kilkadziesiąt worków śmieci – ok. 230 kg oraz kilkanaście tzw. dużych gabarytów fot. Paweł Wolniewicz

Pięć dodatkowych
worków
Przypominamy, że w październiku i listopadzie istnieje możliwość wystawienia nadwyżki odpadów zielonych dodatkowo także w workach, obok
posiadanych brązowych pojemników na bioodpady (obowiązuje limit do
pięciu worków w terminie odbioru bioodpadów – zgodnie z harmonogramem). Pamiętajmy, że wytworzone bioodpady wrzucamy luzem do
brązowego pojemnika – oczywiście bez worków. PAW

Ranny łoś
W piątek, rankiem 30 września mieszkaniec naszego miasta – Andrzej Koprowski, spacerując z psem o imieniu
Draco po terenie zielonym, w sąsiedztwie autostrady A2 (po północnej jej stronie) i torów kolejowych linii Poznań
-Wrocław, zauważył leżącego w zaroślach, rannego łosia, którego wcześniej widziano na pasie autostrady przy
lubońskim węźle u zbiegu ulic Armii Poznań i Dębieckiej.
Zauważony byk (samica łosia to klempa, natomiast młode to cielę) jest
przedstawicielem największego współcześnie żyjącego gatunku ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniającym się charakterystycznym
porożem i wyjątkowo długimi kończynami (nogi łosia nazywane są badylami). Występujący w naszym kraju podgatunek – łoś europejski jest największym żyjącym w Polsce zwierzęciem łownym, objętym całorocznym
okresem ochronnym.
Ze względu na lokalizację pan Andrzej niezwłocznie powiadomił o zdarzeniu poznańskich strażników miejskich, którzy błyskawicznie pojawili się na
miejscu zdarzenia i je zabezpieczyli. Jednocześnie powiadomili o znalezieniu rannego zwierzęcia Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.
„Wcześniej widywałem w tym rejonie dziki, sarny, lisy i zające, ale łosia spotkałem po raz pierwszy. Miał uszkodzoną tylną kończynę” – powiedział pan
Andrzej, któremu gratulujemy obywatelskiej postawy i przytomnej reakcji.
O losie rannego łosia poinformujemy na łamach naszego portalu informacyjnego po uzyskaniu informacji od interweniujących służb. (PAW)

Ranny łoś szukał schronienia w zaroślach, utrudniała mu to uszkodzona kończyna
fot. Paweł Wolniewicz
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Z miłości do kwiatów
Na mapie Lubonia istnieje już 30 lat. W roku 2007 nadano jej nazwę „Pasja”. Teraz przyjęła miano
„Pasja flowers” i można ją zobaczyć w zupełnie nowej odsłonie. Dzięki znacznemu powiększeniu
powierzchni mocno poszerzono również dostępną na miejscu gamę produktów oraz oferowanych
przez nią usług – mowa oczywiście o kwiaciarni funkcjonującej od dawien dawna przy ul. Traugutta
30 w Luboniu, vis a vis cmentarza żabikowskiego.
Kwiaciarnię założono w październiku 1992 roku, w tym miesiącu
przypada więc okrągły jubileusz 30-lecia jej istnienia. Jej założyciele
Państwo Mirosława i Wiesław Wieliccy to rodowici lubonianie, którzy wcześniej w tym miejscu trudnili się ogrodnictwem. W 2007 roku
kwiaciarnię przejęła córka Państwa Wielickich – Ewa Wielicka-Sówka,
która w dalszym ciągu dba o rozwój rodzinnej firmy.
Przypadkowo w tym roku jubileusz istnienia kwiaciarni zbiegł się z jej
rozbudową, która trwała od stycznia do września. Znacznie zwiększono metraż kwiaciarni, dzięki czemu na miejscu dostępny jest teraz jeszcze większy wybór roślin z Polski jak i z całego świata, niepowtarzalne kompozycje, wiązanki z kwiatów ciętych, doniczkowych
i sztucznych, kwiaty sztuczne, znicze i świece, donice ceramiczne, naczynia szklane oraz kosze, upominki z różnych zakątków, kartki okolicznościowe i balony. Znajdziemy tutaj również bogaty asortyment
francuskich lamp zapachowych Berger oraz porcelany Rosenthal. „Pasja flowers powstała z miłości do kwiatów i pracy twórczej” – zauważa
właścicielka kwiaciarni oferującej pełen zakres usług florystycznych
i dekoracyjnych, „Czekamy, by wprowadzić Was w świat magii i zarazić
pasją do piękna” – dodaje na koniec.

„Pasja CAFE”
To jeszcze nie wszystko, ponieważ już wkrótce planowane jest otwarcie w tym miejscu również klimatycznego wnętrza pod nazwą „Pasja
CAFE”, gdzie unoszącemu się w powietrzu aromatowi świeżej kawy
i zapachowi domowych wypieków towarzyszyć będzie intensywna
woń świeżych kwiatów. To połączenie obydwu przestrzeni wydaje się
być doskonałym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób odwiedzających
swoich bliskich chociażby na pobliskim cmentarzu, aby następnie
mogły one wejść do środka i wypić filiżankę rozgrzewającej herbaty.
Zapraszamy codziennie w godzinach 9-19, a w niedziele 10-17.
Paulina Korytowska

„Pasja flowers” czynna jest od pn. do sob. w godzinach 8-19, natomiast
w niedz. 9-17. Zamówienia można również składać telefonicznie 607
909 190. Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej
www.kwiaciarniapasja.pl.

„Pasja flowers” w zupełnie nowej odsłonie, budynek w tym roku znacznie rozbudowano Zb. rodziny

Jedyne zachowane zdjęcie kwiaciarni wykonane przed kilkudziesięcioma laty
Zb. rodziny
Klimatyczne wnętrze nowej kawiarni „Pasja CAFE” mieszczącej się od niedawna w kwiaciarni „Pasja Flowers” Zb. rodziny

Bogaty asortyment kwiaciarni, przestronne jasne wnętrze, to tylko niektóre z atutów tego miejsca Zb. rodziny
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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.
Studio Figura Luboń – profesjonalne studio modelowania sylwetki
otwarte przy ul. Wschodniej 22D/30
czynne jest od pn. do pt. w godz.
8-20, sob. 8-14, oferuje zainteresowanym do wyboru kilka stref:
fitness, wellness oraz kosmetologii
estetycznej. Telefon kontaktowy
889 233 525

Pracownia krawiecka działająca naprzeciwko SP2 przy ul. Żabikowskiej 47 (pawilon nr 3) specjalizuje się w przeróbkach
krawieckich. Punkt czynny jest od pn. do pt.
w godz. 8-17, natomiast w sob. 8-14

Pierwsza samoobsługowa pralnia w Luboniu powstała przy al. Jana Pawła II 10/4
(naprzeciwko punktu Wschodnia Sushi).
Pralnia wyposażona jest w sprzęt pralniczy i system płatności, który pozwala
klientowi obsłużyć się samemu. Na miejscu znajdują się pralki o ładowności 10,5
kg i 18,5 kg oraz suszarki o ładowności 15
kg. Klient nie płaci za kilogramy, tylko za
pralkę z płynem do prania i płukania, który dozuje się sam. Zapraszamy w godz.
6-22, nie tylko klientów indywidualnych,
ale też firmy. Zachęcamy do kontaktu
500 75 75 04

Przy ul. Żabikowskiej 62 L otwarto Kwiaciarnię
KM-Art Flowers, czynną od pn. do pt. w godz.
8-18, sob. 8-14, niedz. 10-14. Bukiety okolicznościowe, florystyka ślubna, flowerbox, rośliny w
szkle, kwiaty doniczkowe, kompozycje nagrobne, wieńce i wiązanki pogrzebowe oraz kartki
okolicznościowe, to tylko niektóre pozycje z
całego asortymentu tego nowego na mapie
Lubonia punktu usługowego. Tel. 512 153 000

W Centrum Handlowym Łęczyca przy ul. Poznańskiej 29
A (lokal 19) od 1 września działa rzemieślnicza Piekarnia – Cukiernia Nowaczyk, która oferuje m.in. bogaty
asortyment tortów i ciast deserowych wytwarzanych
na bazie naturalnej śmietany zwierzęcej oraz własnych
frużelin owocowych, pieczywo tradycyjne i gatunkowe
wytwarzane ręcznie, według rzemieślniczej technologii,
na bazie naturalnego, własnego zakwasu i według własnych, tradycyjnych, często staropolskich receptur, torty
okolicznościowe i artystyczne na różne okazje, szeroką
gamę ciast tradycyjnych – drożdżówki (wypiekane na
miejscu z odroczonego odpieku), pączki oraz serniki,
ofertę śniadaniową – m.in. świeże kanapki, sałatki oraz jogurty, owsianki i desery w wersji „take away”. Zapraszamy
od pn. do pt. w godz. 6.30-18.00, sob. 7.00-16.00 (patrz
również strony reklamowe)

Przy al. Jana Pawła II 10A/8 otwarto
second hand TeBe-ska oferujący
odzież nową i używaną. W poniedziałki i wtorki obowiązuje zniżka
na cały asortyment, na środy przewidziano nową dostawę towaru,
natomiast w czwartki, piątki i soboty towar będzie dokładany. Zapraszamy od pn. do pt. w godz. 10-18,
natomiast w sob. 9-13
Opracowanie i fotografie: Paulina Korytowska

GEODETA

tel. 513 130 522

LK009

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

czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki, meblowej i samochodowej

602 683 177

LP007

Tomasz
Piotrowski

U����� ����������

NOWE DOMY
Z OGRÓDKAMI

Kędziora Zbigniew

LUBOŃ, WIRY, KOMORNIKI

24h

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

606 628 430

LP002

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

SAMORZĄD
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Szczepienia
Z końcem sezonu wakacyjnego wznowił działalność Punkt
Szczepień Powszechnych w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) Luboń.
Szczepienia przeciwko COVID-19 oraz przeciwko grypie (przeciwko grypie osoby w wieku 36-65 lat) są wykonywane w piątki w godz. od 14.30 do 18 przy ul.
Sikorskiego 3.
Szczepienia są nieodpłatne i nie wymagają uprzedniej rejestracji. (PAW)

Siedziba COP przy ul. Sikorskiego 3, gdzie są wykonywane piątkowe szczepienia
fot. Paweł Wolniewicz

Przestrzeń targowa
Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy zaniepokojeni faktem, że w ostatnim czasie drastycznie zmniejszyła się przestrzeń targowa w naszym mieście. Sprzedawcy zmuszeni są stać na chodnikach albo pomiędzy parkującymi samochodami. Można zrozumieć prywatnych właścicieli, którzy
sprzedają pod zabudowę teren wykorzystywany do tej pory na handel. Ale
czy Urząd Miasta nie mógłby wzorem Mosiny utworzyć na miejskim gruncie placu targowego z prawdziwego zdarzenia?
Sprawę skierowaliśmy do UML 10 sierpnia. Niestety, do momentu oddania
do druku październikowego numeru „Gazety Lubońskiej”, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. (red.)

Kurcząca się przestrzeń targowa na rzecz zabudowy wielorodzinnej (luty 2022)
fot. Rafał Wojtyniak

Nadzwyczajne sesje
Rady Miasta

Dyżury radnych RML

We wrześniu odbyły się dwie nadzwyczajne sesje Rady Miasta numer
XLIX i L. Obie były bardzo krótkie i zawierały po jednym punkcie.
12 września radni pozytywnie zaopiniowali projekt Planu Ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego. Plan jest obligatoryjnym dokumentem opracowywanym przez dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska. Wskazuje na zasady i zakres
ochrony przyrody na terenie Parku i musi być zaopiniowany przed przyjęciem
przez właściwe miejscowo rady gmin.
Z kolei sesja w dniu 28 września dotyczyła zmiany uchwały budżetowej Miasta
Luboń na 2022 rok. Radni zatwierdzili przeznaczenie kwoty 8 669 133,00 zł ze
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę tzw. dodatków węglowych. Dodatek stanowi pomoc dla mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na gwałtownie rosnące koszty opału.

Dyżury do odwołania będą pełnione telefonicznie w każdy
poniedziałek, w godzinach od 16 do 18. W październiku i z
początkiem listopada według następującego harmonogramu:
10.10.2022 r. – Iwona Kaczmarek, tel. 601 871 575,
17.10.2022 r. – Magdalena Kleczewska, tel. 695 425 075,
24.10.2022 r. – Paweł Krzyżostaniak, tel. 606 254 638,
31.10.2022 r. – Beata Łakomy, tel. 503 039 674,
07.11.2022 r. – Monika Nawrot, tel. 511 816 957.
Z Przewodniczącą Rady Miasta Luboń – Teresą Zygmanowską można kontaktować się od pn. do pt. w godzinach 11-17
pod numerem tel. 501 306 756.(PAW)

Jakub Jackowski

Spotkanie z radnymi powiatowymi
We wtorek, 27 września, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Sikorskiego odbyło się posiedzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej (KOP) Rady Miasta Luboń (RML), w którym uczestniczyli
również: Burmistrz Małgorzata Machalska, troje Radnych Powiatu Poznańskiego – Marzena Fiedler,
Zbigniew Jankowski i Dariusz Szmyt oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury RML –
Andrzej Okupniak.
Podczas posiedzenia omawiano z zaproszonymi gośćmi sprawy naszego miasta na płaszczyźnie Luboń-Powiat. Dyskutowano o problemach,
z jakimi boryka się Luboń. Poruszono m.in. zagadnienia: komunikacji,
oświaty, ochrony środowiska oraz kryzysu energetycznego. Podczas
spotkania omawiano także kwestię skierowania apelu do Marszałka
Województwa Wielkopolskiego w sprawie wsparcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Luboniu na
ul. Armii Poznań – odcinka drogi wojewódzkiej nr 430, także w aspekcie mającego powstać mostu na Warcie, którego oddanie do użytku
znacznie wzmoży natężenie ruchu na tej głównej arterii naszego miasta. Treść apelu, o którym mowa, będzie przedstawiona wszystkim
radnym RML podczas październikowej sesji. (PAW)

Podczas spotkania w COP fot. Paweł Wolniewicz
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KĄCIK ROZRYWKOWY

KOREPETYCJE
ANGIELSKI
NIEMIECKI
nauczyciel z doświadczeniem

DOJAZD DO UCZNIA

LK058

PODSTAWÓWKA, LICEUM

514 730 001

REKLAMA

Szkółki
Kórnickie
istnieją od 1820 roku

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku w likwidacji
W związku z likwidacją Jednostki ogłaszamy

WYPRZEDAŻ
wszystkich roślin

Oferujemy szeroki asortyment
- drzew i krzewów liściastych, ozdobnych
- roślin iglastych,
- drzew alejowych,
- pnączy,
- różaneczników,
- drzewa kopane z gruntu (po wcześniejszym zamówieniu)
ZAPRASZAMY
SPRZEDAŻ DETALICZNA tel. 502-407-281
KÓRNIK UL. ŚREDZKA 1
pon. – pt. 900 - 1700
sob. 900 - 1600
SPRZEDAŻ HURTOWA tel. 502-407-288
pon. – pt. 700 - 1400

ADRES: 62-035 Kórnik, ul. Średzka 20
tel. 61 8170 - 155

www. szkolkikornickie.pl
e-mail: szkolkikornickie@szkolkikornickie.pan.pl
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Dzień Edukacji Narodowej
To, co dzieje się ostatnio w polskiej edukacji, można by określić parafrazując wieszcza Adama: było
ministrów oświaty wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy ministrze Czarnku.
Nowe przedmioty – przysposobienie obronne (zamiast edukacji i bezpieczeństwa), historia i teraźniejszość (zamiast wiedzy o społeczeństwie) oraz biznes i zarządzanie (zamiast podstaw przedsiębiorczości), Instytut Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (jako alternatywa
dla działającej od lat Rady Języka Polskiego), MeduM platforma streamingowa dla młodzieży jako konkurencja dla Netflixa i TikToka i jako remedium na smartfony – to najważniejsze
inicjatywy ministra. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wszystkie
te „nowe” pomysły, to tworzenie alternatywnej rzeczywistości wobec już istniejącej. Godziny dostępności nauczycieli –
sztuczny twór wobec oczywistej praktyki kontaktów nauczyciela z rodzicami w razie potrzeby, zawsze kiedy jest problem.
Pomysłowy minister pewnie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Sukces goni sukces – tak wygląda polska oświata w przekazie rządowym.
Są jeszcze, niestety zakały tego wspaniałego systemu, czyli nauczyciele,
którzy nie dość że pracują tylko 18 godzin w tygodniu, to jeszcze wakacje
mają w zasadzie cały czas.
No cóż, a tu pospolitość skrzeczy… Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak
dobrze?
Pomysłowość i kreatywność ministerialna nie dotyczy sfery finansowej. Podwyżka dla nauczycieli początkujących, tak szumnie ogłaszana,
była jedynie koniecznym wyrównaniem ich pensji do poziomu płacy
minimalnej. Zapowiadanego odbiurokratyzowania oświaty nikt jakoś
w praktyce nie zauważył. Przeładowane oddziały klasowe – po 33, 34
osoby w klasie – to codzienność polskiej oświaty. Wciąż biednie, wciąż
w wersji oszczędnościowej, bo przecież prosty sposób na polepszenie
jakości nauczania poprzez zmniejszenie liczebności klas ze względu na

pogłębiającą się biedę polskich samorządów, na barkach
których spoczywa finansowanie szkół, wciąż jest niemożliwy do zrealizowania. Nauczyciele jako grupa zawodowa
starzeją się, średnia wieku polskiego belfra to 47 lat. Nie
dość, że coraz starsi, to jest ich coraz mniej. Szkoły borykają
się z brakiem kadry, szczególnie z przedmiotów ścisłych. W
wielu zatrudniani są emeryci, często w podeszłym wieku.
Czy to wszystko zapewnia wysoką jakość edukacji? Czy
rodzice mogą wreszcie odetchnąć po długich miesiącach
nauczania zdalnego i ze spokojem myśleć o wykształceniu
swych dzieci? Nie sądzę. Polska szkoła to system, w którym
najważniejsze decyzje zapadają centralnie, niestety mocno
obciążone doraźną polityką, a realizacja odbywa się lokalnie,
bez wystarczających środków; w którym oczekiwania wobec nauczycieli
całkowicie mijają się z wysokością wynagrodzenia.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę polskiej szkole spokoju i stabilizacji. Życzę uczniom, aby mogli mieć poczucie, że szkoła to bezpieczne miejsce, że są ważni i w dobrych rękach, rodzicom – aby
mogli mieć zaufanie do systemu, któremu powierzają swoje siedmioletnie dzieci na kilka, kilkanaście lat. Wreszcie nauczycielom, aby nadal chciało im się wieczorami poprawiać sprawdziany, w weekendy
przygotowywać nowe lekcje, wyjeżdżać na wycieczki szkolne, na których biorą na siebie całodobową odpowiedzialność za cudze dzieci,
szkolić na niekończących się kursach za własne pieniądze, realizować
programy nauczania, które wciąż się zmieniają. Być wciąż nauczycielem na całe sto procent. Nauczyciele – wytrwajcie.
Aleksandra Radziszewska

REKLAMA

Zarządca Mrucon Group Sp.z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Luboniu, adres siedziby ul. Krótka 8, 62 – 030 Luboń

OFERUJE DO SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Luboniu przy ul. Krótkiej 8,
numer ewidencyjny działki 135/2 o powierzchni 1206 m2 i powierzchni użytkowej łącznej budynków 493,07 m2
zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO2P/00036920/7
za cenę nie niższą niż 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) brutto.
Data rozpoczęcia procedury sprzedaży z wolnej ręki:

PONIEDZIAŁEK 31 PAŹDZIERNIKA 2022 GODZ. 14.00 NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI.
Warunki zakupu prawa własności nieruchomości:
1. zakupu dokona podmiot oferujący zarządcy najwyższą cenę, na terenie ww. nieruchomości, publicznie, w dniu 31
października 2022r. o godz. 14.00 i który w tym samym dniu wpłaci przelewem na rachunek bankowy masy
sanacyjnej kwotę nie niższą niż 25% ceny sprzedaży, na podstawie faktury proforma.
2. wpłata pozostałej części ceny sprzedaży w przeddzień zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.
3. koszty zakupu nieruchomości w tym opłaty notarialne, podatki ponosi kupujący.
4. Zakupu nie może dokonać podmiot będący dłużnikiem Mrucon Group Sp. z o.o. w restrukturyzacji i/lub będący
powiązany bezpośrednio lub pośrednio (osobowo lub kapitałowo) z jego zarządem.
Bliższych informacji udziela zarządca Ryszard Manikowski tel. 516-167-118,
mail: ryszard.manikowski@gmail.com,
w dni robocze w godz. 09.00 – 15.00.
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Szkoła Podstawowa nr 1
1 września miała miejsce niezwykle ważna
uroczystość dla dzieci, które zostały przyjęte
w poczet uczniów naszej szkoły. Wszystkim
Pierwszoklasistom życzymy radości i pięknych chwil w szkole.

się z historią jej powstania i działania, byliśmy
świadkami działania armatki wodnej. Najbardziej jednak spodobał nam się pokaz szkolenia psów policyjnych.
Ewa Rubisz, Ewa Malinowska

Wychowawczynie klas pierwszych:
Karolina Lechniak, Ilona Wąsiewicz,
Beata Dudzińska
Przywitaliśmy nowy rok szkolny. Na początku do wszystkich kilka miłych słów powiedział
Pan Dyrektor. Nie zapomnieliśmy uczcić pamięć tych co walczyli o wolność Polski w czasie
II wojny światowej oraz tych, którzy zginęli walcząc o wolność w Ukrainie. Część artystyczną
poprowadzili uczniowie z klas 6a i 6b.
Ewa Rubisz, Małgorzata Goch Celler
Kl. 6b udała się do Poznania do Oddziału
Prewencji. Mogliśmy poznać pracę policji,
obejrzeć sprzęt używany w policji, zapoznać

Dzień Kropki w 0A. Poświęciliśmy ten czas
na zabawy z wykorzystaniem symbolu koła i
kropek w różnorodnych działaniach.
J. Gazda
17 września uczniowie należący do Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy
PTTK w Luboniu, uczestniczyli w XXI powiatowym rajdzie turystycznym „Pieczona Pyra”
Niepruszewo 2022. Swoją wędrówkę rozpoczęli w Lusowie, od odwiedzenia szkoły przy,
której ustawiono pomnik gen. Józefa Dowbora
-Muśnickiego i kościoła św. Jadwigi i Jakuba na
którym wmurowano tablicę z wcześniejszego
nagrobka Dowbora-Muśnickiego. Następnie
przeszli do Muzeum Powstańców Wielkopolskich. Z Lusówka podjechali autokarem do
Niepruszewa. Tam każdy z uczestników mógł
skosztować ziemniaka pieczonego w ognisku
oraz gziku.
Organizatorzy

fot. Zb. SP1

Szkoła Podstawowa nr 2
1 września z wielką radością przyjęliśmy
w poczet Cieszkowianki trzy klasy pierwsze. Pełne energii Pierwszaki zostały pasowane na uczniów naszej szkoły. Życzymy im
samych sukcesów, wielu przyjaciół i radości.
2 września uczniowie przypomnieli sobie regulaminy i zasady panujące w szkole i klasie,
w czasie zabaw integracyjnych pracowali nad
wzajemnymi relacjami. Jednym z głównych
zadań projektu było wykonanie „piramidy
wartości”. Okazało się, że dzieci chcą zdobywać wiedzę, a przy tym być szanowane, czuć
się bezpiecznie i nawiązywać nowe przyjaźnie.
Uczniowie z kl. 8c oraz opiekunowie p. Michał
Szwacki i p. Anna Otocka włączyli się w prace na skwerze za BM, sadząc rośliny ozdobne,
w miejscu gdzie powstała Zielona Czytelnia.
Współpracę z Fundacją Kultura Trakcja, HORTIstacją i Biblioteką Miejską w roku 2022/23
uważamy za otwartą.

wie wśród niemal 280 konkurentek, a potem
zdobyła srebrny medal w I Grand Prix Wielkopolski Kadetek. Gratulujemy.
W wakacje Cieszkowiance przybyło Laboratorium Przyszłości z wyposażeniem niezbędnym do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
17 września jak co roku uczniowie, absolwenci i nauczyciele włączyli się w akcję „Wszystkie śmieci nasze są”, dbając o czystość naszego miasta.

fot. Zb. SP2

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i zabawy. Z tej okazji wszyscy uczniowie
klas 1-3 włączyli się we wspólne świętowanie
i odkrywanie talentów.
Natasza Adamczyk z 7a od lat trenuje tenis
stołowy. 4 września zwyciężyła w ogólnopolskim turnieju na PGE Narodowym w Warsza-

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej społeczność Cieszkowianki składa pracownikom
i uczniom najserdeczniejsze życzenia nieustannej pogody ducha, optymizmu i niewyczerpalnej energii, a Drogim Emerytom zasłużonego odpoczynku w poczuciu spełnienia
niezmiernie ważnej misji.
Urszula Ferdynus-Remlein (SP2)

Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich
1 września zabrzmiał dzwonek, obwieszczając powrót do szkół. Niewątpliwie najważniejszymi wydarzeniami okażą się w tym roku matura, egzamin ósmoklasisty oraz rekrutacja do szkół średnich. Życzmy
sobie sił, wytrwałości i pozytywnego nastawienia.
Nasza szkoła uczestniczy w akcji „Szkoły pełne talentów”. Prosimy
rodziców robiących zakupy (pośród nich musi być warzywo lub owoc,
a rachunek nie może być mniejszy niż 50 zł) w Lidlu o odbieranie papierowych kuponów tzw. talenciaków w kasie i wrzucenie ich do pudełek
znajdujących się w dyżurkach w naszej szkole. Mamy szansę na zdobycie nagród! Akcja trwa do 13 listopada.
Klasa 8a wyruszyła na warsztaty językowe Euroweek w Długopolu Dolnym. Uczniowie na pięć dni zanurzyli się w j. angielskim, by przez połączenie nauki i zabawy popracować nad komunikacją i zintegrować klasę.
Uczniowie klasy 1a rozpoczęli rok szkolny od przypomnienia zasad
bezpieczeństwa i poznania pracy strażaka. Bardzo dziękujemy OSP
Luboń za miłe spotkanie i cenną lekcję.

fot. Zb. ZS

Uczniowie naszej szkoły zapoznali się z książką pt. The Dot, a następnie wykonali parę kreatywnych ćwiczeń, które doprowadziły ich do stworzenia własnych opowieści w formie komiksów. Powstały piękne historie
w j. angielskim.
Akcja „Sprzątanie świata” została zapoczątkowana w 1989 w Australii. Obecnie sprzątanie naszej planety odbywa się w 130 krajach świata
i ma na celu zwrócenie uwagi na środowisko naturalne. Klasy 1a, 1b, 1c
i 3a z ZS wsparły tę inicjatywę, porządkując najbliższą okolicę w piątek,
16 września.
(ZS)
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Jesienne odmładzanie skóry

Jesień to idealny czas na zabiegi z wykorzystaniem lasera, które poprawią nie tylko
strukturę skóry, ale także spowodują, że stane się ona bardziej promienna, a co za tym
idzie zdecydowanie młodsza. Aktualnie na rynku mamy mnóstwo zabiegów, które mają
przynosić wymierne efekty, ale warto zwrócić uwagę, że tylko te najlepsze dają
zdecydowaną poprawę i mają prawdziwy wpływ na przebudowę naszej skóry. Takimi
zabiegami są iPixel oraz ClearLift, które zwiększą napięcie, zlikwidują wiszące "chomiczki",
ale sprawdzą się także u osób z problemami blizn czy rozstępów.
Który zabieg jest odpowiedni dla mnie ?
iPixel jest dla tych, którym zdecydowanie zależy na
resurfacingu
skóry,
czyli
jej
odmłodzeniu,
zagęszczeniu, ale także rozjaśnieniu i usunięciu
przebarwień i blizn. Zabieg ten jest polecany dla kobiet
w wieku dojrzałym w celu zagęszczenia skóry i jej
zdecydowanego odmłodzenia.
Możliwość indywidualnych ustawień parametrów
powoduje, że zabieg staje się
dopasowany do
problemu na jaki chcemy działać wykonując ten
właśnie zabieg.
ClearLift jest propozycją zabiegów do przebudowy
skóry. Zabieg ten działa na 4 głębokościach
zapewniając skórze optymalne warunki, w których
skóra odzyskuje sprężystość oraz pobudza produkcję
elastyny i kolagenu, a co za tym idzie pięknie ujędrnia
skórę. Dodatkowym działaniem zabiegu ClearLift jest
intensywne usuwanie przebarwień skóry takich jak
melasma, która jest rozbijana poprzez energię
akustyczną, a co za tym idzie, przebarwienie nie ma
tendencji do nawracania.
Oba zabiegi można wykorzystać również w
modelowaniu sylwetki np. działając na powstałe
rozstępy lub niejędrną skórę na brzuchu.

Jesienne lasery czas start!

www.sylvetka.pl
ul. Robocza 39 61-517 Poznań
tel. +48 534 433 507

Jesień to również czas,
aby zacząć
przygotowania do kolejnego lata stąd polecamy
zabiegi depilacji laserowej, ponieważ nie ma nic
lepszego od gładkiej skóry przez cały rok.
Pamiętaj! depilację laserową wykonujemy
minimum co 4 tygodnie przez 6-8 spotkań. Nie
ma czasu do stracenia!

Z Gazetą LUBOŃSKĄ oferujemy 20% rabatu na pojedyńcze zabiegi odmładzania iPixel i ClearLift.

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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Działamy na rynku od 2013 roku.
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Oferujemy projekt i montaż
instalacji elektrycznych,
systemów alarmowych, Smart Home,
oraz monitoringu wizyjnego.

Jako cel obraliśmy sobie wdrażanie nowoczesnych
systemów inteligentnego budynku oraz ich integrację
z urządzeniami codziennego użytku.
W naszej ofercie można znaleźć systemy
takich producentów jak:
Ampio, Deimic, Fibaro, Grenton,
Jablotron, Satel, Loxone, Vimar.

Biuro
ul. Karola Kurpińskiego 2/2
62-030 Luboń
www.andar.pl

tel. 503 39 20 28

INDYWIDUALNE PROJEKTY
BUDOWLANE
ADAPTACJE
INWENTARYZACJE

DZIAŁAMY NA CAŁYM
TERENIE WIELKOPOLSKI

Licencjonowane,
z 30 letnią tradycją
Biuro Nieruchomości
NBN PROMOTOR

Gwarantujemy szybkie, efektywne
i bezpieczne transakcje w zakresie kupna,
sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

ZGŁOŚ SWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ

OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW

WWW.BUMARO.PL

TEL. 602 660 986

info@promotorbn.com.pl
Poznań ul.Kunickiego 1

tel. 501-483-943

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

26

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

GAZETA LUBOŃSKA 10/2022

GAZETA LUBOŃSKA 10/2022

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

27

REKLAMA

28

KAMIENIARSTWO

KORCZ GRANIT
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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

ZATRUDNIMY
MECHANIKA/
ELEKTROMECHANIKA

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

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

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

SKUPUJEMY:
- DOMY, MIESZKANIA
- GRUNTY ROLNE
- GRUNTY PRZEMYSŁOWE
- CIĄGNIKI ROLNICZE,
- PRZYCZEPY,
- MASZYNY ROLNE,
- STARE MOTORY
- SAMOCHODY
- TRAKTORKI-KOSIARKI
- QUADY

tel. 604 989 218

KUPIĘ KUPIĘ

KUPIĘ KUPIĘ

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

KOREPETYCJE

KOREPETYCJE

Korepetycje
z matematyki i ﬁzyki
na wszystkich
poziomach nauczania.
a
b
A B

Doktor nauk przyrodniczych
udziela lekcji biologii,
chemii i biochemii
na wszystkich poziomach
nauczania.

tel. 601-75-75-22

tel. 601-94-77-21

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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VIII Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora ULTW
W piątek, 2 września, seniorzy stanęli do sportowej rywalizacji podczas Miejskiej Olimpiady Aktywnego Seniora Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Sierakowskiego
Parku Krajobrazowego w Chalinie, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków.
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie jest położony na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, który należy do najpiękniejszych regionów
Wielkopolski. Park powstał w 1991 r. w celu zachowania i ochrony polodowcowego krajobrazu części Pojezierza Międzychodzko- Sierakowskiego, o rzeźbie
urozmaiconej wzgórzami morenowymi, wydmami, dolinami rzek i rynnami
jezior. Do najciekawszych należą tereny wydmowe Puszczy Noteckiej, dolina
Noteci oraz Kraina Stu Jezior. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie mieści
się w XIX-wiecznym odrestaurowanym dworze rodziny Kurnatowskich, położonym w parku przydworskim z wiekowymi drzewami. Ośrodek prowadzi zajęcia edukacyjne dla młodzieży i dorosłych o tematyce przyrodniczej i związane
z ochroną środowiska naturalnego. Na terenie rekreacyjnym, przyległym do
dworu i parku, znajdują się m.in.: wigwam z miejscem na ognisko, plac zabaw
i duże boisko sportowe. W Chalinie wytyczono wiele pieszych i rowerowych
szlaków turystycznych, kilka ścieżek Nordic Walking oraz trzy ścieżki dydaktyczne biegnące wzdłuż trzech malowniczych jezior. W najgłębszym z nich,
Śremskim, o głębokości 45 m, występuje zjawisko zwane kryptodepresją,
tj. jego dno jest położone ok. 6 m poniżej poziomu morza. Ciekawostką jest
również to, że niebo w Chalinie jest jednym z najciemniejszych w zachodniej
Polsce. Jest to jedno z pięciu miejsc w naszym kraju, gdzie prowadzi się prawną
ochronę ciemnego nieba. W miejscowym obserwatorium astronomicznych
odbywają się zajęcia z podstaw astronomii i obserwuje się pozbawione sztucznych świateł nocne niebo.
Organizatorem Olimpiady jest ULTW. W tym roku, po raz drugi zawody zostały
rozegrane poza Luboniem, na boisku sportowym OEP w Chalinie. Seniorzy dobrze przygotowali się do rozgrywek sportowych. Konkurowali ze sobą w sześciu konkurencjach, w tym w pięciu sprawnościowych: „Rzut kaloszem”, „Śwignięcie w dychę”, „Wieża z puszek”, „Gwóźdź Olimpiady”, „Bieg z szarfą” i jednej
krajoznawczej: „Znam Sierakowski Park Krajobrazowy”, pod sprawnym okiem
sędziów. W każdej konkurencji wyłoniono pięciu najlepszych zawodników.

Nad przebiegiem Olimpiady czuwał Maciej Kędziora z Lubońskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Po uroczystym otwarciu Olimpiady przystąpiono do zmagań sportowych. Zawodom towarzyszyły wielkie emocje i zdrowa rywalizacja.
Seniorzy pokazali, że udział w Olimpiadzie jest pewną formą zabawy, dającą
ogromną radość, a ruch na świeżym powietrzu doskonałym sposobem na zachowanie sił witalnych. W rzucie kaloszem do celu najwięcej punktów zdobyła
Elżbieta Królikiewicz, pokonując celnością rzutów swoich rywali. „Śwignięcie
w dychę” polegało na rzucie lotkami do tarczy i w tej konkurencji pierwszą
lokatę zajęła również Elżbieta Królikiewicz. Zdzisław Roehr wbił gwóźdź w pieniek drzewa tylko trzema uderzeniami młotka, pozostawiając swoich konkurentów daleko w tyle. Układanie wieży z puszek na czas wymagało dużej
precyzji, spokojnej ręki i cierpliwości, a zarazem szybkości. W tej konkurencji
najlepsza była Irena Czerwińska, a jej wieża górowała nad innymi. W biegu
z przekładaną przez głowę szarfą najszybsza była Lucyna Hulak. Konkurs
pn. „Znam Sierakowski Park Krajobrazowy” nie należał do łatwych. Wymagał
wykazania się znajomością Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, w tym informacjami o jego powstaniu, położeniu, walorach przyrodniczych, formach
ochrony przyrody. Zawodnicy byli dobrze przygotowani, jednak maksymalną
ilość punktów w tej konkurencji i zarazem pierwsze miejsce zdobył Piotr Kusy.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary (I-III miejsce) i nagrody rzeczowe.
Uroczyste ogłoszenie wyników i przedstawienie zwycięzców oraz wręczenie
pucharów i nagród odbyło się na płycie boiska w miłej i przyjaznej atmosferze. Wręczenia dokonali przewodniczący Stowarzyszenia ULTW Zbigniew
Jankowski i Maciej Kędziora. Po oficjalnym zakończeniu Olimpiady rozpoczęto wspólną zabawę przy muzyce biesiadnej. W wigwamie był poczęstunek
w postaci kiełbasek z grilla oraz kawa i placek. Wydarzenie odbyło się dzięki
finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Luboń.
Wyniki VIII Miejskiej Olimpiady Aktywnego Seniora Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku:
„Rzut kaloszem”: 1. Królikiewicz Elżbieta, 2. Rosik Lucyna, 3. Szymczak Bożena,
4. Roehr Zdzisław, 5. Bręczewski Krzysztof.
„Śwignięcie w dychę”: 1. Królikiewicz Elżbieta, 2. Bręczewski Krzysztof, 3. Kusy
Piotr, 4. Szafran Maria, 5. Sroczyńska Jolanta.
„Gwóźdź Olimpiady”: 1. Roehr Zdzisław, 2. Piątek Krzysztof, 3. Szymczak Bożena, 4. Kusy Piotr, 5. Bręczewski Krzysztof.
„Wieża z puszek”: 1. Czerwińska Irena, 2. Marciniak Dorota, 3. Michałowska
Ewa, 4. Woźniak Danuta, 5. Melinger Lucyna.
„Bieg z szarfą”: 1. Hulak Lucyna, 2. Zabawa Maria, 3. Kurasińska Danuta, 4. Roehr Barbara, 5. Odolanowska Barbara.
„Znam Sierakowski Park Krajobrazowy”: 1. Kusy Piotr, 2. Cieślewicz Lidia, 3.
Pytlik Anna, 4. Kaczmarek Irena, 5. Tonder Wanda.
(ULTW)

Seniorzy ULTW podczas olimpiady fot. Piotr Kusy

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

GABINET STOMATOLOGICZNY

PS MEBEL ART

(działa w ramach umowy z NFZ)

Zapraszamy do pracowni renowacji
mebli zabytkowych i współczesnych.

Renata Przybylska

ZATRUDNIĘ:
STOLARZA i UCZNIA

ul. Dr. R. Maya 1A

* Odnawianie
* Stylizacja
* Malowanie
* Politura

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

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

tel. 533 308 360

* Renowacja

tel. 601 305 864

Puszczykowo, ul. Działkowa 2 A
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Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86
Od 16 sierpnia do 15 września Straż Miejska podjęła 633
różnego rodzaju działania i interwencje na terenie miasta.
Działania prewencyjne:
• Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji oraz patrole piesze i pieszo-rowerowe – 9.
• Kontrola placów zabaw – 63.
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 76.
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 77.
• Patrol szkolny – 49.
• Patrole łączone/asysty z pracownikami Policji lub Urzędu
Miasta – 10.

Warto wspomnieć, że na przełomie sierpnia i września 34
osoby ukarano mandatami, natomiast 18 osób pouczono.
Od początku roku prowadzonych jest 30 spraw o wykroczenie, 5 spraw trafiło do sądu.
Na podstawie danych SM (PAW)

Działania interwencyjne:
• Interwencje związane ze zwierzętami – 29.
• Interwencje drogowe – 68.
• Interwencje związane z ochroną środowiska – 60.
• Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu
i porządku publicznego – 28.

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 47 771 49 00
Od 15 sierpnia do 12 września w Luboniu skradziono
jeden samochód, zatrzymano pięć osób poszukiwanych
(w tym jedną listem gończym), jedną osobę posiadającą narkotyki i trzech nietrzeźwych kierowców. Policja
zatrzymała na gorącym uczynku lub w bezpośrednim
pościgu dwunastu sprawców oraz wylegitymowała 595
osób. Ujawniono również dziewięć oszustw internetowych (tzw. przestępstw w sieci).

10 września – przy ul. Powstańców Wielkopolskich zatrzymano nietrzeźwego (1,9 promila) kierowcę – obywatela
Ukrainy.

15 sierpnia – przy ul. Dworcowej zatrzymano mężczyznę kierującego samochodem bez stosownych ku temu uprawnień.

12 września – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano nietrzeźwego (1,2 promila) kierowcę.

15 sierpnia – z kufra zaparkowanego przy ul. Żabikowskiej
mercedesa skradziono: odkurzacz, pięć walizek z używaną
odzieżą, biżuterię oraz 90 paczek papierosów. Na miejscu
technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady (straty: 5 550 zł).
19/22 sierpnia – z niezabezpieczonego placu budowy na jednej z posesji przy ul. Armii Poznań skradziono dwie zagęszczarki do kostki brukowej
(straty: 35 000 zł).
23 sierpnia – z samochodu zaparkowanego przy ul. Żabikowskiej skradziono
saszetkę z dokumentami, gotówką i telefonem komórkowym (straty:1 100 zł).
24 sierpnia – mężczyźnie przebywającemu w restauracji McDonald’s skradziono telefon komórkowy (straty: 1 600 zł).
26 sierpnia – dwóch obywateli Gruzji skradło z sklepów firm Puma oraz Adidas z CH Factory przy ul. Dębieckiej odzież o wartości 1 000 zł. Sprawcy zostali
zatrzymani.
28 sierpnia – skradziono dwie listwy błotnika oraz dwie obudowy halogenów
od citroena zaparkowanego przy ul. 1 Maja (straty: 800 zł).
30 sierpnia – z klatki schodowej jednego z bloków mieszkalnych przy ul.
Żeglarskiej skradziono rower (straty: 1 380 zł).
30 sierpnia – przy ul. Piaskowej w oknie jednego z domów jednorodzinnych,
kamieniem wybito szybę (straty: 1 000 zł).
2 września – kobiecie przechodzącej ul. Polną skradziono telefon komórkowy
(straty: 1 500 zł).
2 września – przy ul. Żabikowskiej zatrzymano mężczyznę posiadającego
narkotyki.
5 września – na ul. Sikorskiego kierowca toyoty potrącił pieszego, który po
oględzinach lekarskich w szpitalu, został zwolniony do domu.
5/6 września – uszkodzono renaulta zaparkowanego przy ul. Armii Poznań
(straty: 800 zł).
6 września – uszkodzono skodę zaparkowaną przy ul. Armii Poznań
(straty: 600 zł).
7/8 września – skradziono samochód marki Renault Kadjar, w którym znajdował się sprzęt fotograficzny o wartości 10 000 zł (straty: 75 000 zł).
7/9 września – skradziono katalizator od seata zaparkowanego przy ul. Sikorskiego (straty: 700 zł).

11 września – na stacji benzynowej Orlen przy ul. Sobieskiego kierowca mercedesa zatankował swój pojazd i
uciekł, nie uiszczając opłaty (straty: 521 zł).
11 września – przy ul. Fabrycznej zatrzymano nietrzeźwego (2,3 promila) kierowcę – obywatela Ukrainy.

Na podstawie danych policji (PAW)
...............

Telefon zaufania
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dla mieszkańców Wielkopolski funkcjonuje bezpłatny „Policyjny telefon zaufania i 10 minut”: 800 130
334. Infolinia jest czynna przez całą dobę, natomiast dyżurujący policjanci
przyjmują od zgłaszających sprawy dotyczące szczególnie: braku reakcji lub
przewlekłego oczekiwania na policję w sprawie zgłoszenia przestępstwa lub
wykroczenia, na informacje o ich sprawcach, gdy zgłaszający nie chce osobiście zawiadomić o przestępstwie i zachować anonimowość, ukrywających się
osób podejrzanych, a także działań lub powiązań przestępczych policjantów.

Uwaga!
Policjanci zwracają się do lubonian z prośbą o obserwowanie i informowanie
policji, nawet anonimowo, o podejrzanie zachowujących się osobach bądź
samochodach z obcymi numerami rejestracyjnymi. Jeżeli zauważysz coś niepokojącego, jeśli widzisz podejrzanie kręcące się osoby, kogoś, kto robi zdjęcia
na tle domu czy też nieznany samochód, reaguj i powiadom policję, dzwoniąc
na numer 112.
Na podstawie danych policji (PAW)
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Od 90 lat
19 sierpnia przypadła 90. rocznica istnienia ministrantów parafii św. Barbary w Luboniu. Na Mszy świętej o godz. 18, na
sztandarze ministrantów został umieszczony pamiątkowy gwóźdź, a prezes Koła Ministrantów z parafii św. Floriana w
Wirach przyznał i wręczył złotą odznakę ministrancką lubońskim ministrantom.
„Stowarzyszenie Ministrantów było założone
przez ks. Wikariusza Czesława Grzonkę dnia 19
sierpnia 1932 r. Pomocnikiem jego był p. Wachowski, były uczeń 8-smej klasy gimnazjalnej.
Prezesem pierwszym był Strąka z Żabikowa. Kółko to liczyło na początku 10-ciu członków. Następnie zostało powiększone przez ks. Proboszcza Stanisława Streicha dnia 19 września 1933 r.
Na pierwszem zebraniu mianował ks. Dyrektor
prezesem Czesława Sikorskiego, sekretarzem
Czesława Andrzejewskiego, a skarbnikiem Antoniego Nawrockiego”. Tak wyglądały początki
ministrantów parafii św. Barbary w Luboniu,
o czym można przeczytać w Księdze protokółów
Kółka Ministrantów w Żabikowie.
17 września, w Katolickiej Szkole Podstawowej
nr 6 w Luboniu odbyło się spotkanie ministrantów. Podczas przeglądu fotografii można było
się dowiedzieć, jakie stroje nosili ministranci,
jak wyglądał ich sztandar, którzy z nich zostali
kapłanami, kto się nimi opiekował, gdzie wyjeżdżali i w jakich rozgrywkach sportowych albo inscenizacjach brali udział, jak zmieniał się wystrój
i wyposażenie kościoła… Odnalezienie siebie
lub znajomych na fotografiach, czasami w zabawnych pozach czy stroju, wzbudzało emocje
wśród zgromadzonych. Było to 90 lat w telegraficznym skrócie – około 250 fotografii. Wszystkich udało się zebrać ponad 6000 (większość
przedstawia wydarzenia po 1999 r.). Będą one
dostępne najwcześniej w połowie października
pod linkiem – https://bit.ly/90_LAT posegregowane latami i wydarzeniami. Z wielu lat niestety
nie ma żadnej fotografii.
W szkolnej świetlicy można było przejrzeć kroniki i artykuły historyczne oraz eksponaty pośrednio lub bezpośrednio związane ze służbą mini-

Pieszo do Tulec
W niedzielę 4 września odbyła się piesza pielgrzymka do Matki Bożej w Tulcach. Wraz ze
wschodem słońca wyruszyliśmy spod kaplicy
bł. Edmunda Bojanowskiego, aby pokonać
20-kilometrową trasę. Każdy z nas niósł w sercu
swoje intencje do Maryi Tuleckiej. Szedł z nami
(choć z przerwami) nasz opiekun ks. Jakub Madajczyk. Maszerowaliśmy z wizerunkiem Świętych patronów lubońskich parafii. Siostra Klau-

strancką, takie jak: odznaka ministrancka z lat 80.
i współczesna, pierwszy Mszał Rzymski na własność parafii z 1932 r., drzwi balustrady komunijnej z 1947 r., fragment kościelnej ławki z imienną
rezerwacją miejsc, krzyż procesyjny z lat 70., fragment ołtarza MB Nieustającej Pomocy niewykorzystany podczas odtworzenia ołtarza, laska
Marszałka – osoby utrzymującej porządek podczas uroczystości kościelnych, drzewiec i głownia
sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, wzmacniacz mikrofonowy z mikserem używany do 2001 r., przenośny żłóbek pana
kościelnego Romana Krzyżostaniaka, puszki do
zbierania ofiary w czasach poprzedniego proboszcza, tabliczka z drzwi Biura parafialnego,
krzyż znad wejścia nieistniejących już salek katechetycznych, krzyż wieńczący wieżę kościelną
do 2018 r., jarzmo proste od mniejszego dzwonu,
odważniki napędzające zegar na wieży, płytki
pokrywające podłogę kościoła do 2012 r., klucz
do głównych drzwi używany do 2022 r., lampa
oświetlająca prezbiterium oraz żarówka rtęcio-

wa z lampy sufitowej używane do 2012 r., atrapy
świec ołtarzowych czy ruszty kościelnego pieca.
Na podstawie Księgi protokółów Kółka Ministrantów w Żabikowie opisującej zebrania ministranckie w latach 1933-49, Kroniki ministranckiej z lat
1959-60, Zeszytu obecności ministrantów w roku
1988, kronik parafialnych od 1999 roku do czasów współczesnych oraz fotografii i informacji
uzyskanych od ministrantów, ich rodzin i innych
ludzi udało się stworzyć spis ministrantów zawierający ponad 500 nazwisk. Niestety, przez
wiele lat historia ministrantów nie była zapisywana. A księgi z reguły wymieniają jedynie ministrantów pełniących jakieś funkcje albo zawierają same fotografie bez nazwisk.
Jeśli posiadasz jakieś stare zdjęcia ministrantów
(sprzed 1999 r.), wydarzeń lub kościoła św. Barbary w Luboniu, skontaktuj się:
r.wojtyniak@gmail.com
Rafał Wojtyniak

Ministranci parafii św. Barbary z ks. proboszczem Bernardem Cegłą oraz ks. Arturem Kosiorem – byłym wikariuszem.
Z prawej strony – delegacja z Wir fot. Studio Krukowscy-Bisaga

dia swym śpiewem i grą na gitarze sprawiła, że
droga mijała nam jakby szybciej. W tym roku
było nas 70 osób. Na schodach przed kościołem
przywitał nas tamtejszy proboszcz ks. Marian
Libera. Pielgrzymka zakończyła się Mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Tuleckiej, której
przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. abp Stanisław Gądecki.
Pątniczka
Serdeczne podziękowania dla księdza Jakuba
Madajczyka, siostry Klaudii Grochowskiej, Alek-

Grupa pielgrzymkowa podczas ostatniego postoju fot. Maciej Ellmann

sandry Sochy, Pauliny Gabler i Moniki Cerby
(prowadzenie modlitw i pieśni, przygotowanie
tekstów), Mateusza Niećkowiaka i Pawła Roka
(kierowanie ruchem drogowym), Macieja Ellmanna (rejestracja fotograficzna), Barbary Ryś
(kwiaty do krzyża) oraz dla wszystkich, którzy
uczestniczyli w przygotowaniach i udzielali się
podczas drogi - prowadzili modlitwy i śpiew,
nieśli krzyż i tablice oraz ciągnęli wózek z nagłośnieniem i pchali wózek inwalidzki.
Rafał Wojtyniak
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Krzewiąc kult bł. Edmunda
W sobotę, 24 września 2022 r. uroczyście zakończono w Luboniu obchody jubileuszu 150 lat, które minęły od
śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego (7.08.1871 r.). Niestety, to wyjątkowe wydarzenie – z udziałem Nuncjusza Apostolskiego i członków Episkopatu Polski – nie spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Świętowano na placu, który nosi imię Błogosławionego oraz na pobliskim
terenie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, gdzie w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego
mieści się krypta ze szczątkami tego apostoła miłosierdzia, świeckiego założyciela Zgromadzenia, twórcy ochronek wiejskich, a od niedawna – również
patrona Lubonia.
Najważniejszą częścią uroczystości była Msza św. odprawiona o godz. 12
pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego abpa Salvatore Pennacchio (w j. polskim). Dyplomacie watykańskiemu towarzyszyli w koncelebrze
członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, z jej przewodniczącym – abp. Stanisławem Gądeckim, który wygłosił również homilię, oraz
biskupi: Zdzisław Fortuniak, Grzegorz Balcerek i Jan Glapiak. Na miejscach
przygotowanych przed sceną zasiedli licznie przybyli kapłani oraz przedstawicielki czterech gałęzi Federacji Sióstr Służebniczek Maryi – Wielkopolskie, Starowiejskie, Śląskie i Dębickie. Obecni byli też przedstawiciele
władz Lubonia – burmistrz Małgorzata Machalska i przewodnicząca Rady
Miasta Teresa Zygmanowska oraz władze gminy Piaski, na terenie której w
Grabonogu 14 listopada 1814 r. urodził się Edmund Bojanowski, z wójtem
Wiesławem Glapką. Przybyli też czciciele bł. Edmunda (również spoza Lubonia), niestety, biorąc pod uwagę rangę wydarzenia – nielicznie. Oprawę
muzyczną Eucharystii zapewnił Chór Kameralny Armia Świętego Jerzego
działający przy parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu. Obecne były ponadto
poczty sztandarowe z parafii św. Barbary, na terenie której świętowano, oraz
sztandar lubońskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Lubonianka” im. bł.
Edmunda Bojanowskiego.
Odnotować należy przesłanie papieża Franciszka odczytane podczas Eucharystii przez Nuncjusza Apostolskiego abpa Pennacchio i nawiązanie do
wydarzeń sprzed 50 laty, tj. wizyty w Luboniu (5 września 1972 r.) uczestników zorganizowanej w Poznaniu 132. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Pod przewodnictwem Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego
hierarchowie kościelni, w tym metropolici: Poznański – abp Antoni Baraniak,
Krakowski – kardynał Karol Wojtyła i Wrocławski – abp Bolesław Kominek
modlili się wówczas przy krypcie Sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego z
okazji 100. rocznicy jego śmierci. Na placu obok kaplicy Sióstr Służebniczek
Maryi, przy ołtarzu polowym umieszczonym na specjalnie zbudowanej trybunie, odbyła się sprawowana przez kard. Wojtyłę Msza św., która zgromadziła tłumy wiernych. Modlono się w intencji rychłej beatyfikacji Edmunda
Bojanowskiego. Tego samego dnia kardynał Wojtyła w imieniu całego Episkopatu Polski wysłał telegram do papieża Pawła VI z prośbą o przyśpieszenie procesu beatyfikacyjnego. Jak pokazała historia, aktu beatyfikacji dokonał dopiero sam Karol Wojtyła jako papież 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.
Wydarzenia sprzed 50 lat uczynił częścią swojej homilii również abp Stanisław Gądecki. W dalszych fragmentach kazania przypomniał sylwetkę bł.
Edmunda, nazywając go drugim św. Wincentym a Paulo, mówił ponadto o
roli wiernych świeckich w Kościele oraz o genezie i działalności Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi.

Plac w Żabikowie 24 września 2022 r. podczas Mszy św. zamykającej jubileusz 150.
rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego – wśród zgromadzonych głównie duchowieństwo i siostry służebniczki Maryi. 50 lat wcześniej podobne obchody przyciągnęły tłumy wiernych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też lokalne uroczystości
związane z beatyfikacją Edmunda Bojanowskiego zorganizowane w Luboniu 12
września 1999 r. fot. Rafał Wojtyniak

Przed Mszą św. w programie słowno-muzycznym „Śpiewająco z Edmundem” duzi i mali przedstawiciele parafii św. Marcina ze Strzelec Wielkich
(miejsce chrztu św. Edmunda Bojanowskiego) zainscenizowali wierszowaną
biografię Błogosławionego. Po Eucharystii każdy mógł zjeść obiad i deser
serwowane na klasztornym parkingu. Na placu prezentowali w tym czasie
swoje wyroby twórcy różnych branż, w tym kulinarnej, wydawniczej i artystycznej. Wystąpiły też dzieci z pobliskiej Ochronki bł. Edmunda. O godz. 16
odbył się koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, a o 19 rozpoczął
wieczór wielbienia w sanktuarium. HS

Program słowno-muzyczny parafii św. Marcina ze Strzelec Wielkich
fot. Rafał Wojtyniak

Przedstawiciele Episkopatu Polski wchodzą na plac Edmunda Bojanowskiego.
W głębi – nuncjusz abp Salvatore Pennacchio fot. Rafał Wojtyniak

Rodzinnie na ławeczce bł. Edmunda Bojanowskiego fot. Paweł Wolniewicz
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Luboński Bieg Niepodległości
– zmiana w organizacji ruchu drogowego
11 listopada (piątek) o godz. 11.11 ponad tysiąc uczestników wystartuje w 10. edycji Lubońskiego Biegu Niepodległości. Impreza na dystansie 10 km, której organizatorem jest Ronin Running odbędzie się tradycyjnie
w Dzień Niepodległości. To właśnie przed 104 laty Polska po 123 latach zaborów (1795-1918) odzyskała niepodległość. Sponsorem głównym imprezy jest Miasto Luboń.
W związku z organizacją biegu informujemy o czasowej zmianie w organizacji ruchu drogowego. Trasa biegu liczy dwie pętle. Po minięciu danych
odcinków przez biegaczy będzie następowało stopniowe otwieranie dróg.
Na trasie będą zlokalizowane dwie śluzy komunikacyjne, którymi będzie
można warunkowo przejechać w poprzek trasy biegu.
Trasa biegu prowadzi ulicami:

tylko sukcesem organizacyjnym, ale również sportowym, bowiem rekord
10-kilometrowej trasy ustanowił Paweł Ochal (31:51) oraz Monika Kapera
(36:12).
Warto również przypomnieć, że patronem biegu jest śp. ppłk Ludwik Misiek
– polski żołnierz – kapral AK i dowódca drużyny plutonu Kedywu podczas
II wojny światowej.

11 Listopada – Żabikowska – Karola Buczka – Poprzeczna – Wojska Polskiego – Morelowa – 11 Listopada – Żabikowska – Poznańska – Karola Buczka
– Poprzeczna – Wojska Polskiego – Morelowa – 11 Listopada.

Więcej szczegółów zamieszczono na stronie internetowej zawodów www.
lubonskibiegniepodleglosci.eu

Najważniejsze informacje komunikacyjne:

Organizator imprez sportowych

– start godzina 11.11 (start i meta biegu zlokalizowane są na ul. 11 Listopada),

Adam Chudzicki

– zamknięcie ulic, na których odbywa się bieg następuje w godzinach
10.15-13.00,
– wyjątek stanowi odcinek na ul. 11 Listopada – między ulicami Hugona
Kołłątaja i Limbową, który będzie zamknięty dla ruchu od 8.30 do 13.30 (na
potrzeby utworzenia strefy startu/mety),
– na trasie zlokalizowane będą dwie śluzy komunikacyjne: skrzyżowanie
ulic 11 Listopada/Szkolna oraz skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego/Żabikowska,
– na ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Szkolnej od godz.
6.00 do 13.30 obowiązywać będzie zakaz parkowania.
Zawody wracają na mapę Lubonia po trzech latach nieobecności spowodowanej epidemią COVID-19. Każdy uczestnik, który ukończy rywalizację,
otrzyma pakiet startowy zawierający: odlewany medal za ukończenie biegu, rogal świętomarciński oraz butelkę wody mineralnej, posiłek regeneracyjny po biegu, dla wszystkich kobiet na mecie – kwiat w kolorze białym lub
czerwonym. Na uczestników czekać będą tradycyjnie: strefy kibica, zespoły
muzyczne, czerwony dywan i wiele akcentów patriotycznych.
Pierwszą edycję biegu ukończyło 326 zawodników. Podczas ostatniej edycji
biegu, w 2019 roku cztery zwrotki polskiego hymnu wybrzmiały tuż przed
startem z 1247 gardeł uczestników. Wówczas impreza zakończyła się nie

V Bieg Pamięci
Orląt Lwowskich

„Modlitwę ciszy
zmów bez słów
Za cmentarz Orląt
i za Lwów…”

W sobotę, 24 września odbył się zorganizowany przez Jednostkę Strzelecką 4111 Luboń-Poznań im. Orląt Lwowskich oraz Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego i Podstawowego Okręgu Zachodniego V Bieg Pamięci Orląt
Lwowskich, którego celem było uświadomienie młodzieży znaczenia walki
młodych ludzi z Lwowa o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, o honor
i godność. W tym dniu „Lwowem” stał się Luboń, a jego obrońcami uczestnicy biegu. W którym uczestniczyło pięć trzyosobowych drużyn. Zwyciężyła
JS 4330 Strzelin przed: ZSO Konin „Asy”, JS4141 Kalisz, ZSO Konin „Overlord”
i JS 4150 Konin.
„Za nami V edycja lubońskiego biegu Pamięci Orląt Lwowskich. Po pandemicznej przerwie wróciliśmy z nową siłą, w nowym miejscu. Bieg nie należał
do łatwych, a jego uczestnicy mieli za zadanie pokonać dystans ok. 3 km dookoła „Kocich Dołów”, mierząc się z 14 wymagającymi zadaniami. „Semper
Fidelis” – ta sentencja wyryta jest na pomniku – cmentarzu Orląt we Lwowie
i oznacza „Zawsze Wierni”. Dziś podczas biegu te same słowa wybrzmiały po
raz kolejny i utrwaliły się w sercach nas wszystkich. Bieg Orląt niewątpliwie
przygotowuje do służby, ale przede wszystkim to krzewienie patriotyzmu
wśród młodych ludzi, nauka szacunku dla tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny oraz, co bardzo ważne, rywalizacja o cenne nagrody.
Zatem zapraszamy za rok na linię startu!” – powiedziała Dowódca JS 4111
Luboń-Poznań sekcyjna Milena Tritt.

Mapka obrazująca tegoroczną trasę biegu wyk. Sandra Pięta

Bieg Orląt w Luboniu cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza młodych ludzi, którzy planują w przyszłości pełnić służbę w różnych służbach mundurowych lub w ratownictwie. Celem jest nauka działań w tym
ratownictwa w praktyce, przy dużym zmęczeniu fizycznym i psychicznym.
Bieg inny niż wszystkie. Inny dlatego, że jego najważniejszym celem jest
przypomnienie o bohaterach obrony Lwowa w 1918 r. Orlęta Lwowskie ponad 100 lat temu chwycili za broń, by bronić niepodległości i płacili za to
najwyższą cenę – cenę swojego życia.

Skanuj kod
i zobacz więcej zdjęć

Bieg koordynowała sekc. Milena Tritt – Dowódca JS 4111 Luboń-Poznań
fot. Paweł Wolniewicz
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Bieg patronatem honorowym objęli: Burmistrz Miasta Luboń – Małgorzata
Machalska, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Poznań oraz Towarzystwo
Miłośników Miasta Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, natomiast my
patronatem medialnym.
Wsparcia podczas biegu udzielili również uczniowie i absolwenci Zespołu
Szkół w Luboniu – w tym grupa teatralna COKOLWIEK, lubońscy harcerze
oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Lubonia, zaś nad całością czuwali
ratownicy medyczni, którzy również oceniali prawidłowość wykonywania
zadań przez uczestników biegu.
Sponsorami nagród byli: ZS „Strzelec” Komenda Główna, Miasto Luboń, IPN
Oddział Poznań, Towarzystwo Miłośników Miasta Lwowa, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu oraz sklepy: SpecShop i Camoflage w Poznaniu.
Aktualnie Jednostka Strzelecka Luboń-Poznań prowadzi rekrutację do Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Taktycznego i Drużyny Rozpoznawania.
Od kandydatów wymagane są wiek od 16 lat oraz ich niekaralność. Chętni
chcący przeżyć przygodę, sprawdzić się i poznać ciekawych ludzi proszeni
są o kontakt pod adresem e-mail: obwod41wlkp@interia.pl (PAW)

Jednym z zadań było udzielenie pomocy tonącej dziewczynie fot. Paweł Wolniewicz

Amatorska drużyna kolarstwa górskiego
Drużyna kolarstwa górskiego MTB (ang. Mountain Terrain Bike oznacza rower przeznaczony do jazdy w terenie górzystym) Black Bikers Team Luboń powstała w marcu ubiegłego roku, jej założycielami byli Arkadiusz,
Jarosław i Krzysztof. Potem dołączyli Rafał i Tomasz. Obecnie grupa liczy pięciu członków, spośród których aż
czwórka (poza Rafałem) mieszka w naszym mieście, a najmłodszy spośród wszystkich – Tomasz – ma zaledwie
17 lat. Już teraz jednak mogą pochwalić się niemałymi osiągnięciami.
Grupa startuje w zawodach na
terenie całego kraju odnosząc
spore sukcesy. W niedzielę 4
września zawodnicy MTB Black
Bikers Team Luboń w 3-osobowym składzie wjechali rowerami
na najwyższy szczyt Karkonoszy
– Śnieżkę. Najszybciej z BBT górę
pokonał Arkadiusz, który wjechał
na szczyt w czasie 1h 10 min 46
sek., co dało mu 16. pozycję open (spośród
wszystkich startujących) i 7. miejsce w kat. M4
(jedna z kat. wiekowych). Tuż za nim na górę
wjechał Tomasz (najmłodszy uczestnik wyścigu!) w czasie 1:11:50, co dało mu 18. miejsce
open i 1. w kat. M2. Był to dla niego wspaniały
debiut zakończony na najwyższym stopniu podium. Jako ostatni na szczycie stanął Krzysztof
w czasie 1:26:51, co dało mu 83. miejsce open
i 34. w kat. M4. Rywalizację ukończyło łącznie
307 śmiałków. Natomiast całkiem niedawno,
bo 25 września w miejscowości Nekla odbył się

maraton, skąd dwójka naszych
zawodników wróciła ze złotymi
medalami, startując w swojej
kategorii wiekowej. Natomiast
spośród wszystkich startujących
(130 rowerzystów), te same osoby zajęły wysokie pierwsze i trzecie miejsce na podium.
Wraz z początkiem nowego sezonu 2023 drużyna chciałaby
powiększyć swój skład, pragnie również pozyskać sponsora, który przy wsparciu finansowym pomógłby jej dalej się rozwijać. Treningi
odbywają się na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego, Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego czy Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego
z Panem Arkadiuszem 733 660 445 w celu zasięgnięcia dalszych informacji.

Tomasz na miejscu 1. i Arkadiusz na miejscu 3. podium 1 Maratonu
Nekla MTB Zb. BBT

Paulina Korytowska
Zawodnicy BBT na szczycie Zb. BBT

Członkowie Black Bikers Team Luboń w komplecie, od lewej: Jarosław, Rafał, Krzysztof, Arkadiusz, Tomasz Zb. BBT
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Luboński Klub Tenisa Stołowego
11 listopada (piątek) o godz. 11.11 ponad tysiąc uczestników wystartuje w 10. edycji Lubońskiego Biegu Niepodległości. Impreza na dystansie 10 km, której organizatorem jest Ronin Running odbędzie się tradycyjnie
w Dzień Niepodległości. To właśnie przed 104 laty Polska po 123 latach zaborów (1795-1918) odzyskała niepodległość. Sponsorem głównym imprezy jest Miasto Luboń.
4 września po trzech latach przerwy, spowodowanej pandemią COVID-19, tenis stołowy powrócił na największy stadion w Polsce – PGE Narodowy, na którego płycie stanęło ponad sto stołów do
tenisa stołowego. W kategorii młodziczek złoty
medal bez straty seta wywalczyła wychowanka
LKTS Luvena Luboń Natasza Adamczyk, a bardzo dobre 4. miejsce w kat. juniorek zdobyła Wiktoria Serafin.

Natasza Adamczyk na najwyższym stopniu podium na
stadionie PGE Narodowy Zb. LKTS

10 września w sali Luvena zainaugurowany
został sezon 2022/2023 w 1 lidze kobiet. Zawodniczki LKTS Luvena Luboń rozpoczęły czwarty
sezon z rzędu, a szósty w historii klubu od starcia
z UKS Dojlidy Białystok. Celem LKTS w sezonie
2022/2023 jest utrzymanie w gronie zespołów
pierwszoligowych. W poprzednim sezonie zawodniczki LKTS-u wywalczyły najlepsze miejsce w historii startów w 1 lidze kobiet zajmując ostatecznie
5. pozycję. Zespół z Lubonia opuściła kapitan i jedna z najskuteczniejszych zawodniczek 1 ligi Paulina Nowacka. LKTS Luvena Luboń wzmocniła Anna
Kubiak, która występować będzie w rozgrywkach
drużynowych (w rozgrywkach indywidualnych
wychowanka JKTS Jastrzębie Zdrój reprezentuje
ZKS Zielona Góra). W meczu wystąpiły: Anita Chudy, Ola Leśnicka, Julia Gładysz i Wiktoria Serafin,
a jedyny punkt dla LKTS Luvena Luboń wywalczyła Anna Kubiak. W spotkaniu z Dojlidami aż trzy
mecze kończyły się porażką gospodyń w decydującym piątym secie. Wierzymy, że do optymalnej
i skutecznej gry potrzeba trochę czasu i z każdym
kolejnym startem będzie dużo lepiej. W sobotę
17 września nasze zawodniczki udały się do
Torunia na mecz z miejscową Energą Manekin.

Faworytem był zespół z Torunia. Lubonianki sprawiły sporą niespodziankę remisując na wyjeździe
5:5. Komplet punktów singlowych wywalczyła
nowa zawodniczka LKTS Luvena Luboń Anna Kubiak, a po 1 punkcie zdobyły kapitan drużyny Anita
Chudy oraz juniorki Wiktoria Serafin i Julia Gładysz.
Troszkę szkoda porażek w obu grach deblowych.
Najbliżej zwycięstwa była para Wiktoria Serafin
i Julia Gładysz przegrywając 3:2. Aktualnie tenisistki stołowe LKTS Luvena Luboń zajmują bezpieczne 8. miejsce w tabeli. Kolejny mecz 1 ligi kobiet
odbędzie się w Luboniu 8 października, a rywalem
lubonianek będzie LUKS Agro Sieć Chełmno.
18 września w Grodzisku Mazowieckim rozegrany został ogólnopolski turniej Pingla Cup.
W imprezie startowało ponad 200 uczestników
z całej Polski, w tym reprezentant LKTS Luvena Luboń Piotr Matkowski. W kategorii do lat 11 zajął 9.
miejsce, a w grze podwójnej wspólnie z Zuzanną
Wieczorek (KS Polonia Śmigiel) wywalczył brązowy medal.
GRAND PRIX WIELKOPOLSKI
W sobotę 10 września w Lubaszu rozegrany został pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Wielkopolski Młodziczek i Młodzików. Najlepiej zaprezentowali się Piotr Matkowski zdobywca 3. miejsca
oraz Artom Hrystenko, który zajął 4. miejsce. Swoje
najlepsze wyniki w Grand Prix Wielkopolski zajęli wychowankowie LKTS Julia Stawicka i Ignacy
Pluskota miejsca 9. oraz Oskar Drapiewski i Tymoteusz Karwat, którzy zostali sklasyfikowani na 13.
pozycji. 29. miejsce zajął Aleksander Zapłata.
W niedzielę 11 września w hali LOSiR rozegrane zostało I Grand Prix Wielkopolski Seniorek
i Seniorów. W turnieju wystartowało 25 seniorek i 50 seniorów w tym 11 reprezentantów LKTS
Luvena Luboń. W turnieju seniorek w finale zagrała Julia Gładysz, która przegrała z Mistrzynią
Paraolimpijską Karoliną Pęk, zajmując 2. miejsce
na podium. 3. miejsce zajęła Ola Leśnicka, a 4.
miejsce – rewelacja turnieju – młodziczka Natasza Adamczyk. Wiktoria Serafin zajęła 8. miejsce,
a 13. Anita Chudy. W turnieju seniorów 9. miejsca zajęli Mateusz Kowal i Maciej Wernicki, a na
13. pozycji uplasowali się Kamil Kostyk i Damian
Pyśk. 29. miejsce zajął Krzysztof Matkowski, a 41.
był Mateusz Bardoński.

Lubońska 1 liga kobiet, od lewej: Wiktoria Serafin, Julia Gładysz, Ania Kubiak, Anita
Chudy oraz trener Adam Adaczyk Zb. LKTS

Najlepsze seniorki LKTS, od lewej: Julia Gładysz, Ola
Leśnicka Zb. LKTS

W sobotę 17 września w Liścu Wielkim rozegrane zostało 1 Grand Prix Wielkopolski Kadetek
i Kadetów. W turnieju kadetek 2. miejsce wywalczyła Natasza Adamczyk, a 21. miejsce zajęła
Julia Stawicka. W turnieju kadetów znakomite 3.
miejsce wywalczył młodzik Artom Hrytsenko, a 5.
był Piotr Matkowski także młodzik. Dobre 13. miejsce zajął Tymek Karwat, 33. był Artem Serediuk,
a w przedziale 37-38 sklasyfikowani zostali Szymon Chmielewski i Oskar Drapiewski.
W niedzielę 18 września w Czempiniu rozegrane zostało 1 Grand Prix Wielkopolski Juniorek
i Juniorów. W turnieju Juniorek 2. miejsce wywalczyła Wiktoria Serafin, a 3. miejsce zajęła Julia
Gładysz. W turnieju Juniorów znakomite 3. miejsce
wywalczył Maciej Wernicki, a 8. był kadet Kacper
Zrol. Dobre 17. miejsce zajął pierwszoroczny junior Krzysztof Matkowski.
W niedzielę 25 września w Poznaniu rozegrane zostało 1 Grand Prix Wielkopolski Żaków.
W turnieju wystartował wychowanek LKTS Luvena
Luboń Kacper Czejgis, który zajął bardzo wysokie
7. miejsce.
Piotr Ciszak
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Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 0000360848)

OGŁASZA
o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia

zabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej,
działki ewidencyjne nr 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11 oraz 78/14, o powierzchni 0,8634 ha,
dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00179617/4.
Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 9.981.000,00 (słownie: dziewięć milionów
dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy 00/100) złotych netto + 23% VAT. Wadium stanowi 10% wartości oszacowania
nieruchomości i wynosi 1.330.800,00 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy osiemset 00/100) złotych.
Oferent zobowiązany jest posiadać status podatnika VAT czynnego, zaś przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany
jest złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i zgodzie na objęcie sprzedaży Nieruchomości
opodatkowaniem podatkiem VAT.
Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2022 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2022 roku.
Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.
Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka Łukasza Borkowskiego
(ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: kdrborkowski@gmail.com
Informacji udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu 502 592 162.
Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.
Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 0000360848)

OGŁASZA
o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia w ramach trzech niezależnych konkursów ofert:
1. niezabudowanej nieruchomości pod zabudowę usługową położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, dz. ew. nr 78/5, o powierzchni o pow. 0,1377 ha, dla
której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr PO2P/00062670/0,
2. niezabudowanej nieruchomości pod zabudowę usługową położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, dz. ew. nr 78/6, o powierzchni o powierzchni 0,1376 ha,
dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr PO2P/00218739/1.
Oferowana cena nabycia w przypadku każdej z ww. nieruchomości nie może być niższa niż kwota 242.314,80 (słownie: dwieście czterdzieści dwa
tysiące trzysta czternaście 80/100) złotych netto + 23% VAT.
Wadium w przypadku każdej z ww. nieruchomości stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 34.616,00 (słownie: trzydzieści cztery tysiące
sześćset szesnaście 00/100) złotych.
W przypadku wszystkich nieruchomości oferenci zobowiązani są posiadać status podatnika VAT czynnego, zaś przed zawarciem umów sprzedaży zobowiązani
są złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i zgodzie na objęcie sprzedaży nieruchomości opodatkowaniem podatkiem VAT.
Termin składania ofert upływa :
1. w stosunku do nieruchomości objętej KW o nr PO2P/00062670/0 w dniu 17 listopada 2022 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2022 roku,
2. w stosunku do nieruchomości dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW o nr PO2P/00218739/1 w dniu 17 listopada 2022
roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2022 roku.
Regulaminy sprzedaży oraz operaty szacunkowe mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.
Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka Łukasza Borkowskiego (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań)
lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: kdrborkowski@gmail.com.
Informacji udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu 502 592 162. Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.
Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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wyprzedaż
ﬁran i zazdrosek
projektowanie i szycie
dekoracji okiennych
na wymiar
(doradztwo u klienta)

TEL. 502 95 73 73
POZNAŃ - ŚWIERCZEWO, UL. WINIARSKIEGO 27

tel. 511 722 751

e-mail: biuro@m-cool.pl

POMPY CIEPŁA
KLIMATYZACJA
REKUPERACJA
CHŁODNICTWO

ARTETERAPIA
KREATYWNE ZAJĘCIA
DLA DZIECI (7-14 LAT)
każdy czwartek godz. 15.00
koszt 40 zł/70 min.

Willa Mimoza
ul. Poznańska 26, Puszczykowo

www.m-cool.pl

tel. 790 828 588

BEZPŁATNA REHABILITACJA
niemowląt, dzieci i dorosłych
ODZIEŻ

AKCESORIA

CZĘŚCI

CHEMIA

U L . C Z E C H O S ŁO WAC K A 5 2
P OZ N A Ń D Ę B I E C

+ 4 8 7 9 4 593 7 7 7
W W W. S K L E P M O T O S F E R A . P L

NZOZ ARNIKA

ul. OPOLSKA 58
61-433 POZNAŃ

tel. 797 259 662
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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

(LK137)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń

dr med. W. Skorupski
KARDIOLOG

gabinet:
Poznań, ul. Palacza 86

tel. 61 86 19 740
tel. 660 892 440

LK126

rejestracja telefoniczna
codziennie

KUPIĘ
szybka
transakcja!

LK134

grunty - min. 0,5 ha

Tel. 882 725 015

LK108

salony FIRMOWE:
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Telefony alarmowe
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

GAZETA LUBOŃSKA 10/2022

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

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

Atrakcyjne
y!
ceny i termin
e-mail: biuro@wimax-meble.pl
www.wimax-meble.pl

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/

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)
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LK106

LW005

e-mail: biuro@wirbus.pl

LW004

797 003 991

tel. 575-100 –991

www.wirbus.pl

LK020

www.drewno-lubon.ns48.pl
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PRZEWÓZ OSÓB

LK045
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LW002

797 003 991

ZŁOTA RĄCZKA

USŁUGI NAPRAWCZE (TANIO!)

hydrauliczne

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

elektryczne

HDS

TRANSPORT

malarskie
ślusarskie

tel. 692 515 643

503 712 456

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

PLISY
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od wtorku do niedzieli na pyszne i świeże jedzenie
Organizujemy wszelkiego rodzaju
przyjęcia okolicznościowe (także stypy do 70 osób)
Przyjmujemy zamówienia na garmażerkę, catering z dowozem.
Szczegóły na naszym Facebooku
lub pod numerem telefonu 798 316 388

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

LK004

OD WTORKU DO PIĄTKU OFERUJEMY ZESTAW DNIA:
zupa + danie główne + deserek - w cenie 25 zł

ATIS

R
od 50 zł DOWÓZ G
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Punkt Handlowy:

Mosina Ul. Wawrzyniaka 5

Gotowanie to nasza pasja.
Przyjdź i posmakuj.
Do zobaczenia!

Tel. 609 743 552
www.bhpmajster.pl

www.czerwonekrzeslo.pl

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

575 391 291

24h

Salon Optyczno-Okulistyczny
Joanna Ereńska

KOMPLEKSOWE BADANIE OKULISTYCZNE
USŁUGI OPTYCZNE
HONORUJEMY KARTĘ SENIORA I DUŻEJ RODZINY
DARMOWE BADANIE WZROKU
PRZY ZAKUPIE KOMPLETNEJ PARY OKULARÓW

Centrum Handlowe Pajo

LK007

POGOTOWIE
TECHNICZNE

tel. 61 899 41 32
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AUTO SERWIS WIRY
WSZYSTKIE MARKI

GODZINY OTWARCIA SERWISU 8:00 - 18:00
Obsługujemy samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe lekkie wszystkich marek.
Zapewniamy wysoką jakość usług, części zamienne oraz rozsądne ceny.
Nasz personel systematycznie uczestniczy w szkoleniach aby w jak najlepszy
i skuteczny sposób rozwiązywać problemy naszych klientów.

KRÓTKIE TERMINY - ORAZ POMOC DROGOWA

mechanika, naprawy bieżące
wymiana oleju + filtrów
układy hamulcowe i zawieszenia
diagnostyka komputerowa
klimatyzacja - dezynfekcja
ul. Zespołowa 1

tel. 61 810 03 73

serwis@isuzupoznan.pl

62-051 Wiry/Poznań

tel. 600 786 692

www.aster.poznan.pl

CZĘŚCI ZAMIENNE ISUZU D-MAX
SERWIS POGWARANCYJNY ISUZU DMAX

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
CZĘŚCI BLACHARSKIE
CZĘŚCI DO SKRZYŃ BIEGÓW

NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI DO ISUZU W WIELKOPOLSCE
CZĘŚCI ZAMIENNE
DO WSZYSTKICH MAREK
AKUMULATORY
PIÓRA WYCIERACZEK

Nasza ﬁrma jest autoryzowanym dealerem ISUZU
specjalizującym się w sprzedaży i serwisie samochodów
dostawczych i ciężarowych marki ISUZU. Wyróżnia się
stylem, jakością oferowanych usług, dbałością o klienta.

OLEJE, PŁYNY

GODZINY OTWARCIA: 8-18

POZNAŃ

ul. Zespołowa 1, 62-051 Wiry
tel. 61 8100 373, kom. +48 600 786 692
e-mail: serwis@isuzupoznan.pl
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