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SPIS TREŚCI:

Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszam do lektury 
marcowego wydania In-
formatora Miasta Luboń. 
Jednym z najważniej-
szych wydarzeń minio-
nego czasu była Gala roz-
dania statuetek „Siewca 
Roku 2017”, podczas 
której uhonorowani zo-
stali aktywni Lubonia-
nie. Ponadto, zachęcam 
Państwa do składania 
projektów w Lubońskim 
Budżecie Obywatelskim 
– to już ostatnie tygodnie! To także od Państwa zależy, jak będzie 
zmieniać się nasze miasto. Pozostając w temacie aktywności spo-
łecznej – przyznano dofinansowania dla stowarzyszeń w ramach 
pożytku publicznego. Na stronie 14 znajdą Państwo informacje 
na temat pierwszych realizacji – kolejne będziemy prezentować 
w następnych numerach.

Innym, niezwykle ważnym tematem jest walka ze smogiem – Mia-
sto uruchomiło program dofinansowań do wymiany pieców (wię-
cej informacji na str. 10). Zachęcam także do zapoznania się z ma-
teriałami dostępnymi na stronie miasta: www.lubon.pl/antysmog.

Niezmiennie, zachęcam Państwa do zapoznania się z bieżącymi 
inwestycjami miejskimi (str. 4), a także z inwestycjami sportowy-

mi zaplanowanymi w tym roku (str. 11).

Życzę miłej lektury

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
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Inwestycje miejskie

PRZYGOTOWANIE DO PRAC 

PROJEKTOWYCH:

• budowa ul. Jaworowej
• budowa ul. Leszczynowej
• budowa ul. Wierzbowej
• budowa części ul. Chabrowej
• budowa ul. Jaśminowej
• budowa ul. Brzozowej
• budowa ul. Kurowskiego
• budowa ul. Dworcowej
• budowa ul. Kopernika
• budowa ul. Parkowej
• budowa ul. Miodowej
• budowa ul. Wiśniowej
• budowa ul. Niezłomnych
• budowa ul. Wysokiej
• budowa ul. Buczka - rozpoczęcie prac po uzyskaniu koncepcji 

odprowadzania wód deszczowych
• remont nawierzchni ul. Kościuszki
• oświetlenie ścieżki wzdłuż Kocich Dołów
• oświetlenie ul. Nagietkowej
• chodnik w ul. Południowej
• chodnik w ul. Kasztelańskiej
• chodnik w ul. Władysława Jagiełły
• chodnik w ul. Orzechowej
• chodnik w ul. Poniatowskiego (remont odc. Klonowa-Kołłąta-

ja)
• chodnik w ul. Kalinowej
• chodnik w ul. Brzoskwiniowej
• chodnik w ul. Sowiej
• chodnik w ul. Wojska Polskiego
• chodnik w ul. Żabikowskiej
• chodnik w ul. Rivoliego
• chodnik w ul. Sikorskiego
• chodnik w ul. Jana III Sobieskiego
• chodnik w ul. Dąbrowskiego (kontynuacja)
• chodnik w ul. Nowiny (od Janowej Doliny do Wczasowej)
• kanalizacja deszczowa w ul. Rumiankowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Oliwkowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Bluszczowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Ratajczaka
• kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Limbowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Batorego

PROJEKTOWANIE:

• budowa ul. Cichej i ul. Tuwima
• budowa ul. Leśmiana
• remont nawierzchni ul. Klonowej
• remont nawierzchni ul. 3 Maja
• budowa chodnika w ul. Drzymały
• budowa ul. Dojazdowej oraz budowa ul. Rydla na odcinku od 

ul. 1 Maja do ul. Walki Młodych
• budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Wiejskiej
• budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Słowackiego

• budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Juranda
• budowa ul. Kurowskiego (odcinek od ul. Jana III Sobieskiego 

do ul. Rydla) oraz budowa ul. Rydla (odcinek od ul. Walki Mło-
dych do ul. Podgórnej)

• budowa ul. Długiej
• budowa chodnika w ul. Fiołkowej
• sieć kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej i Owocowej
• sieć kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Andersena i Ma-

kuszyńskiego
• sieć kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej
• rozbudowa pasa drogowego na odcinku ul. Paderewskiego
• przebudowa chodnika wokół Placu E. Bojanowskiego wraz z 

zatoką autobusową
• budowa chodnika w ul. Podgórnej (odcinek od ul. Armii Po-

znań)
• rewitalizacja fontanny w Parku Siewcy
• budowa chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich na odc. 

od wiaduktu kolejowego do ul. Armii Poznań (zamiennie za: 
budowa chodnika w ul. Słonecznej)

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej
• budowa fontanny płytowej przy Ośrodku Kultury
• wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu
• budowa chodnika w ul. Szymanowskiego
• budowa chodnika w ul. Osiedlowej od 62 G do K
• budowa chodnika w ul. Zielonej
• przebudowa chodnika w ul. Dożynkowej
• przebudowa chodnika w ul. Kościelnej
• przebudowa chodnika w ul. Kościuszki (odcinek od ul. Kiliń-

skiego do ul. 11 Listopada)
• przebudowa chodnika w ul. Jana III Sobieskiego (odcinek od 

ul. Kalinowej do ul. Łącznej)
• rozbudowa Przedszkola nr 1
• budowa chodnika w ul. Studziennej

REALIZACJA INWESTYCJI

• kanalizacja deszczowa w ul. Wawrzyniaka
• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krętej wraz z 

remontem nawierzchni (na odcinku od ul. Polnej do granicy 
miasta)

• budowa dojazdu do ROD „BRATEK”
• chodnik oraz sieć kanalizacji deszczowej w ul. Kasprzaka
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż jez. Kocie Doły (na 

odcinku od ul. Wodnej do ul. Podgórnej) – wstrzymanie prac 
budowlanych

• przebudowa ul. Żabikowskiej na odcinku od ul. Jana III Sobie-
skiego do skrzyżowania ulic Buczka - Targowa – Poznańska

• budowa chodnika w ciągu ul. Wczasowej – wstrzymanie prac 
budowlanych – II odcinek

PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA

• budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rutkowskiego 
i Spokojnej

• budowa Al. Jana Pawła II 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnymi etapami 
procesów inwestycyjnych, które trwają w naszym mieście. 

Każda budowa, realizacja, musi przejść przez pięć etapów, zanim 
będą mogli korzystać z niej mieszkańcy. Opracowanie przygoto-
wuje Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu.
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Aktualności

W piątkowy wieczór, 9 lutego 2018 roku w hali Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszkańcy Lubonia 

i zaproszeni goście spotkali się na gali wręczenia nagród Siewca 
Roku 2017. 

Statuetki 
„Siewcy Roku 2017” 
rozdane!

W pierwszej części Gali przyznano medale „Zasłużony dla Miasta Luboń”. Odznaczeni 
zostali:

Jan Błaszczak - działacz PTTK, Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku, stowa-
rzyszeń „Luboń dla środowiska” i „Forum Lubońskie”, radny Miasta Luboń w latach 
1998-2002.

Bronisław Łopiński - twórca i właściciel przedsiębiorstwa „Memento Mori”, zaanga-
żowany w życie Miasta i parafii św. Jana Bosko.

Rafał Szczeszek - członek Drużyny Szpiku, wieloletni honorowy krwiodawca, zaan-
gażowany w życie parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, wolontariusz w szpitalu 
dziecięcym.

Stanisław Wojski - medal pośmiertny, przyznany za lata pracy na rzecz lubońskiej pił-
ki nożnej, odznaczenie odebrała małżonka, Iwona Wojska.

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu Siewca Roku zostali:

Kategoria Sport - Andrzej Chyliński, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 2 w Lu-
boniu, trener UKS. W 2017 dzięki jego pracy lubońskie piłkarki nożne wzięły udział w 
Pucharze Tymbarku, reprezentowały Luboń na Stadionie Narodowym. 

Kategoria Biznes - P.H.U. Olstal Mirosław Rygus, firma działająca od ponad 27 lat na 
terenie Wielkopolski, w 2017 roku otworzyła swoją siedzibę w Pile. Właściciel działa 
w Radzie Gospodarczej oraz wspiera zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Kategoria Życie Publiczne - Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu, która od wielu lat 
pełni ofiarną służbę na rzecz mieszkańców naszego regionu.

Nominowani w tej kategorii byli również: Robert Świerczyński i Lubońskie Bractwo Kurko-
we. 

Kategoria Kultura - Zespół Śpiewaczy Szarotki, działający od 15 lat przy Lubońskim 
Ośrodku Kultury, swoim śpiewem i entuzjazmem pokazują mieszkańcom Lubonia jak 
cieszyć się życiem w każdym wieku.

Nominowany w tej kategorii był również: Sergiusz Myszograj.

Część pierwszą zakończyło wyróżnienie Marka Giese z Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, któremu nagrodę wręczył prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, 
Paweł Wojtala. W części artystycznej mogliśmy wysłuchać koncertu Stanisława Soyki 
z zespołem. Artysta wykonał swoje największe przeboje w ciekawych aranżacjach, z 
towarzyszeniem min. trąbki. Zaprosił też do śpiewu lubońską publiczność, która nuci-
ła wraz nim „Cud niepamięci” czy „Tolerancję”. Wieczór zakończył słodki poczęstunek 
w holu SP 5.

Kategoria Sport

Kategoria Biznes

Kategoria Życie Publiczne

Kategoria Kultura Stanisław Soyka z Zespołem
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Rekrutacja do przedszkoli

Nabór do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Lubonia 
 

Informator dla Rodziców 
 
Od 15 do 27 marca 2018 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2018/2019. 
 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/ 
 
Harmonogram rekrutacji: 

® 15-23 marca - składanie wniosków o przyjęcie 
dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego; 

® 16 kwietnia, godz. 13.00 – podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych; 

® 16-20 kwietnia - potwierdzenie przez rodziców dzieci 
zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego, w formie 
zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem; 

® 26 kwietnia, godz. 13.00 - podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego. Rodzice przy 
pomocy indywidualnego numeru PIN lub 
bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, 
sprawdzają wyniki rekrutacji. 

® 24-30 maja - rekrutacja uzupełniająca na wolne 
miejsca w przedszkolach. 

 
Najważniejsze informacje: 

• Listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych 
zostaną umieszczone w widocznych miejscach w 
przedszkolach/szkołach podstawowych. 

• W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z 
rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 
2017/2018 nie uczęszczały do przedszkoli 
publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych lub chcą zmienić placówkę. 

• Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być 
przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie 
Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego przedszkola publiczne/oddziały 
przedszkolne w szkole podstawowej  w Luboniu będą 
dysponowały wolnymi miejscami. 

• Dzieci 6 letnie (rocznik 2012) objęte są obowiązkiem 
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  W 
związku z tym, dzieci wieku 6 lat obowiązane są 
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym 
zorganizowanym przy szkole podstawowej. 

• Wszystkie dzieci biorące udział w postępowaniu 
rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w 
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do 
żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 
wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz, 
wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział 
przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie 
dziecko. 

• Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do 
przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego, oddziału przedszkolnego mogą 
wybrać nie więcej niż 3 placówki. Na pierwszym 
miejscu należy wpisać tę placówkę, na której 
najbardziej zależy Rodzicom dziecka. 

 
 
 

Kryteria Rekrutacji: 
 
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w 
szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na 
terenie Lubonia. W przypadku większej liczby dzieci, które 
spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują 
kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, dla których 
przypisano odpowiednio po 1 pkt: 

1) wielodzietność rodziny kandydata  
2) niepełnosprawność kandydata  
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą  

 
Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która 
wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo 
oświatowe). Samotne wychowywanie dziecka oznacza 
wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że 
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z 
jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe). 
 
Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do 
wniosku: 

1) oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu 
(oświadczenie nr 1), 

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  
(oświadczenie nr 2), 

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 
r. poz. 721, z późn. zm.), 

4) prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem (oświadczenie nr 3), 

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 575, z późn. zm.). 

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci 
(do wyboru): 
1) oryginału, 
2) notarialnie poświadczonej kopii, 
3) odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
4) odpisu lub wyciągu z dokumentu, 
5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata 
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje 
wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez 
organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć 
różną wartość). 

Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń 
wprowadziła następujące kryteria samorządowe: 

  

Kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów 

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych 
pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu 
do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym 
rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje 
dziecko 

6 
Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów 

prawnych 
(oświadczenie nr 4) 

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację 
przedszkolną w danym przedszkolu 

5 
Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez  
rodzeństwa kandydata 
(oświadczenie nr 5) 

Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka 
mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek 
dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie 

skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium 
stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko 

4 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o 
zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz 
obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie 
rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego 
dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób 
fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym 
właściwym dla miasta Luboń 
(oświadczenie nr 6)   

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem 
przedszkola 

3 
Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem 
przedszkola 
(oświadczenie nr 7) 

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na 
który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji 

bez rezultatu 
2 

Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do 
przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 
na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu 
(oświadczenie nr 8) 

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych 
pracuje 

1 
Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z 
rodziców/opiekunów prawnych 
(oświadczenie nr 9) 

 
Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z 
kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne 
dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak 
dokumentów – załączników do wybranego kryterium – 
eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną. 
 
W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów 
równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając 
kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce 
przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku 
od najbardziej do mniej preferowanej). 
 
Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”.  
 
Weryfikacja oświadczeń - Przewodniczący Komisji 
rekrutacyjnej może: 
- żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 
oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez 
przewodniczącego, 
- może zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania kandydata,  o potwierdzenie 
tych okoliczności, 
- w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w 
oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, 
które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych 
o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w 
oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje, 
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być 
zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje 

odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu 
środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). 
 
UWAGA 
Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę 
kolejność zgłoszeń. 
 
Należy wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać 
wszystkie wybrane przez siebie placówki. Wniosek w formie 
papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego 
wyboru. W przypadku braku złożonych dokumentów 
i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, 
dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki. 
 
Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego 
1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/, 
2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek, 
3. Wypełnić pola formularza, 
4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie 
podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i 
oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów 
ministerialnych i dodatkowych, 
5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do 
przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru, 
6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy 
rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie 
mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w 
wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole. 
Wzory oświadczeń znajdą Państwo na stronie naboru. 
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Rekrutacja do przedszkoli

Nabór do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Lubonia 
 

Informator dla Rodziców 
 
Od 15 do 27 marca 2018 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2018/2019. 
 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/ 
 
Harmonogram rekrutacji: 

® 15-23 marca - składanie wniosków o przyjęcie 
dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego; 

® 16 kwietnia, godz. 13.00 – podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych; 

® 16-20 kwietnia - potwierdzenie przez rodziców dzieci 
zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego, w formie 
zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem; 

® 26 kwietnia, godz. 13.00 - podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego. Rodzice przy 
pomocy indywidualnego numeru PIN lub 
bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, 
sprawdzają wyniki rekrutacji. 

® 24-30 maja - rekrutacja uzupełniająca na wolne 
miejsca w przedszkolach. 

 
Najważniejsze informacje: 

• Listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych 
zostaną umieszczone w widocznych miejscach w 
przedszkolach/szkołach podstawowych. 

• W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z 
rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 
2017/2018 nie uczęszczały do przedszkoli 
publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych lub chcą zmienić placówkę. 

• Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być 
przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie 
Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego przedszkola publiczne/oddziały 
przedszkolne w szkole podstawowej  w Luboniu będą 
dysponowały wolnymi miejscami. 

• Dzieci 6 letnie (rocznik 2012) objęte są obowiązkiem 
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  W 
związku z tym, dzieci wieku 6 lat obowiązane są 
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym 
zorganizowanym przy szkole podstawowej. 

• Wszystkie dzieci biorące udział w postępowaniu 
rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w 
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do 
żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 
wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz, 
wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział 
przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie 
dziecko. 

• Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do 
przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego, oddziału przedszkolnego mogą 
wybrać nie więcej niż 3 placówki. Na pierwszym 
miejscu należy wpisać tę placówkę, na której 
najbardziej zależy Rodzicom dziecka. 

 
 
 

Kryteria Rekrutacji: 
 
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w 
szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na 
terenie Lubonia. W przypadku większej liczby dzieci, które 
spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują 
kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, dla których 
przypisano odpowiednio po 1 pkt: 

1) wielodzietność rodziny kandydata  
2) niepełnosprawność kandydata  
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą  

 
Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która 
wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo 
oświatowe). Samotne wychowywanie dziecka oznacza 
wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że 
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z 
jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe). 
 
Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do 
wniosku: 

1) oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu 
(oświadczenie nr 1), 

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  
(oświadczenie nr 2), 

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 
r. poz. 721, z późn. zm.), 

4) prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem (oświadczenie nr 3), 

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 575, z późn. zm.). 

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci 
(do wyboru): 
1) oryginału, 
2) notarialnie poświadczonej kopii, 
3) odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
4) odpisu lub wyciągu z dokumentu, 
5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata 
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje 
wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez 
organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć 
różną wartość). 

Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń 
wprowadziła następujące kryteria samorządowe: 

  

Kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów 

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych 
pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu 
do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym 
rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje 
dziecko 

6 
Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów 

prawnych 
(oświadczenie nr 4) 

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację 
przedszkolną w danym przedszkolu 

5 
Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez  
rodzeństwa kandydata 
(oświadczenie nr 5) 

Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka 
mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek 
dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie 

skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium 
stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko 

4 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o 
zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz 
obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie 
rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego 
dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób 
fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym 
właściwym dla miasta Luboń 
(oświadczenie nr 6)   

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem 
przedszkola 

3 
Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem 
przedszkola 
(oświadczenie nr 7) 

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na 
który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji 

bez rezultatu 
2 

Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do 
przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 
na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu 
(oświadczenie nr 8) 

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych 
pracuje 

1 
Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z 
rodziców/opiekunów prawnych 
(oświadczenie nr 9) 

 
Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z 
kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne 
dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak 
dokumentów – załączników do wybranego kryterium – 
eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną. 
 
W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów 
równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając 
kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce 
przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku 
od najbardziej do mniej preferowanej). 
 
Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”.  
 
Weryfikacja oświadczeń - Przewodniczący Komisji 
rekrutacyjnej może: 
- żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 
oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez 
przewodniczącego, 
- może zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania kandydata,  o potwierdzenie 
tych okoliczności, 
- w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w 
oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, 
które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych 
o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w 
oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje, 
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być 
zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje 

odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu 
środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). 
 
UWAGA 
Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę 
kolejność zgłoszeń. 
 
Należy wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać 
wszystkie wybrane przez siebie placówki. Wniosek w formie 
papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego 
wyboru. W przypadku braku złożonych dokumentów 
i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, 
dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki. 
 
Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego 
1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/, 
2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek, 
3. Wypełnić pola formularza, 
4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie 
podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i 
oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów 
ministerialnych i dodatkowych, 
5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do 
przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru, 
6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy 
rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie 
mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w 
wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole. 
Wzory oświadczeń znajdą Państwo na stronie naboru. 
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Rekrutacja do przedszkoli

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 
 

Data (od – do) 
Etap rekrutacji/czynność rodzica 

od do 

Kontynuacja edukacji 

8 marca 14 marca 
(g. 15:00) 

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

15 marca 27 marca 
(do g. 15:00) 

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 

16 kwietnia (g. 13:00) 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

16 kwietnia 
(g. 13:00) 

20 kwietnia 
(g. 15:00) 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 

26 kwietnia (g. 13:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

26 kwietnia 

Procedura odwoławcza. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

24 maja (g. 12:00) Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 

24 maja 30 maja 
(g. 15:00) 

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 

4 czerwca (g. 13:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

4 czerwca 
(g. 13:00) 

7 czerwca 
(g. 15:00) 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 

11 czerwca 
(g. 13:00) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

od 11 czerwca Procedura odwoławcza 

29 czerwca Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 

 
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 

 
4 kwietnia 
(od g. 8:00) 

13 kwietnia 
(do g. 15:30) 

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego 
wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

20 kwietnia 
(g. 13:00) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

20 kwietnia 
(od g. 13:00) 

25 kwietnia 
(do g. 15:30) 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 

27 kwietnia (g. 13:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

 Od 27 kwietnia 
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

11 maja 
(g. 8:00) 

18 maja 
(g. 15:30) 

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru 
podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

22 maja 
(. 13:00) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

22 maja 
(od g. 13:00) 

25 maja 
(do g. 15:30) 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane 

28 maja (g. 13:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

od 30 maja Procedura odwoławcza 

31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 
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Rada Miasta Luboń

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 
 

Data (od – do) 
Etap rekrutacji/czynność rodzica 

od do 

Kontynuacja edukacji 

8 marca 14 marca 
(g. 15:00) 

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

15 marca 27 marca 
(do g. 15:00) 

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 

16 kwietnia (g. 13:00) 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

16 kwietnia 
(g. 13:00) 

20 kwietnia 
(g. 15:00) 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 

26 kwietnia (g. 13:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

26 kwietnia 

Procedura odwoławcza. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

24 maja (g. 12:00) Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 

24 maja 30 maja 
(g. 15:00) 

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 

4 czerwca (g. 13:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

4 czerwca 
(g. 13:00) 

7 czerwca 
(g. 15:00) 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 

11 czerwca 
(g. 13:00) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

od 11 czerwca Procedura odwoławcza 

29 czerwca Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 

 
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 

 
4 kwietnia 
(od g. 8:00) 

13 kwietnia 
(do g. 15:30) 

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego 
wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

20 kwietnia 
(g. 13:00) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

20 kwietnia 
(od g. 13:00) 

25 kwietnia 
(do g. 15:30) 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 

27 kwietnia (g. 13:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

 Od 27 kwietnia 
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

11 maja 
(g. 8:00) 

18 maja 
(g. 15:30) 

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru 
podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

22 maja 
(. 13:00) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

22 maja 
(od g. 13:00) 

25 maja 
(do g. 15:30) 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane 

28 maja (g. 13:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

od 30 maja Procedura odwoławcza 

31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 

XLII Sesja Rady Miasta Luboń

1 marca 2018 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XLII 
Sesja Rady Miasta Luboń. Rada obradowała w 20 osobowym 
składzie. W sesji uczestniczyli  pani burmistrz, zastępcy, radni, 
mecenas, sekretarz Miasta, skarbnik Miasta, pracownicy Urzędu 
Miasta, mieszkańcy, goście, przedstawiciel prasy lokalnej „Wieści 
Lubońskie”.
Radni, w głosowaniu jawnym podjęli sześć (6) następujących 
uchwał w sprawie:
• przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w 

zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i pro-
wadzeniu szkoły - dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego 
w Luboniu;

• wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń 
w trybie bezprzetargowym umowy najmu;

• zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na 

lata 2018-2028;
• uznania za nieuzasadnioną skargi na działania Burmistrza 

Miasta Luboń;
• powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Pierwsza podjęta na XLII sesji uchwała wskazuje na to, że na te-
renie naszego Miasta powstanie pierwsze w historii publiczne li-
ceum ogólnokształcące. Będzie to liceum dwujezyczne i powstanie 
w miejsce wygaszanego Gimnazjum nr 1 w Luboniu. Jest to bardzo 
dobra informacja i wierzymy, że liceum to będzie odnosiło rów-
nie piękne sukcesy jak dotychczasowe Gimnazjum, które zostało 
Wielkopolską Szkołą Roku 2016. Ostatnia podjęta przez Radę 
Miasta Luboń uchwała wynika z konieczności przeprowadzenia 
w Luboniu wyborów uzupełniających, w związku z brakiem ławni-
ków.
Pismem z dnia 8 lutego 2018r. Prezes Sądu Okręgowego w Po-
znaniu powiadomił Radę Miasta Luboń o konieczności przepro-
wadzenia wyborów uzupełaniających ławników do Sądu Okrę-
gowego w Poznaniu poprzez dokonanie wyboru 6 ławników do 
rozpoznawania spraw cywilnych I instancji, z wyłączeniem spraw 
z zaskresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 
160 i 163 ww. ustawy wybory ławników należą do kompetencji rad 
gmin. Art. 168 ustawy stanowi, że w razie potrzeby, rada gminy na 
wniosek prezesa sądu okręgowego dokonuje uzupełnienia listy, 
wybierając nowych ławników w sposób określony w ustawie. W 
celu wyboru ławników, przed przystępieniem do wyborów Rada 
gminy powołuje zespół, którego zadaniem jest przedstawienie na 
sesji Rady opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w 
zakresie spełniania przez nich wymogów okreśolonych w ustawie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych są-
dów, stowarzyszenia, organizacje społeczne lub 50 obywateli ma-
jących czynne prawo wyborcze.
Jednocześnie informujemy, że karty zgłoszeń kandydatów wraz 
z załącznikami przyjmowane są do 31 marca 2018r. w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Miasta Luboń (dokumenty do pobrania na stronie 
Miasta).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywil-
nych i obywatelskich,

• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub 

mieszka w miejscu    kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiąz-

ków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kto nie może być ławnikiem?

• osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach 
oraz w prokuraturze,

• osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia 
można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania są-
dowego,

• funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmujące stanowiska 
związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

• adwokat i aplikant adwokacki,
• radca prawny i aplikant radcowski,
• duchowny,
• żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusz Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na ław-
nika? Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie 
zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłasza-
nej osoby,

• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko 
niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego lub przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony 
władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie zo-
stała mu ograniczona ani zawieszona,

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu prze-
pisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania funkcji ławnika,

• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu 
wniosku o wydanie  dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgło-
szenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub za-
wodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza 
się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwe-
go rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Do zgłoszenia 
kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez oby-
wateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), na-
zwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania 
i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających 
kandydata. Zgodnie z art.162 § l ustawy z 27 lipca 2001r. prawo o 
ustroju sądów powszechnych kandydata na ławnika może zgłosić 
co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, za-
mieszkałych stale na terenie gminy.
 
Wybór uzupełniający ławników na kadencję 2015-2018 nastąpi 
najpóźniej do dnia 31 maja 2018r.

W końcowej części obrad sesji przedstawiona została Informacja 
Przewodniczącej Rady Miasta, Teresy Zygmanowskiej o działa-
niach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, sprawozdania 
Pani Burmistrz i Zastępców Burmistrza. Po wyczerpaniu porządku 
obrad XLII sesji Przewodnicząca Rady Miasta Luboń, Teresa Zyg-
manowska zamknęła obrady o godz. 18:15. Uchwały podjęte przez 
Radę Miasta Luboń znajdują się w Biurze Rady Miasta i na stronie 
BIP Miasta Luboń.

Dominika Kędziora
Biuro Rady Miasta Luboń
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Program LUBOŃ ANTY SMOG

Niewystarczająca wiedza na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza skut-
kuje tym, że poprzez spalanie w piecach domowych odpadów typu plastikowe 

butelki, folie, stare meble, ramy okienne – skutecznie trujemy naszą rodzinę, 

przyjaciół, sąsiadów. Wśród nas są osoby, które bez żadnych oporów zatruwają 
środowisko spalając odpady. Nie ma zgody na takie działanie. To dlatego Miasto 
uruchomiło Program „LUBOŃ ANTY SMOG”, w ramach którego podejmiemy różne-
go rodzaju działania.

STRAŻ MIEJSKA KONTROLUJE PRÓBKI POPIOŁU

8 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Luboń odbyło się szkolenie 
pracowników Straży Miejskiej Miasta Luboń oraz gmin sąsiednich 
oraz pracowników zajmujących się ochroną środowiska w zakre-
sie poboru prób odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia 
czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Straże Miejskie 
i Gminne oraz pracowników samorządowych. Szkolenie przepro-
wadzone zostało przez pracowników Centralnego Laboratorium 
Pomiarowo-Badawczego, do którego trafiać będą próby popiołów 
pobieranych z pieców, w których wystąpi podejrzenie spalania od-
padów. 

W styczniu br. Miasto Luboń rozpoczynając realizację programu 
„Luboń Anty Smog”, podpisało umowę z akredytowanym laborato-
rium w zakresie badania popiołów paleniskowych. Ekspertyza wy-
konana w oparciu o badania przeprowadzone w akredytowanym 
laboratorium zawierać będzie jednoznaczne stwierdzenie, czy w 
piecu doszło do spalania odpadów.

Straż Miejska wyposażona została już w pojemniki do poboru 
prób popiołu i w przypadku podejrzenia spalania niedozwolo-
nych substancji – w oparciu o art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochro-
ny środowiska przeprowadzona zostanie kontrola nieruchomości 
oraz pobrane zostaną próby popiołu. W celu właściwego przebie-
gu kontroli –  art. 379 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska 
nakłada na kontrolowanego obowiązek umożliwienia kontroli.

Przypominamy Mieszkańcom Miasta, iż za spalanie odpadów w 
piecach grozi grzywna w wysokości do 500,00 zł., a przypadku, gdy 
analiza popiołu wykaże, że w piecach spalano niedozwolone sub-
stancje, sprawa kierowana jest na drogę sadową, wówczas kara 
wynosi do 5 000,00 zł.

MIASTO DOPŁACI DO WYMIANY PIECÓW

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w trosce o 
stan naszego powietrza w projekcie budżetu Miasta na 2018 rok 
zarezerwowane zostały środki na dopłaty do wymiany pieców 
węglowych w budynkach mieszkalnych na proekologiczne źró-
dła ciepła.

Wzory wniosków zostaną udostępnione mieszkańcom 12 marca, a 
od 23 marca do 30 maja będzie można złożyć je w Urzędzie Miasta 
Luboń (decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu).

Zarezerwowana kwota w budżecie, to 200 tys. zł – jest to równo-
ważna kwota, jaką Powiat Poznański przeznaczył na dopłaty na 
terenie całego powiatu (dane na luty 2018). Wysokość dopłaty 
wynosi do 70% wartości nowego pieca – nie więcej niż 5 tys. 

Dotacja może być przyznana do zakupu: kotłów olejowych; gazo-
wych; gazowo-olejowych; pomp ciepła; pieców akumulacyjnych; 
elektrycznych; ogrzewania podłogowego – jako jedynego źródła 
ogrzania budynku/lokalu; kotłów na paliwo stałe typu biopaliwo 
– spełniające wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012; kotły 
na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa spełniające 
wymogi klasy 5 i nie posiadające rusztu awaryjnego.

Dotacja będzie udzielana podmiotowi, który w nieruchomości po-
łożonej w Mieście Luboń planuje zrealizować inwestycje polegają-
ce na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, tj. kocioł c.o. wę-
glowy poniżej klasy 5, niespełniający normy PN-EN 303-5:2012, 
będący podstawowym źródłem ogrzewania i zakupie oraz instalo-
wania nowego źródła ciepła.

Dotacji nie podlega: montaż nowego źródła ciepła w nowo wybu-
dowanych obiektach; zakup przenośnych urządzeń grzewczych 
lub kotłów na olej przepracowany; zakup i montaż wkładów ko-
minkowych; kolektorów słonecznych; wymiana systemu ogrze-
wania proekologicznego na nowe, w przypadku, gdy budynek/lo-
kal posiadał system ogrzewania proekologicznego; modernizacja 
istniejącego ogrzewania proekologicznego; koszt wykonania prac 
projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazo-
wej lub elektrycznej, odbiorów kominiarskich i energetycznych, 
montażu innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wypo-
sażenia, zakup i montaż instalacji wewnętrznej, koszty eksploatacji 
urządzenia grzewczego.

 → Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do likwi-
dacji dotychczasowego, pozaklasowego źródła ciepła (kocioł 
poniżej 5 klasy).

 → Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający 
tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozosta-
łych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności).

 → Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, 
dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego 
źródła (np. z Powiatu Poznańskiego).

 → Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia zakupione przed 
datą zaakceptowania wniosku.

 → Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dota-
cji.

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI

W Luboniu działa już Luboński Alarm Smogowy – społeczna ini-
cjatywa mierzenia jakości powietrza. Dane z tego monitoringu są 
dostępne pod adresem www. Doceniam tę inicjatywę oraz głosy i 
sygnały, które docierają do Urzędu Miasta. Aby połączyć te dzia-
łania, poleciłam uruchomić specjalny adres mailowy: antysmog@
lubon.pl, pod który mogą Państwo kierować swoje wnioski i uwagi.

 www.lubon.pl/antysmog

Liczę, że wspólne działania oraz zwiększająca się świadomość 
mieszkańców, skutkować będą sukcesywną poprawą stanu po-
wietrza, którym oddychamy, co przyczyni się do poprawy jakości 
życia w naszym mieście.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń 
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Inwestycje sportowe

INWESTUJEMY W SPORT! BUDOWA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

W lutym rozpoczęła się budowa boisk przy ul. Kołłątaja, na ty-
łach hali LOSiR, przy Szkole Podstawowej nr 5. Dotychczas 

miejsce to pozostawało niezagospodarowane. Koniec inwestycji 
zaplanowany jest na czerwiec tego roku. Inwestycja ta jest finan-
sowana ze środków budżetu Miasta, ale liczymy, iż uzyskamy do-
finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach progra-
mu „Sportowa Polska”, gdzie można sfinansować  do 33% wartości 
inwestycji. Jest to pierwsza inwestycja sportowa, której realizacja 
rozpoczęła się w bieżącym roku.

Trwają również przygotowania do rozpoczęcia budowy boiska tre-
ningowego do piłki nożnej, na terenie przylegającym do Stadionu 
Stella. Z boiska będą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1 i kluby piłkarskie. W ramach tej inwestycji powstanie również 
boisko do streetball z bezpieczną nawierzchnią oraz boisko street 
Workout – z urządzeniami do wykonywania ćwiczeń z ciężarem 
własnego ciała. Realizacja inwestycji jest planowana na ten rok, 
Miasto stara się o uzyskanie dofinansowania również na ten pro-
jekt z programu Sportowa Polska. Realizacja tej inwestycji powią-
zana jest z projektem budowy wielopokoleniowej strefy aktywno-
ści przy ul. Kołłątaja, którą Miasto chce częściowo sfinansować z 
tzw. programu OSA (więcej informacji znajdą Państwo w kolejnym 
numerze Informatora).

W tym roku zrealizowana zostanie również przebudowa boiska 
przy ul. Rzecznej, na którą w ubiegłym roku Miasto Luboń uzy-
skało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 

tzw. „Orlików lekkoatletycznych” w wysokości 900 tysięcy złotych 
oraz stara się o dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego. 

Inwestycja przy Szkole Podstawowej nr 5 obejmuje budowę 
m.in.:

• boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycz-
nej na podbudowie dynamicznej (wym. 22x42 m) wraz z ogro-
dzeniem

• bieżni prostej (60 m) i dookólnej, dwutorowej wraz ze skocz-
nią w dal

• ogrodzonego boiska do siatkówki plażowej
• ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki 

siatkowej
• placu manewrowego (parkingu)

Ponadto, na terenie znajdą się urządzenia sprawnościowe oraz 
elementy małej architektury, takie jak: ławki, śmietniki, tablice in-
formacyjne i stojaki na rowery. 

Projekt całej inwestycji przy SP5

Przygotowanie do instalacji odwodnienia na boisku Wizualizacja boiska do piłki nożnej
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WNIOSEK O DOWÓD OSOBISTY – ZŁÓŻ PRZEZ INTERNET! 

Szczerze polecam Państwu usługi portalu obywatel.gov.pl. W 
związku z upływem ważności mojego dowodu osobistego skorzy-
stałem z możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobi-
stego przez Internet. Robi się to w bardzo prosty sposób, szybko i 
bezpłatnie. Usługa jest całkowicie elektroniczna tzn. aby uzyskać 
dowód nie trzeba odwiedzać żadnego urzędu:

 → trzeba zrobić zdjęcie (samodzielnie, wg instrukcji lub u foto-
grafa)

 → wypełnić wniosek na stronie obywatel.gov.pl

 → odebrać osobiście dowód w dowolnym urzędzie gminy (wcze-
śniej wskazanym)

Samo wypełnienie wniosku, podłączenie zdjęcia i podpisanie 
tego profilem zaufanym trwa ok. 5 minut i można to zrobić w 
domu, wygodnie w fotelu przy kawie. Odpadają wizyty w urzę-
dzie i oczekiwanie (okraszone nerwami) w długich kolejkach, na 
zrobienie tego samego. Jest jeden warunek, który wstępnie mu-
simy spełnić żeby z możliwości elektronicznego złożenia wniosku 
o dowód, skorzystać - musimy móc elektronicznie i wiarygodnie 
taki wniosek podpisać. Aby to zrobić powinniśmy mieć albo podpis 
kwalifikowany lub tzw. profil zaufany.

Kwalifikowany elektroniczny podpis jest równoważny podpisowi 
własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, 
które mają moc prawną. Podpis kwalifikowany to rozwiązanie ko-
mercyjne, płatne i wymaga wizyty w jednym z urzędów certyfikacji. 

Profil zaufany - jest to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamo-
ści obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. 
Stanowi w tym przypadku alternatywę dla płatnego podpisu kwa-
lifikowanego. Pozwala między innymi na wnoszenie do urzędów 
podań, wniosków, skarg, opłat i deklaracji drogą elektroniczną, 
bez osobistej wizyty w urzędzie. Główną bramą do e-administracji, 
dzięki której możliwe jest korzystanie z e-usług za pomocą Profilu 
Zaufanego jest właśnie serwis obywatel.gov.pl.

Janusz Piasecki
Sekretarz Miasta Luboń

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Co przygotować

• login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy 

• zdjęcie w formie elektronicznej i — jeśli jesteś na zdjęciu w 
ciemnych okularach lub w nakryciu głowy — załącznik z od-
powiednim zaświadczeniem. Sprawdź, jakie warunki powinno 
spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie bę-
dzie spełniać wymagań, urzędnik odmówi ci wydania dowodu.

Co zrobić

1. Kliknij przycisk Złóż wniosek o dowód osobisty.

2. Zaloguj się na swój profil zaufany.

3. Wybierz powód ubiegania się o dowód.

4. Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy dowód

5. Dołącz zdjęcie. 

6. Sprawdź, czy dane na wzorze dowodu są poprawne — znaj-
dziesz je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, 
nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, 
płeć).

7. Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w 
swoim wniosku poprawny adres e-mail. Otrzymasz na niego 
numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz 
dowód.

8. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie zło-
żenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

9. Odbierz dowód. Na stronie obywatel.gov.pl jest możliwość 
uzyskania informacji o stanie sprawy i dacie odbioru dowodu. 

 

PROFIL ZAUFANY

W celu uzyskania Profilu Zaufanego należy złożyć odpowiedni 
wniosek poprzez ePUAP, po czym udać się z dowodem osobistym 
lub paszportem do punktu potwierdzającego np. w Urzędzie Mia-
sta Luboń. Od października 2016 roku możliwe jest także potwier-
dzenie Profilu Zaufanego (eGO) poprzez serwisy transakcyjne 
banków: PKO BP, ING BŚ, Millennium oraz Pekao S.A., a także po-
przez platformę Envelo. Profil Zaufany (eGO) jest ważny przez 3 
lata, przy czym można go przedłużyć przez ePUAP. Poprzez profil 
zaufany będziemy mogli także od maja b.r. załatwić wiele spraw 
w naszym urzędzie m.in. całość spraw podatkowych i gospodarki 
odpadami (łącznie z wglądem we własne konto rozrachunkowe i 
opłacenie rat podatku i opłat za odpady.

Co zrobić?

1. Wejdź na stronę profilu zaufanego - https://pz.gov.pl/pz/index

2. Kliknij Zarejestruj się.

3. Wypełnij formularz.

4. Kliknij Zarejestruj się. W ten sposób złożysz wniosek o założe-
nie profilu zaufanego.

5. Idź do wybranego punktu potwierdzającego (np. w Urzędzie 
Miasta Luboń) i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. 
Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. 

Jeśli nie chcesz składać wniosku przez Internet, możesz od razu iść 
do punktu potwierdzającego. Tam pracownik założy ci profil zaufa-
ny. Potem na swój adres e-mail dostaniesz wiadomość z linkiem, 
który pozwoli ci ustawić hasło do konta. 

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się na swoje konto profilu 
zaufanego, wybieraj opcję logowania Za pomocą hasła. 

WOLONTARIAT W SZPITALU W PUSZCZYKOWIE

Szpital w Puszczyko-
wie zaprasza w każdą 
drugą sobotę miesią-
ca  wszystkich, któ-
rzy zainteresowani są 
podjęciem współpracy 
wolontaryjnej na  Od-
dziale Opieki Paliatywno – Hospicyjnej naszego Szpitala. Co jest 
bardzo ważne, aby opiekować się chorymi przebywającymi na na-
szym oddziale nie są wymagane umiejętności medyczne, a szkole-
nie potrzebne do podjęcia tej szlachetnej pracy jest bezpłatne.

Zapraszamy do współpracy! 

Ewa Muszyńska – psycholog, tel. 519 610 787 poniedziałek i wto-
rek (godz. 10.00- 14.00) środa (godz. 12.00-18.00), 
wolontariat@szpitalwpuszczykowie.com.pl
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Burmistrz Miasta Luboń
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Miasta Luboń,

położonej w Luboniu przy ul. Chudzickiego o łącznej powierzchni 0,2419 ha, tj. działka nr 1/8 o pow. 0,1019 
ha, działka nr 1/9 o pow. 0,0700 ha, działka nr 1/10 o pow. 0,0700 ha, arkusz mapy 17, obręb Luboń, księga 
wieczysta KW nr PO2P/00247041/3 Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 454.283,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w obowiązującej stawce.

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Luboń nr WPRiOŚ.6724.284.2017 z dnia 10 października 
2017 roku przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego „Luboń Centrum” zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXVIII/164/2009 
z dnia 5 lutego 2009 roku i oznaczona jest w planie symbolem MN22 - jako teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, dla którego ustala się: 

 – podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, przy czym do-
puszcza się zabudowę bliźniaczą wyłącznie jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, tj. budowę dru-
giego segmentu bliźniaka

 – dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej; usługi nieuciążliwe jako wbudowane lokale użyt-
kowe, zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy Prawo Budowlane; usługi oświaty – przedszkola jako wbudowane 
lokale użytkowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 70% powierzchni całkowitej budynku.

Zgodnie z rysunkiem planu przedmiotowe działki znajdują się w strefie III obszaru ograniczonego użytkowa-
nia dla lotniska wojskowego Krzesiny.

Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.
Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.

Przedmiotowe działki gruntu są niezabudowane i niezagospodarowane, bez ogrodzenia, w znacznym stopniu 
porośnięte trawą i zakrzaczone. Ulica Chudzickiego posiada uzbrojenie: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, 
sieć elektroenergetyczną. Dostępność do działki z ulicy Chudzickiego o nawierzchni asfaltowej. Bezpośredni 
dojazd z ulicy nieutwardzonej.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 208 Urzę-
du Miasta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2.

Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 90.800,00 zł winno znaleźć się na 
koncie depozytowym Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008 PBS O/Luboń w terminie 
do dnia 4 kwietnia 2018 r. 
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu. Na dowodzie wpłaty należy wpisać numery działek ewidencyjnych.

W przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpienia do zawarcia umowy kupna, wadium ulega przepadkowi. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej spoczywa na nabywcy. Zawarcie umowy 
notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie gruntu.
Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:
Krystyna Ciszak- Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych tel. 61 8130 011 wew. 39.
Paulina Czerwińska- Inspektor ds. gospodarki gruntami tel. 61 8130 011 wew. 40.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 1 lutego 2018 roku, termin 
zdjęcia – 4 kwietnia 2018 roku. 
Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w 
Rzeczpospolitej.

Luboń - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 1000

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
wydrukowano w serwisie lubon.e-mapa.net dnia 2017-10-18 09:22:34

strona 1

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń  -ul. Sowia

Luboń, dnia 23 lutego 2018r.
WSK.6840.9.2017.PC

Burmistrz Miasta Luboń

działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz w związku z art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) informuje, że przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość 
będącą własnością Miasta Luboń stanowiącą:

• działkę nr 19/13 o powierzchni 97m2, arkusz mapy 12, obręb Żabikowo, księga wieczysta KW nr PO2P/00036584/9, za cenę 18.818,00 zł netto + 23% VAT, położoną w Luboniu 
przy ul. Sowiej jako uzupełnienie działki już posiadanej.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Zachód”, zatw. uchwałą Rady Miejskiej Lubonia nr XXVI/127/2004 z dnia 30 września 2004r., przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym w rysunku planu symbolem 7MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą nieuciążliwą działalnością usługo-
wą, dla którego ustalono przeznaczenie terenu:

 – podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca,

 – uzupełniające – usługi publiczne, usługi komercyjne.

Zgodnie z art. 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i 
prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,
2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ww. ustawy upływa z dniem 10.04.2018r.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Krystyna Ciszak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, tel. 61 8130-011, wew. 39, pok. 102.
Paulina Czerwińska – Inspektor ds. gospodarki gruntami, tel. 61 8130-011, wew. 40, pok. 101.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 26.02.2018r., termin zdjęcia 
– 10.04.2018r.
Informacja o przetargu zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.lubon.pl i www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Informatorze Miasta Luboń i Głosie Wielkopolskim.
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Pożytek publiczny – wyniki konkursu

Co roku, w ramach funduszy przeznaczonych na działania w pożytku publicznym, Miasto przyznaje dotacje dla stowarzyszeń, które 
realizują swoje zadania na przestrzeni roku. Na łamach „Informatora” prezentujemy kolejne działania. W tym numerze przedstawia-
my listę projektów w ramach dwóch zadań: w sporcie oraz konkursie „2018-rok obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
RP oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego”, których realizacja rozpocznie się w najbliższym czasie.

Oferent Nazwa własna 
zadania

Streszczenie zadania Termin
 realizacji 

Lubońskie Bractwo 
Kurkowe

Groby Powstańców 
Wielkopolskich

Odszukanie, zinwentaryzowanie grobów Powstańców Wielkopolskich i 
oznaczenie ich poprzez stosowne tabliczki (cmentarz w Wirach, Luboniu i 
na obszarze Wielkopolski).

2018-03-01 - 
2018-12-31

Stowarzyszenie 
Pozytywny Luboń

Projekt edukacyjny 
"Wolność jest w 
nas"

Cykl 2 programów edukacyjnych zakończonych koncertami i wystawy 
prac z wątkami wolnościowymi. Podczas każdego wydarzenia publicz-
ność będzie miała możliwość spotkania z profesjonalnym instrumenta-
listą. Dopełnieniem warstwy edukacyjnej i artystycznej projektu będą 
wystawy artystów plastyków (malarstwo figuratywne, w którym artysta 
porusza wątki wolnościowe, z jednej strony poprzez formę malarską i 
podejmowane tematy, z drugiej strony poprzez odwagę samych układów 
kompozycyjnych, oraz rozwiązań formalnych). Projekt będzie realizowa-
ny przy współpracy z Biblioteką Miejską w Luboniu i Studio Trakcja.

2018-03-01 - 
2018-10-25

Stowarzyszenie 
Pozytywny Luboń

Wystawa "Mój 
Luboń. Tradycja i 
współczesność"

Dwadzieścia plansz usytuowanych w przestrzeni miejskiej będzie przed-
stawiać charakterystyczne miejsca Lubonia w dwóch wersjach: histo-
rycznej i współczesnej. Każda plansza będzie się składała z dwóch zdjęć i 
krótkiej informacji dot. przedstawionego na zdjęciach miejsca. Wystawa 
zostanie oficjalnie otwarta podczas uroczystości związanych z obchoda-
mi święta Konstytucji 3 Maja na placu Edmunda Bojanowskiego w Lubo-
niu. Następnie, w połowie roku, wystawa zostanie przewieziona do Parku 
Papieskiego, a pod koniec roku do nowego centrum Lubonia.

2018-03-01 -
2018-12-03

Lubońskie Bractwo 
Kurkowe

Szkolna Liga 
Strzelecka 10.0 -  
Powstania Wielko-
polskiego

Szkolna Liga Strzelecka przeprowadzona w szkołach podstawowych o 
statuetkę Powstańca Wielkopolskiego.

2018-03-01 - 
2018-12-31

Lubońskie Bractwo 
Kurkowe

Historia marynarzy Historia marynarzy i poezja w Powstaniu Wielkopolskim. 2018 -03-01 
2018- 12-31

Uczniowski Klub 
Sportowy Jedynka

Szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży  z 
zakresu piłki nożnej. 

Prowadzenie całorocznego szkolenia sportowego (piłka nożna) z wyko-
rzystaniem sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu oraz hali i 
boiska (ul.Szkolna) Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu. W 
celu podsumowania zajęć i porównania umiejętności piłkarskich treno-
wanych chłopców z innymi drużynami zorganizowanie dwóch turniejów 
piłki nożnej: letniego i zimowego dla drużyn z Wielkopolski ,a także udział 
w turniejach organizowanych przez kluby sportowe w Wielkopolsce oraz 
przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

2018-02-01 - 
2018-12-31

Lubońskie Bractwo 
Kurkowe

Prowadzenie strzel-
nicy pneumatycznej

Prowadzenie strzelnicy pneumatycznej w Luboniu, 2018-02-01 - 
2018-12-31

Klub Sportowy 
Akademia Judo

Rok 2018 pod 
znakiem Judo w 
Luboniu

Przeprowadzenie systematycznych treningów judo dla dzieci. W pierw-
szych etapach trenowania to połączenia zabaw i gier ruchowych dla 
dzieci oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami judo, w kolejnych 
przechodzi się od podstawowych technik judo aż do specjalistycznego 
treningu.

2018-02-01 - 
2018-12-31

ZWIĄZEK 
HARCERSTWA 
POLSKIEGO 

VIII JAMBOREE I VI 
JAMBO ZUCHOWE 

17 marca odbędzie się rajd pieszy dla Zuchów (dzieci z klas 0 - 3  szkoły 
podstawowej) z naszego Miasta - VI Zuchowe JAMBO.  Najważniejszym 
wydarzeniem dla harcerzy (dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej do koń-
ca szkoły średniej) jest BIWAK „Jamboree w Luboniu”

2018-02-01 - 
2018-04-15

SPORT

„2018-ROK OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RP 
ORAZ 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”
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Klub Sportów i 
Sztuk Walk Alliance

MISTRZOSTWA 
POLSKI 2018 JIU 
JITSU

Organizacji i przeprowadzenie Mistrzostw Polski w Jiu Jitsu dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w hali widowiskowo sportowej LOSiR w Luboniu.

2018-02-01 - 
2018-03-04

Klub Sportów i 
Sztuk Walki Al-
liance

Zawody Mistrzo-
stwa Europy 2018 
Jiu Jitsu 

Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Europy w Jiu Jitsu dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Mistrzostwa zorganizujemy w hali widowiskowo 
sportowej LOSiR w Luboniu, a będą w nich uczestniczyć zawodnicy z całej 
Europy.

2018-03-19 - 
2018-04-29

Klub Sportowy 
Czerwony Smok 

Zajęcia sportowe 
z czerwonym smo-
kiem

Przedmiotem zadania będzie prowadzenie zajęć rekreacyjno – sporto-
wych dla dzieci i młodzieży z dyscypliny Taekwondo Olimpijskiego, Kik 
Boxingu , K1, Muay Thai, Brazylijskie Jiu Jitsu. Zajęcia odbywać się będą 
7 razy w tygodniu przez okres 7 miesięcy ( z wyłączeniem okresu wakacji) 
w kilku kategoriach wiekowych.

2018-03-01 - 
2018-11-30

Klub Sportowy 
Czerwony Smok 

Obóz z Czerwonym 
Smokiem

Przedmiotem zadania będzie prowadzenie zajęć rekreacyjno – sporto-
wych dla dzieci i młodzieżyz Lubonia w ramach całodziennych zajęć re-
kreacyjno ruchowych – obóz dochodzeniowy.

2018- 03-01- 
2018-08-31

Luboński 1943 
Luboń

Szkolenie dzieci i 
młodzieży

Krzewienie sportowych postaw poprzez szkolenie z zakresu piłki nożnej 
oraz organizację treningów i turniejów dla dzieci i młodzieży. 

2018-02-01 - 
2018-12-31

Luboński 1943 
Luboń

Szkolenie dzieci i 
młodzieży

Krzewienie sportowych postaw poprzez szkolenie z zakresu piłki nożnej 
oraz organizację treningów i turniejów dla dzieci i młodzieży. 

2018-02-01 - 
2018-12-31

Luboński 1943 
Luboń

Szkolenie dzieci i 
młodzieży

Krzewienie sportowych postaw poprzez szkolenie z zakresu piłki nożnej 
oraz organizację treningów i turniejów dla dzieci i młodzieży. 

2018-02-01 - 
2018-12-31

Luboński 1943 
Luboń

Szkolenie dzieci i 
młodzieży

Krzewienie sportowych postaw poprzez szkolenie z zakresu piłki nożnej 
oraz organizację treningów i turniejów dla dzieci i młodzieży. 

2018-02-01 - 
2018-12-31

Luboński 1943 
Luboń

Szkolenie dzieci i 
młodzieży

Krzewienie sportowych postaw poprzez szkolenie z zakresu piłki nożnej 
oraz organizację treningów i turniejów dla dzieci i młodzieży. 

2018-02-01 - 
2018-12-31

Luboński 1943 
Luboń

Szkolenie dzieci i 
młodzieży

Krzewienie sportowych postaw poprzez szkolenie z zakresu piłki nożnej 
oraz organizację treningów i turniejów dla dzieci i młodzieży. 

2018-02-01 - 
2018-12-31

Lubońska Petanka Mistrzostwa Lubo-
nia dubletów w bule

Mistrzostwa Lubonia dubletów w bule pod patronatem Polskiej Federacji 
Petanque

2018-02-01 - 
2018-11-19

Lubońska Petanka Mistrzostwa Lubo-
nia dubletów w bule

Mistrzostwa Lubonia dubletów w bule pod patronatem Polskiej Federacji 
Petanque

2018-02-01 - 
2018-11-19

Lubońska Petanka Mistrzostwa Lubo-
nia dubletów w bule

Mistrzostwa Lubonia dubletów w bule pod patronatem Polskiej Federacji 
Petanque

2018-02-01 - 
2018-11-19

Szkoła Futbolu SPORT Szkoła Futbolu Luboń prowadzi zajęcia sportowe ukierunkowane na 
szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Obecnie na zajęcia uczęszcza 
100 dzieci, które podzielone są na 6 grup treningowych. Zajęcia odbywa-
ją się dwa lub trzy razy w tygodniu, w wymiarze nie mniejszym niż jedna 
godzina zegarowa. Treningi odbywają się na boisku zlokalizowanym w 
Luboniu, dzierżawionym przez Klub od osoby fizycznej.  Na halach dzieci 
trenują od początku listopada do końca marca. 

2018-02-01 - 
2018-12-31



16 - Informator Miasta Luboń

Ochotnicza Straż Pożarna www.osplubon.pl

Interwencje w styczniu:

W styczniu odnotowaliśmy  31 interwencji, zdarzenia miały zdję-
cia w Luboniu, Mosinie, autostradzie A2, oraz na terenie gminy Ko-
morniki.

* 01.01 - Luboń ul. Żabikowska pożar śmietnika,

* 01.01 - Łęczyca ul. Poznańska auto w rowie,

* 03.01 - Luboń ul. Armii Poznań pożar sadzy w kominie,

* 07.01 - Luboń Fabryczna/Prusa pomoc Zespołowi Ratownictwa 

Medycznego w wydostaniu się z błota,

* 08.01 – Walerianowo wypadek samochodowy,

* 09.01 – Luboń Poniatowskiego/Cmentarna sorpcja substancji 

ropopochodnej z powierzchni jezdni, 

* 10.01 – Komorniki ul. Kolumba(Komputronik) sprawdzenie sys-

temu zadziałania systemu monitoringu,

* 13.01 – Luboń ul. Morelowa kolizja samochodowa,

* 13.01 – Luboń ul. Topolowa wyczuwalny duszący zapach na uli-

cy- nie stwierdzono zagrożenia,

* 13.01 – Luboń ul. Okrzei pompowanie wody z piwnicy,

* 13.01 – Poznań ul. Głogowska kolizja samochodowa,

* 13.01 – Wiry ul. Nowa rozpoznanie zagrożenia, ustalono rozla-

ną substancję chemiczną w piwnicy wezwano dodatkowe siły i 

środki Państwowej Straży Pożarnej z JRG6 Krzesiny która zaj-

muje się neutralizacją takich zagrożeń,

* 14.01 – Wiry ul. Zespołowa pożar samochodu,

* 14.01 – Luboń ulica 11 Listopada/Szymborskiej zabezpieczenie 

zerwanej linii energetycznej do czasu przyjazdu energetyki,

* 14.01 – autostrada A2 pożar samochodu,

* 15.01 – Komorniki ul. Wirowska pożar sadzy w przewodzie ko-

minowym,

* 15.01 – Luboń Rondo Żabikowskie sorpcja substancji ropopo-

chodnej z powierzchni jezdni,

* 16.01 – Luboń ul. Żabikowska (przystanek autobusowy) udzie-

lenie pomocy medycznej osobie nie przytomnej,

* 18.01 – Wiry ulica Zespołowa pożar sadzy w kominie,

* 18.01 – Luboń ul. 3-go Maja sprawdzenie przyczyny wyczuwal-

nego zapachu gazu(alarm fałszywy),

* 18.01 – Luboń ul. 11- Listopada pożar sadzy w przewodzie ko-

minowym,

* 22.01 – Mosina ul. Konopnickiej pożar budynku gospodarczego,

* 22.01 – Poznań ulica Zamysłowa pożar garażu,

* 23.01 – Luboń ul. Jana III Sobieskiego pożar instalacji elektrycz-

nej w komisie samochodowym,

* 25.01 – Komorniki UL. Poznańska/Magazynowa wypadek sa-

mochodowy,

* 25.01 – Komorniki ul. Poznańska wypadek samochodowy,

* 25.01 – Luboń ul. Sikorskiego otwarcie mieszkania,

* 26.01 – Luboń ul. Północna pożar samochodu,

* 27.01 –01 Komorniki ul. Konopieckiej (Castorama) sprawdzenie 

przyczyny załączenia się systemu monitoringu przeciwpożaro-

wego,

* 28.01 – Luboń ul.Żabikowska pomoc policji,

* 28.01 – Luboń ul. Żabikowska oświetlenie terenu dla policji.

Norbert Kaźmierczak / OSP Luboń

Nowy system alarmowania, na miarę XXI wieku!

Miło nam poinformować, że nasza jednostka podążając za XXI wie-
kiem dołączyła do grona jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z nowoczesnym systemem powiadamiania, alarmowania i za-
rządzania jednostką. Blisko roczne starania o wdrożenie systemu 
opłaciły się. System działa już u nas od początku roku 2018

Co daje system e-remiza ?

Żaden z naszych druhów w momencie alarmu, do tej pory nie wie-
dział co się dzieje i gdzie, dowiadywaliśmy się o tym dopiero na 
miejscu, w remizie. Teraz, mając uruchomią aplikację mobilną od 
razu wiemy co i gdzie się dzieje. Nasze wozy bojowe wyposażone 
są w tablety, w momencie alarmu, dzięki aplikacji e-remiza, auto-
matycznie ustawia się nawigacja, która prowadzi do miejsca zda-
rzenia.

Kolejną zaletą systemu jest powiadamianie z potwierdzeniem 
obecności.  Od teraz widzimy na bieżąco, ile osób potwierdziło 
swoją obecność na akcji a ilu odrzuciło alarm. Z osób które po-
twierdziły alarm ilu jest dowódców, kierowców, ratowników itd. Są 
to bardzo cenne informacje, mogące pomóc w szybszej i lepszej or-
ganizacji zastępów. Wszystko to wyświetla nam się na specjalnych 
monitorach, zamontowanych w remizie.

Jak to działa w praktyce ?

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego (operator nume-
ru 998)  odbiera zgłoszenie, w międzyczasie tworzy kartę zdarze-
nia. W tym momencie paczka informacji wysłana jest do systemu 
e-remiza. Następnie uruchamia się alarmowanie, aplikacje mo-
bilne, tablety na wozach bojowych, monitory gotowości bojowej 
umieszczone w naszej remizie. Wszystko to dzieje sie w kilka se-
kund.

Wszystko to oczywiście jest robione dla was, mieszkańców aby 
jeszcze szybciej i efektowniej nieść pomoc.

Maciej Splisgart / OSP Luboń
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Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierają-
cych azbest z nieruchomości 

Od 2002 roku we współpracy  ze Starostwem  Powiatowym w 
Poznaniu, realizowany jest ‚’Program usuwania azbestu oraz wy-
robów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego”. Za 
pośrednictwem Urzędu Miasta Luboń, po złożeniu wniosku, moż-
na otrzymać dofinansowanie na  demontaż, odbiór, transport oraz 
unieszkodliwienie  azbestu  z  posesji w wysokości 100%.

Regulamin określający zasady likwidacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2018, wniosek o 
udział w w/w programie, oświadczenie o pomocy de minimis w rol-
nictwie, formularz informacji przedstawianych przez wnioskodaw-
cę - znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń lub 
można pobrać w tut. Urzędzie z siedzibą przy pl. E. Bojanowskiego 
2 w Wydziale Spraw Komunalnych, pokój 101. Zgłoszenia rozpa-
trywane  będą  według  kolejności  ich  wpływu  do  tut. urzędu.

Ostateczny  termin  składania  wniosków ustala się na dzień 10 
lipca 2018 r.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do 
Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej tut. Staro-
stwa, zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem 
azbestu, jeżeli zakres prac tego wymaga.

fot. portalkomunalny.pl

Pomoc osobom poszkodowanym w wybuchu ka-
mienicy na Dębcu

• Zbiórka pieniężna organizowana przez Caritas Poznań, wpła-
ty za pomocą strony http://caritaspoznan.pl/wybuch lub prze-
lewem tradycyjnym na konto Caritas Archidiecezji Poznań-
skiej 87 1600 1084 1846 4045 8000 0001 w tytule wpisując 
„Kamienica”.

• Zbiórki materialne: potrzebne są ubrania- nowe lub używa-
ne w bardzo dobrym stanie (w tym dziecięce), koce, pościele, 
środki czystości, pieluchy, kosmetyki, artykuły szkolne itp. or-
ganizują:

• Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Pozna-
niu ul. św. Szczepana 3, w dni robocze od 7:30 do 19:00

• Parafia pw. Świętej Trójcy Poznań Dębiec
• APD Akademia Piłkarska Dębiec: codziennie w godzinach od 

18:30 do 19:30 na boisku Akademii przy ul. 28 czerwca 1956r. 
(Boisko za Technikum)

• Caritas Poznań Rynek Wildecki 4a: dni robocze od 9:30 do 
15:30

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb 

każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każ-
dej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które 
pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, 
w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz in-
stytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez 
uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powin-
ny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy 
traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytu-
cjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej 
alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do 
podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterun-
ków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje 
skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informa-

tycznych,
2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
3. bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawiciela-

mi samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.; 
w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu  publicznemu, informacje pozyskiwane od 
obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymia-
ny informacji.

 Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. 
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmo-
wych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
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Biblioteka Miejska

Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42, tel. 61-813-09-72

www.biblub.com

Nie przegap!
• 6 marca godz. 17.00 Podróże z pasją - fascynujące opowieści z gorących Indii i Nepalu. Wstęp wolny.
• 7 marca godz. 18.00 Wokół Wielkiej Sceny, czyli opera w Bibliotece. Spotkanie poprowadzi redaktor Piotr Nędzyński. Wstęp 5zł.
• 14 marca godz. 17.00 Kino w trampkach - młodzieżowe pokazy filmowe. Wstęp wolny;
• 17 marca od 10.00 do 14.00 Kiermasz wielkanocny, czyli świąteczne upominki, piękne dekoracje i wiosenne inspiracje.
• 19 marca godz. 12.00 Wspomagamy mamy! Warsztaty dotyczące karmienia piersią. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie 

Pozytywny Luboń. Wstęp wolny.

Karnawał w Klubie PROMYK
Ostatni dzień karnawału seniorzy z Klubu Promyk spędzili iście karnawałowo. 
Oprócz kawy i pysznych słodkości, w Galerii Kulturteki pojawiły się balony, ser-
pentyny i muzyka! Humory dopisywały, a tańcom nie było końca. Kolejne spotka-
nie członków Klubu już 20 marca, kiedy to wspólnie zasiądą do wielkanocnego 
stołu.

W marcu do naszej biblioteki powracają Rodzinne Soboty! 
Widzimy się:
• 3 marca o godz. 12.00 z Bajanką i jej baśniowymi animacjami (wstęp 5 zł);
• 10 marca o godz. 12.00 nasza Biblioteka zamieni się w prawdziwy teatr, a to za sprawą 

spektaklu o Rubinowym Księciu (wstęp 5 zł);
• 7 marca o godz. 12.00 „Bajka o Księciu Husajnie i latającym dywanie” czyli teatrzyk 

kamishibai połączony z warsztatami plastycznymi (wstęp 5 zł);
• 24 marca wyjątkowo o godz. 13.00 zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych (wstęp 

5 zł)

28 marca o godz. 17.00 zapraszamy wszystkich najmłodszych na środowe spotkanie z 
teatrem. Na scenie wystąpią aktorzy ze Studia Teatralnego Krak-Art (wstęp 5 zł).

Kino KAMERA
Serdecznie zapraszamy na kameralne projekcje filmowych nowości. Przed białym ekra-
nem spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 17.00. Repertuar dostępny jest na par-
terze biblioteki; wstęp płatny 5 zł.

Biblioteczny system SMS-owy
Gorąco zachęcamy do zapisania się do 
bibliotecznego systemu SMS-owego. 
Osoby wpisane do naszej bazy otrzy-
mują informacje m.in. o nadchodzą-
cych wydarzeniach i repertuarze Kina 
KAMERA. Zapisz się do naszej bazy 
całkowicie za darmo i bądź na bieżąco! 
Formularze zgłoszeniowe dostępne są 
we wszystkich wypożyczalniach oraz 
czytelni. 
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Ośrodek Kultury www.oklubon.pl

Zimowe ferie z Ośrodkiem Kultury
Podczas pierwszego tygodnia zimowych ferii, Ośrodek Kultury w Luboniu  

zorganizował dla dzieci wyjazdowe półkolonie. W tym czasie mieliśmy okazję 
obejrzeć film „Cudowny chłopak”, popływać na basenie „Oaza” w Kórniku oraz po-
skakać na trampolinach w Jump Arenie. Ostatniego dnia wybraliśmy się  do Pałacu 
Górków w Szamotułach, aby zwiedzić Basztę Halszki i odbyć nietypową lekcję mu-
zealną, podczas której uczyliśmy się pisać piórem.  W półkoloniach wzięło udział 
45 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 

Plan imprez Ośrodka Kultury -  marzec 2018

• 01.03.2018 godz. 10:10 – przedstawienie dla dzieci pt.: ”Dyl Smykosmyczkowski”(Filharmonia Pomysłów), wstęp 2zł/os, grupy zor-

ganizowane po wcześniejszym zgłoszeniu

• 06.03.2018, godz. 11-14 – spotkanie z ekspertami ZUS -  „Świadczenia pieniężne w razie choroby”

• 16.03.2018, g.18:00 – warsztaty tworzenia stroików świątecznych, 20zł/os, obowiązują zapisy

• 17.03.2018, godz. 19:00 – spektakl z okazji Dnia Kobiet pt.”Dwóch starszych panów i ż-Ona”, 25 zł/os, bilety do nabycia w Ośrodku 

Kultury i na Bilety 24

• 21.03.2018 – muzyczne powitanie wiosny

• 24.03.2018 –  wycieczka Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej, obowiązują wcześniejsze zapisy

Dla najmłodszych 
mieszkańców na-

szego miasta Ośrodek 
Kultury w Luboniu 9 
lutego zorganizował 
balik przebierańców. 
Animacje i konkursy 
prowadziła Filharmonia 
Pomysłów. Nie zabrakło 
dobrej zabawy, świetnej 
muzyki i słodkich upo-
minków:)
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LOSiRwww.losir.eu

Luboń Cup sezon 2017/18 zakończony

3 lutego zakończył się tegoroczny cykl turniejów piłkarskich dla dzieci i 
młodzieży Luboń Cup. 

W trakcie uroczystości wręczenia nagród uczestnikom ostatniego w tym se-
zonie Luboń Cup Zastępca Burmistrza Lubonia Mateusz Mikołajczak podzię-
kował organizatorom za pracę nad profesjonalną organizacją tych coraz bar-
dziej prestiżowych rozgrywek. Wyraził też zadowolenie, że tak liczne grono 
entuzjastów futbolu odwiedza Luboń i poświęca swój czas na udział w spor-
towej rywalizacji.
Prezes LOSIR Michał Kosiński zaprezentował krótkie podsumowanie kończą-
cego się cyklu turniejów Luboń Cup:

W turniejach Luboń Cup sezonu 2017/18 uczestniczyło 112 drużyn repre-
zentujących 57 klubów. W rozgrywkach uczestniczyły kluby z 7 województw. Grało ponad 1300 zawodników. Rozegrano prawie 400 
meczów, w których padło ponad 1400 bramek.

Wiele wskazuje na to, że dzięki współpracy z partnerami turnieju, przyszłoroczna edycja będzie miała międzynarodowy charakter!

Lista zwycięzców Luboń Cup 2017/2018 prezentuje się następująco: 

• Progres Gorzów – rocznik 2010

• Stella Luboń – rocznik 2009

• UKS Śrem – rocznik 2008

• Progres Gorzów – rocznik 2007

• UKS Białe Wilki Warszawa – rocznik 2006

• Canarinhos Skórzewo – rocznik 2010

• Dwójka Gubin – rocznik 2009

• UKS Śrem – rocznik 2008

• Szkoła Futbolu Luboń – rocznik 2007

Kolejna edycja turniejów Luboń Cup, sezon 2018/19 już w listopadzie.

Dziękujemy Partnerom turnieju: Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta Lubonia, Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej. 
Dziękujemy sponsorowi technicznemu firmie Orlico Sport za ufundowanie nagród dla najlepszych zawodników.

TS Basket Gniezno na hali LOSIR

Wyróżnienie M.Giese

Młode koszykarki z Gniezna tre-
nowały w Luboniu

W czasie ferii na obiektach Szkoły Podsta-
wowej nr 5 oraz hali LOSIR odbył się obóz 
klubu TS Basket Gniezno. Młode koszykarki 
z Gniezna bardzo pracowicie spędziły 6 dni w 
Luboniu. Odbyły 11 treningów, były w JUMP 
Arenie i wraz z trenerem Andrzejem Drygałą 
liczą, że wykonana na obozie praca przyniesie 
im kolejne sukcesy sportowe.

Wyróżnienie dla Marka Giese
W trakcie Gali Siewcy mieszkaniec 

Lubonia, pracownik LOSIR, Marek Giese 
otrzymał wyróżnienie z rąk prezesa Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Nożnej Pawła 
Wojtali za wieloletnią działalność na rzecz 
rozwoju wielkopolskiej piłki nożnej. Gratu-
lujemy!

Michał Kosiński

Medalista IO w Rio de Janeiro w Luboniu
W dniach 29 – 31 marca na hali LOSIR odbędzie się obóz treningowy z 

udziałem wicemistrza olimpijskiego Stevena Travisa z USA, który będzie pro-
wadził zajęcia dla adeptów judo z całej Polski.

Spodziewamy się licznego grona młodych judoków.

Patronat na wydarzeniem objęła Burmistrz Miasta Lubonia Małgorzata Ma-
chalska. 
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Aktualności

MŁODY ROCK W LUBONIU

IV Przegląd Młodzieżowych Zespołów Rockowych PIEC 2018 
za nami! Druga sobota lutego w naszym mieście upłynęła przy 
brzmieniu rock&rolla. Już od godzin porannych do hali LOSiR 
zjeżdżały się młodzieżowe zespoły z całego kraju, dla których 
podstawowymi atrybutami scenicznymi są gitary i perkusja. 
Lecz nie tylko, gdyż założeniem tegorocznego PIECA była różno-
rodność stylistyczna biorących udział w Przeglądzie zespołów. 
Dzięki temu na scenie IV Przeglądu Młodzieżowych Zespołów 
Rockowych PIEC 2018 usłyszeć mogliśmy też inne instrumenty 
jak saksofon, trąbki czy też odchodzący już w zapomnienie akor-
deon, a tradycyjny rock&roll mieszał się z folkiem, punkiem i tra-
dycyjnym ciężkim metalowym graniem

Do IV Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Rockowych PIEC 
2018 zakwalifikowało się łącznie 7 zespołów wybranych w dro-
dze eliminacji na podstawie przesłanych zgłoszeń. Na scenie 
PIECA 2018 zaprezentowało się natomiast pięć zespołów wal-
czących o zwycięstwo, o którym zadecydować miało Jury, skład 
którego swoją osobą zaszczycił Grzegorz Kupczyk – lider legen-
darnego Turbo. 

Jako zwycięzcę IV Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Rocko-
wych PIEC 2018 Jury wybrało pochodzący z Poznania ośmiooso-
bowy zespół Krambabula, który swoją żywiołową hybrydą rocka 
i muzyki folkowej otworzył tegoroczny PIEC. Drugim zwycięskim 
zespołem okazał się reprezentujący nasze miasto zespół Anti-
gravity. Dodatkowo Jury zadecydowała o przyznaniu Wyróżnie-
nia dla Najlepszej Solówki, którą okazał się popis na saksofonie 
Dawida Tokłowicza, członka zwycięskiego zespołu. 

Sceniczną rywalizację młodych zespołów poprzedziły warszta-
ty prowadzone przez Grzegorza Kupczyka. Uznany wokalista i 
muzyk zdradził początkującym artystom sekrety na udany wy-
stęp, udzielał rad i wskazówek tak potrzebnych w muzycznych 
rozwoju, opowiedział o swojej karierze, a także odpowiedział 
na wszystkie pytania, które licznie kierowali do niego uczestnicy 
Przeglądu.

Koncert finałowy 4. edycji PIECA uświetniony został występem 
dowodzonego przez Grzegorza Kupczyka zespołu CETI, uznanej 
w Polsce i za granicą legendy heavy metalu. 

Maciej Werner
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KAHOOT! NA LEKCJACH ANGIELSKIEGO

Dnia 31 stycznia korzystaliśmy na lekcjach angielskiego z platformy in-
ternetowej Kahoot!. Na stronie dostępne jest wiele quizów, które pozwala-
ją uczniom utrwalać materiał gramatyczno-leksykalny w sposób zabawowy. 
Pomocnym narzędziem do pracy były tablety. Reakcje uczniów na uzyski-
wane w quizach punkty były bardzo entuzjastyczne.                                                                                                  

Sebastian Pawlicki

PÓŁKOLONIE ZIMOWE

W pierwszym tygodniu ferii uczniowie klas I-III uczestniczyli w pół-
koloniach szkolnych, podczas których mieli okazję odwiedzić Muzeum 
Narodowe, Multikino, Park Rozrywki Rodzinka, Bramę Poznania i krę-
gielnię. Wspólnie spędzony czas dał wszystkim dużo radości i nowe do-
świadczenia.

J.Czekała, A.Flagmańska, M.Torkowska

DZIEŃ SPORTU W SP 1

9 lutego w naszej szkole obchodzono Dzień Sportu. Celem imprezy 
było podsumowanie półrocznej pracy z młodzieżą w zakresie wycho-
wania fizycznego oraz  propagowanie zasady fair play w sporcie. Za-
wodnicy startowali w poszczególnych kategoriach wiekowych.  Dodat-
kowo rozwiązywano quiz sportowy. Klasy VII rozegrały mecz w piłkę 
ręczną z reprezentacją klas VI. Całość dopełniły taneczne pokazy grupy  
uczennic z naszej szkoły. Zwycięzcy otrzymali medale, a każda klasa dy-
plom pamiątkowy.  Medale, dyplomy, cukierki oraz soczki owocowe dla 
uczniów ufundowała Rada Rodziców.                                          

Hanna Idzikowska   

WSPÓLNE CZYTANIE

29 stycznia uczniowie klas: III b i I c spotkali się na wspólnym czytaniu książek. Spotkania od-
bywają się od września. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca uczniowie klasy III b przychodzą do 
pierwszoklasistów i czytają im przygotowane teksty. Celem spotkań jest zachęcenie pierwszaków do 
czytania. Okazało się, że cel został osiągnięty.  W styczniu uczniowie klasy I c zaprezentowali swoje 
umiejętności.

                                                                                                Jolanta Jakubowska                                                

POCIĄG TOLERANCJI

29 stycznia wyruszył nasz „Pociąg Tolerancji” – projekt współpra-
cy SP 1 z SOSW w Mosinie. Uczniowie z SP 1 wraz z uczniami z Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Mosiny spotkali się na 
Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Olimpiadzie Zimowej. Patronat 
nad konkursem objął mistrz olimpijski z Sydney p. Szymon Ziółkowski, 
który wraz z małżonką p. Martą Ziółkowską oraz dyrektorem  SP 1 p. 
Grzegorzem Anioła zasiedli w jury konkursu.

Magdalena Kulińska

NIEZWYKŁA LEKCJA TOLERANCJI

W styczniu uczniowie klasy III f udali 
się z wizytą do Teatru Animacji w Poznaniu, 
by obejrzeć spektakl taneczno- lalkarski pt. 
„Odlot”. Oglądając przedstawienie uczniowie mieli okazję przekonać się, że ko-
lor skóry jest tylko kolorem skóry i niczym innym. Sztuka w mądry i lekki sposób 
opowiadała o tolerancji, nietolerancji, inności. Poruszała problemy tożsamości 
narodowej, etnicznej, uwrażliwiała na inność. Było w niej dużo kwestii Przed-
stawienie było mądre, skłaniające do refleksji, a jednocześnie pełne humoru.

Karolina Lechniak
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Tuż przed feriami zimowymi, 9.02 , nasze dziewczęta wzięły 
udział w Mistrzostwach SP Lubonia w koszykówce. Ciesz-

kowiankę reprezentowało 11 uczennic z klas szóstych. Nasze 
reprezentantki rozegrały 4 zacięte mecze, w których pokazały 
dobrą grę zespołową zarówno w ataku jak i obronie.Dziewczę-
ta dzielnie walczyły na parkiecie wygrywając z zespołami SP 1, 
SP3, SP4, ulegając jedynie reprezentacji SP5. Największą sku-
tecznością w rzutach wykazała się Nicole Byczyk, która okazała 
się również najwszechstronniejszą zawodniczką turnieju.Koszy-
kówka to jednak gra drużynowa i wszystkie dziewczęta miały 
swój wkład w zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach. 

W ostatnią środę uczennice 
klasy 7b-Agata Kozłowska 

i Martyna Napierała razem z pa-
nią Woroch odwiedziły schroni-
sko. Zawiozły podarunki z naszej 
akcji zorganizowanej przez Agatę 
Kozłowską.Przy okazji zwiedzi-
ły schronisko i oglądały pieski.
Okazało się że psów jest więcej 
niż mogłoby się wydawać,dla-
tego bardzo zachęcamy chociaż 
pooglądać zwierzęta na stronie 
schroniska i zastanowić się nad 
zaadoptowaniem psiaka lub kot-
ka.

Z radością przyjęliśmy wia-
domość, że nauczyciel z 

naszej szkoły - Pan Andrzej 
Chyliński -otrzymał zaszczyt-
ny Tytuł Siewca Roku w kate-
gorii SPORT.

Szkoła Podstawowa nr 2 www.sp2lubon.eu

6 lutego przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli spotkali się 
na debacie dotyczącej szacunku w sieci. Szkoła bierze udział w pro-

gramie Cyfrowo Bezpieczni, którego jednym z głównych założeń jest 
promowanie wśród uczniów właściwych postaw podczas korzystania z 
internetu, zwłaszcza w stosunku do innych użytkowników.

Nasze drugie spotkanie w ramach pracy „Szkoła z Klasą 2.0” tym ra-
zem przebiegało przy współudziale naszych uczniów. W tym roku 

zainteresował nas temat związany z SAMODZIELNOŚCIĄ. Szkoła 
uczy samodzielności, krytycznego myślenia, odwagi stawiania pytań 
oraz odpowiedzialności za naukę.

Ferie w Cieszkowiance obfitowały jak zwykle w wydarzenia 
sportowe, filmowe i teatralne. Podczas półkolonii zimowych 

uczniowie mieli możliwość w aktywny sposób spędzić swój wol-
ny czas bez konieczności wyjazdy z miasta.
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BIAŁA SZKOŁA

W poniedziałek, 22 stycznia rozpoczęła się coroczna szkolna wyciecz-
ka „Biała Szkoła – Szczawa”. Kilkudziesięcioro uczniów Trójki w ciągu kil-
ku dni pod okiem instruktorów uczyło się i doskonaliło jazdę na nartach i 
snowboardzie. Jak co roku gościli na stoku „Lubomierz-ski”. Pogoda i hu-
mory dopisały wszystkim uczestnikom.

DZIEWCZYNY LUBIĄ BRĄZ

We wtorek, 30 stycznia w SP nr 4 odbyły się Mistrzostwa Lubonia w Mini-
siatkówce (dziewczęta rocznik 2005 i młodsze). Naszą szkołę reprezentowały: 
Alicja Klara, Agata Karasiewicz, Zuzanna Kęsicka, Julia Kosin, Natalia Lesz-
czyńska, Eliza  Mińska, Amelia Nowak, Joanna Wiśniewska, Bożena Zalewska, 
Dominika Kordzińska, Wiktoria Kryś i Dominika Kujawa. Dziewczynki zajęły III 
miejsce i nagrodzono je brązowymi medalami. Gratulujemy!

NIECH ŻYJE BAL!

W czwartek, 1 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował dla 
uczniów klas 4-6  bal przebierańców. Świetnie bawiły się na nim mię-
dzy innymi księżniczki,  śpiochy, damy, zaś nad ich bezpieczeństwem  
czuwał odział żołnierzy. Tytuł Królowej Balu przyznano  Mai Garniec,  
a Króla Kacprowi Czubale.  Podziękowania składamy Mateuszowi, 
Igorowi i Krzyśkowi za prawdziwie przebojową muzykę.

ZŁOTO DZIEWCZYN I SREBRO CHŁOPCÓW

W środę, 7 lutego w hali LOSIR przy Szkole Podstawowej nr 5odbyły 
się Mistrzostwa Lubonia w Piłce Koszykowej Chłopców i Dziewcząt. Po 
emocjonujących meczach, w których nie zabrakło sportowej rywaliza-
cji w duchu fair play i dobrej koszykówki, nasze reprezentantki zajęły I 
miejsce, natomiast chłopcy zdobyli srebrny medal. Drużyna dziewczyn 
zagra w zawodach powiatowych 1 marca w Kórniku.  Gratulujemy i ży-
czymy powodzenia

PRZEBOJOWY KONCERT WALENTYNKOWY

W czwartek, 8 lutego o godz. 18.00 odbył się w Trójce Koncert Wa-
lentynkowy. Sala gimnastyczna  ledwo pomieściła licznie zgromadzoną 
publiczność, a wśród gości nie zabrakło pani burmistrz Małgorzaty Ma-
chalskiej i przedstawicieli Rady Rodziców.  Wykonawcy, czyli uczniowie, ro-
dzice, nauczyciele, dyrekcja i pracownicy szkoły nie zawiedli – zabawa była 
znakomita, bez wątpienia niektóre kreacje na długo pozostaną w pamięci 
widzów. Niezawodnie działała szkolna kawiarenka, dzięki czemu udało się 
zgromadzić fundusze na rehabilitację czternastoletniego Kacpra. Tym spo-
sobem po raz kolejny pogodziliśmy  przyjemne z pożytecznym.

KOLEJNE SUKCESY 

Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu działa Poznańska Fundacja Matematycz-
na. Jej celem jest szeroko pojęta promocja królowej nauk. Miło nam ogłosić, że Stanisław Jankowski z klasy IIc (gim) zajął 7 miejsce w 
Konkursie ,,Matematyczny Kalendarz Adwentowy”, zorganizowanym przez tę fundację i otrzyma jedną z 25 nagród. Konkurs polegał na 
rozwiązaniu blisko 40 zadań. Serdecznie gratulujemy. Z przyjemnością informujemy również, że Zosia Ciesielczak z klasy VIIa i Tomek 
Brauza z klasy VIIc przeszli do etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla szkół podstawowych. Trzymamy 
kciuki! Cieszy nas także inny sukces naszych uczniów: otóż do finału Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 
zakwalifikowali się: Tomasz Beszterda (IIIc), Tomasz Kordziński (IIIe) i Jakub Stelmach (IIIe). Warto nadmienić, że Tomasz Kordziński  
zajął III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „Polska w UE”. Szkołę reprezentowali też Jakub Stelmach, Alek-
sandra Klój, Tomasz Beszterda, Paula Kubacka i Ana Tsiklauri. Gratulujemy!
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KÓŁKO MŁODEGO PRZYRODNIKA ŚWIETLIK

Zajęcia Młodego Przyrodnika- tutaj przesypujemy,  przelewamy, 
mieszamy, działamy , doświadczamy i w ten sposób nową wiedzę o ota-
czającym świecie zdobywamy!

G. Kulińska

SPEKTAKL PT.”KAROLCIA”

Poniedziałkowa wizyta w kinie 
okazała się bardzo udana. Przed-
stawienie teatralne pt. „Karolcia” 
było zabawne i pouczające. Całość dopełniła przepiękna aranżacja i kreacje aktorskie. Dzieci wy-
szły z kina bardzo zadowolone i jeszcze długo po spektaklu, z uśmiechem na twarzy, opowiadały 
o scenach, które wywarły na nich największe wrażenie.

A. Garstka

SPOTKANIE NOWOROCZNE W SP 3

19 stycznia 2018 roku dzieci ze świetlicy 
socjoterapeutycznej uczestniczyły w „Spo-
tkaniu Noworocznym” w Szkole Podstawo-
wej nr 3.

Aneta Andrzejewska

CYBERPRZEMOC

Uczniowie naszej szkoły doskonale znają się na tematyce przemocy 
w internecie. Wiedzą również jak jej przeciwdziałać. Swoje pomysły zwią-
zane z przeciwdziałaniem przenieśli na dzieła artystyczne w postaci prac 
plastycznych i filmików.

Wyniki konkursu na najlepsza pracę plastyczna:

I miejsce: Amelia Rozczyńska 3a
II miejsce: Oskar Harkiewicz 3a
III miejsce: Filip Kręc 3 a

Najlepsze filmik: 
I miejsce: kl. Vc

Aktorzy: Patryk Dokurno, Jan Zieliński, Dominik Dokurno
Montaż: Dominik Dokurno

II miejsce: kl. VI b
Autorzy: Wiktoria Szwajkowska, Maja Grzyb
Montaż: Maria PolewiczIII miejsce: kl. V b
aktorzy i montaż:uczniowie kl. Vb

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.
Zapraszam do obejrzenia filmików na naszej szkolnej stronie.

Zofia Piotrowska

LEKCJA HISTORYCZNA

22 lutego minęła 46 rocznica wybuchu dekstryny, do którego doszło w  hali Wiel-
kopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu. Aby upamięt-
nić to wydarzenie, Ośrodek Kultury zorganizował w Szkole Podstawowej nr 4 lekcję 
historyczną, podczas której uczniowie mogli zobaczyć dokument wyprodukowany 
przez TVP 3 w ramach cyklu „Zapomniane historie”. Prelekcję do filmu „Katastrofa w 
Luboniu” poprowadziła dr Izabella Szczepaniak.
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SUKCESY Z MATEMATYKI

Lidia Wysocka została laureat-
ką Wojewódzkiego Konkursu Ma-
tematycznego , natomiast Bartek 
Lembicz - uzyskał tytuł finalisty.  
Wojciech Dudziński zakwalifikował 
się do etapu rejonowego Woje-
wódzkiego Konkursu Matematycz-
nego dla szkół podstawowych. 

SUKCES KOSZYKAREK

9 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 w Luboniu odbyły się Mi-
strzostwa Miasta Luboń w pilce koszykowej dziewcząt - roczników 
2005-2008. Nasze koszykarki zostały Mistrzyniami Miasta Luboń 
wygrywając w 4 meczach z okolicznymi szkołami. Na podium sta-
nęły: SP5 (złoty medal i awans do finału powiatu poznańskiego), 
SP2 (srebrny medal) i SP3 (brązowy). Skład reprezentacji: Joan-
na Hawrusik 6a, Natalia Hoffmann 6a, Sandra Wajdzik 7a, Marta 
Kurlus 7c, Martyna Malicka 7c, Beata Siwek 7c, Kinga Wasik 7c, 
Julia Ziemkowska 7c, Maria Leciej 7b, Julia Drozdowska 7d, Mar-
tyna Kajca 7d, Marta Jeżyk 7b

SUKCES W KONKURSIE J. NIEMIECKIEGO

Tymoteusz Jurewicz z klasy 3g po przejściu etapu szkolnego i rejonowego zakwalifikował do 
etapu ogólnopolskiego konkursu “Lust auf Lesen” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka Niemieckiego.

TRZECIE ZŁOTO W ROZGRYWKACH PIŁKI SIATKOWEJ!

Nasi starsi siatkarze (rocznik 2002-2004) pokonali zespół ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 3:1 w setach i uzyskali awans do finału powiatowego. 

MISTRZYNI ŚWIATA W TAŃCU

Uczennica SP 5 – Marta Jelińska zdobyła w Czechach razem ze swoją formacją Mistrzostwo Świata w tańcu w kategoriach: Con-
temporary Ballet i Jazz Dance. 

WOLONTARIUSZE NA KONCERCIE CHARYTATYWNYM

W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza spotkali się Dobroczyńcy 
i Przyjaciele Hospicjum Palium. Podczas koncertu, którego gospodarzami byli 

wolontariusze „Motylego 
wolontariatu”, mogliśmy 
wysłuchać muzyki filmowej 
w wykonaniu CoOperate 
Orchestra, oraz dwóch kon-
certów - fortepianowego w 
wykonaniu Julii Wolańskiej 
oraz akordeonowego w wy-
konaniu Michała Gajdy. 

SUKCES W KONKURSIE WIEDZY OBYWATEL-
SKIEJ I EKONOMICZNEJ

Kacper Kamiński 
i Tomasz Janko-
wiak  zakwalifiko-
wali się do etapu 
Wojewódzkiego 
Konkursu Wie-
dzy Obywatel-
skiej i Ekonomicz-
nej. 
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Wiadomości z przedszkoli

Bal karnawałowy w Dziennym Domu „Senior-Wigor”

2 lutego 2018 roku zorganizowaliśmy zabawę karnawałową dla seniorów. Oprócz uczestników naszego Domu, byli też m.in. goście z 
Uniwersytetu III Wieku oraz innych klubów z Lubonia. Motywem przewodnim tegorocznego balu były czasy szeroko pojętego PRL-u. 
Muzyka była nawet odgrywana z prawdziwego gramofonu na płytach (dla osób 
urodzonych po tych czasach wytłumaczę, że nie chodzi o płyty CD, tylko o takie 
duże, czarne, po których drapie igła). Wystrój sal przypominał minioną epokę, 
nawet na ścianach wisiały plakaty motywujące do wytężonej pracy dla uczczenia 
okrągłych, socjalistycznych rocznic. Przy wejściu przybyłych witał woźny w sty-
lowej kufajce, z nieodłącznym petem w ustach, przydzielający każdemu niezbęd-
ne kartki żywnościowe (tak, tak – była pełna reglamentacja). W kuchni brylowały 
gustownie ubrane gospodynie, rozdzielające posiłki z uprzejmym „Czego się pan 
pcha? Nie widzi, że tu się pracuje?”.  Panowała atmosfera, żywcem przeniesiona 
z filmów Jerzego Barei. Choć wszystko było reglamentowane, to na stołach ni-
czego nie brakowało, nawet paprykarz był, pyszny smaluszek zez skrzyczkami, 
przydziałowa meduza (galart). Odbywały się konkursy zręcznościowe oraz quiz z 
wiedzy o PRL-u. Zabawa była przednia, przy piosenkach Połomskiego, Boney-M 
i innych gwiazd 

CZARODZIEJSKI OGRÓD
W lutym, przygodę rozpoczeliśmy od święta Pizzy. Aby uczcić dzieło neapoliań-
skiego pikerza Raffaela Esposito, dzieci przygotowały swoją małą pizzę. Kolejnym 
przystankiem był Dzień Serca. Pod znakiem przyjaźni i wzajemnej życzliwości, 
dzieci brały udział w zabawach i grach w czerwonych strojach. Potem wykona-
ły walentynkę dla swoich rodziców. Na półmetku naszej czrodziejskiej podróży 
przybyliśmy na kocią stację. Oglądaliśmy film o kotach domowych i dziko żyjących. 
Powstał ogromny kot z ekologicznych odpadów a w tle towarzyszyły mu kocie pio-
senki.
Omawialiśmy piramidę żywienia, bogactwo witamin, znaczenie dobrej diety. Dzie-
ci pamiętały o higienie i spożywania posiłków. Do naszego menu wprowadziliśmy 
zdrowe żywienie wg projektu „Zdrowa draka o talerz dzieciaka” miasta Luboń. W 
dniach 24-25.02.2018r. odbyły sie Drzwi Otwarte. Rodzice z dziećmi mogli obej-
rzeć sale i porozmawiać z wychowawcami.

Małgorzata Perlińska-Baraniak       

CHATKA SKRZATKA
W minionym miesiącu nasze przedszkole odwiedził teatrzyk kukiełkowy ze 
spektaklem zatytułowanym „Kłamstwa kozy”. Kolejną artystyczną atrakcja 
minionego miesiąca było przedstawienie „Niegrzeczny Czerwony Kapturek”. 
Jak co miesiąc nie zabrakło też u nas muzyki na żywo, której mogliśmy po-
słuchać na dwóch koncertach Filharmonii Pomysłów. Dzieci wzięły również 
udział w warsztatach pieczenia chleba i bułek, na których to poznały wszyst-
kie etapy powstawania pieczywa. Miesiąc zakończyliśmy spotkaniami z na-
szymi najukochańszymi dziadkami. 

Milena Wawrzyniak

TRÓJECZKA
Karnawał w naszym przedszkolu zakończyliśmy dwoma istotnymi wydarze-
niami. Pierwszym z nich był Dzień Babci i Dziadka, podczas którego nasze 
maluchy wcieliły się w rolę swoich dziadków. Pięknie zaśpiewały piosenki i 
wyrecytowały wiersze a zaproszonym gościom wręczyły drobne upominki. 
Drugim wydarzeniem, jak to zawsze w karnawale, był bal przebierańców. 
Wszystkie przedszkolaki pojawiły się w pięknych strojach. Były księżniczki, 
był pirat, policjant i mała arabka oraz mnóstwo innych wspaniałych postaci. 
Wspólnie tańczyliśmy, bawiliśmy się i braliśmy udział w konkursach.
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Seniorzy w Luboniu

UNIWERSYTET LUBOŃSKI TRZECIEGO WIEKU

Rajd „Walentynkowy”

W sobotę 3 lutego piechurzy z ULTW w ramach zajęć Sekcji Tu-
rystyki Pieszej i Krajoznawczej wyruszyli na trasę wiodącą ulicami 
Lubonia do północnych granic miasta na teren Szacht Poznańskich, 
by aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.
Z okazji zbliżającego się Święta Zakochanych Sekcja Turystyki 
Pieszej i Krajoznawczej zorganizowała Rajd Walentynkowy pod 
hasłem „Kijki dla Walentego”. Wyszliśmy na zimowy spacer z Pla-
cu Edmunda Bojanowskiego i ulicami Poniatowskiego, Kościuszki 
i Niezłomnych dotarliśmy do terenów dawnych wyrobisk gliny, 
zwanych obecnie Szachtami Poznańskimi. Rady Osiedli Fabiano-
wo-Kotowo i Świerczewo zagospodarowały ten zaniedbany te-
ren. Wykonano asfaltowe alejki, przy których ustawiono kosze na 
śmieci i ławki oraz umieszono drogowskazy z nazwami stawów i 
ścieżek. Powstały dwie trasy: Przyrodnicza i Geograficzna Ścieżka 
Dydaktyczna z kolorowymi tablicami informacyjnymi, z których 
można dowiedzieć się o tutejszej florze i faunie oraz historii i za-
chodzących zmianach na tym terenie. Zbudowano taras widokowy 
na brzegu stawu oraz przygotowano miejsce na ognisko. W ostat-
nim czasie od ul. Niezłomnych Miasto Luboń wykonało chodnik, 
który łączy nasze miasto z tym atrakcyjnym terenem rekreacyj-
nym. Po długim spacerze, po zatoczeniu pętli i przejściu ponad 6 
km, powróciliśmy na miejsce startu. Przy kawie i deserach lodo-
wych w Bistro „Zielona Krowa” miło spędziliśmy czas wspominając 
„dawne czasy”.

Rewizyta seniorów z Dąbia

W piątek 26 stycznia odbyło się spotkanie integracyjno – to-
warzyskie seniorów z Dąbia nad Nerem, Lubonia i Gminy Komorni-
ki, zorganizowane przez Stowarzyszenie ULTW w Luboniu.
Spotkanie przygotowano pod kątem rewizyty, po pobycie słucha-
czy LUTW w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu w ubiegłym roku, 
zorganizowanym z okazji Dnia Seniora. Głównym inicjatorem i 
organizatorem odwzajemnienia wizyty był przewodniczący Sto-
warzyszenia ULTW dr Mikołaj Tomaszyk. Przy organizacji uroczy-
stości pomagali mu Rada Programowa ULTW i jej przewodniczący 
Pan Zbigniew Jankowski. Seniorom z Dąbia towarzyszył burmistrz 
Miasta Pan Tomasz Ludwicki i skarbnik Pani Anna Lewińska. Pobyt 
w naszych stronach goście rozpoczęli od wizyty na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM na Morasku w Poznaniu, po 
którym oprowadził ich mgr Marcin Pera. Po obiedzie wysłuchali 
oni wykładu na temat „Czym podróżujemy dzisiaj?”, który wygłosił

pracownik naukowy WNPiD dr Mikołaj Tomaszyk. Następnie uda-
li się do Łęczycy, gdzie w Domu Kultury „Nad Wirynką” czekali na 
nich gospodarze – słuchacze ULTW z Lubonia, zaprzyjaźnieni se-
niorzy z Gminy Komorniki oraz goście powiązani z naszą społecz-
nością, a wśród nich: burmistrz Miasta Luboń Pani Małgorzata 
Machalska, przewodniczący Rady Gminy Komorniki Pan Marian 
Adamski, dyrektor GOK w Komornikach Pan Antoni Pawlik i dy-
rektor Ośrodka Kultury w Luboniu Pani Regina Górniaczyk. Po 
przywitaniu uczestników i wystąpieniach przedstawicieli gospoda-
rzy i przybyłych gości rozpoczęły się występy artystyczne. Jedną 
z atrakcji przygotowaną dla seniorów był występ Pani Reginy Za-
jączek z Rogalinka. Ta sympatyczna „gaduła” opowiadała zabawne 
blubry i pierdoły w gwarze poznańskiej. Gwoździem programu był 
barwny występ kabaretu „Humoreska”, działającego w ramach 
ULTW pod kierownictwem Barbary Przybylskiej. Organizatorzy 
spotkania zadbali o poczęstunek i oprawę muzyczną. Przygotowa-
no słodki poczęstunek, owoce i napoje. Goście przywieźli również 
smaczne domowe wypieki, które upiekły Panie z Dąbia. Spotkanie 
przebiegało w miłej, serdecznej i przyjaznej atmosferze. Senio-
rzy mieli okazję do rozmów, wspólnej zabawy i tańca. Burmistrz 
Miasta Luboń wręczyła drobne upominki wszystkim uczestnikom 
spotkania i zadeklarowała chęć dalszej współpracy mającej na celu 
integrację seniorów. Deklaracje o współpracy potwierdzili również 
pozostali przedstawiciele samorządu obecni na spotkaniu. 

Maria i Jan BłaszczakowieRajd Walentynkowy - uczestnicy rajdu na tle stawu Edy

Rewizyta…   Przedstawiciele gości i gospodarzy

Rewizyta…   Uczestnicy spotkania w DK Nad Wirynką
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SKLEP WIELOBRANŻOWY

K&K ODZIEŻ
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„LUBOŃSKI SZLAK ARCHITEKTURY PRZEMYSŁO-
WEJ” - NOWA APLIKACJA TURYSTYCZNA

Luboński Szlak Architektury Przemysłowej powstał we wrze-
śniu 2015 roku. Trasa cieszy się dużym zainteresowaniem i sta-

ła się turystycznym wyróżnikiem Lubonia. Na targach Tour Salon 
zadebiutuje aplikacja, dzięki której turyści indywidualni mogą wę-
drować po szlaku, korzystając tylko ze swojego telefonu.

Szlak jest wspólną inicjatywą Miasta Lubonia, Ośrodka Kultury w 
Luboniu, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz lu-
bońskich firm do dziś funkcjonujących w dawnych fabrykach.

„Turystyka przemysłowa w Polsce zyskuje na znaczeniu, o czym 
świadczy choćby Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycz-
nej, którym została uhonorowana Industriada – Święto Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego czy wpisanie kopalni rud oło-
wiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Lubońska inicjatywa doskonale wpisuje się 
w ten trend” – podkreśla Jan Mazurczak, prezes zarządu Poznań-
skiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Na początku bieżącego 
roku dzięki współpracy z firmą QRTag, specjalizującą się w mo-
bilnych narzędziach dla rynku turystycznego, powstała aplikacja, 
stanowiąca elektroniczny przewodnik po dziedzictwie industrial-
nym Lubonia.

„Turyści, zwiedzając Luboński Szlak Architektury Przemysłowej 
z komórką w ręku, mogą podziwiać dawną fabrykę drożdży z 
początku XX wieku, której architektura nawiązuje do stylów „ry-
cerskich”: romańskiego i gotyckiego” – opowiada Piotr Basiński z 
PLOT, koordynator projektu. Na trasie znalazła się też monumen-
talna hala magazynowa, zaprojektowana przez Hansa Poelziga 
– słynnego niemieckiego architekta niemieckiego doby moder-
nizmu. Szlak obejmuje również miejsca związane z codziennym 
życiem Lubonia: zabytkową szkołę, dworzec i osiedla robotnicze.

Nowa aplikacja stanowi wirtualny przewodnik, który wskaże tu-
rystom drogę na szlak, a następnie poprowadzi ich do poszczegól-
nych obiektów. Wizytówka każdego z nich zawiera opisy i fotogra-
fie. Całość została wzbogacona o archiwalne zdjęcia i pocztówki, 
przedstawiające lubońskie fabryki z czasów ich największej świet-
ności. Aplikacja prezentuje również informacje na temat wycie-
czek z przewodnikiem, podczas których można podziwiać wnę-
trza obiektów znajdujących się na szlaku.

Aplikacja działa na telefonach wyposażonych w system Android 
oraz iOS. Szczegóły na stronie: www.lubon.poznan.travel.

Aktualności

POCIĄGIEM RETRO NA 

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia przy współpracy z 
Turkol Turystyka Kolejowa zorganizowało w dniu 30 grudnia 

2017 roku wraz z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami uro-
czystości upamiętniające 99. rocznicę wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego.

W tym roku znów postanowiliśmy dość nietypowo uczcić roczni-
cę jego wybuchu, korzystając z prowadzonej od dłuższego czasu 
współpracy naszego Stowarzyszenia z Turkol Turystyka Kolejo-
wa. Jedną z największych atrakcji była możliwość przejazdu retro 
Pociągami „Powstaniec” oraz „Twierdza” składającymi się z zabyt-
kowego parowozu Pt47-65 oraz dwuosiowych wagonów pasażer-
skich trzeciej klasy z drewnianym wyposażeniem z parowozowni 
w Wolsztynie. Właśnie z tej miejscowości do Poznania wyruszył 
Pociąg „Powstaniec. Po kilkunastu minutach Pociąg „Powstaniec” 
wyruszył z pasażerami na stację Poznań Główny. Jego oprawę sta-
nowili między innymi członkowie Towarzystwa Miłośników Mia-
sta Lubonia w strojach cywilnych oraz mundurach poznańskiego 
garnizonu. Po przyjeździe na peron 4 można było obejrzeć zatrzy-
manie przez Powstańców oraz rozbrojenie wojskowego eszelonu 
z żołnierzami pruskimi. Nie zabrakło też rozmów pertraktacyj-
nych oraz potyczki obu oddziałów. Tam też dołączyło do pociągu 
kolejnych kilkunastu rekonstruktorów.

Pociąg „Twierdza” o godz. 10.23 wyruszył na trasę wokół Pozna-
nia, gdzie przy jej przygotowaniu szczególny nacisk został poło-
żony na dawne budownictwo militarne. Przejechaliśmy między 
innymi po ostatnio przebudowanym ufortyfikowanym moście 
starołęckim zbudowanym w latach 1874-1875 bardzo blisko pasa 
dzieł twierdzy fortowej. Na Franowie w latach drugiej wojny świa-
towej powstała z inicjatywy niemieckich kolei stacja rozrządową 
umożliwiająca formowanie transportów na front wschodni. Nie-
zwykle urokliwe były też dziewiętnastowieczne stacje w Kiekrzu i 
na Woli. W drogę powrotną wyruszyliśmy z Dworca Głównego w 
południe i w Luboniu skład znalazł się osiem minut później.

Organizatorami przedsięwzięcia było Towarzystwo Miłośników 
Miasta Lubonia oraz Instytut Rozwoju i Promocji Kolei w ramach 
Markowego Produktu Turystycznego Turkol – Turystyka Kolejo-
wa. 

Przemysław Maćkowiak, Prezes TMML
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BURMISTRZ
Małgorzata Machalska

Zastępcy Burmistrza:
Michał Popławski
Mateusz Mikołajaczak

Dyżury dla mieszkańców 
w Urzędzie Miasta Luboń:
poniedziałki, 9:30-16:00 
pl. Bojanowskiego 2

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

RADA MIASTA
Przewodnicząca:
Teresa Zygmanowska

Zastępcy Przewodniczącej:
Paweł Radosław Krzyżostaniak
Piotr Łukasz Izydorski

Dyżury dla mieszkańców według 
harmonogramu:
poniedziałki, 16:00-18:00

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

HARMONOGRAM DYŻURÓW NA LUTY RADNYCH RADY MIASTA LUBOŃ 
od stycznia 2018r. do października 2018r. (I i III poniedziałek miesiąca) od godz. 16.00 do godz. 18.00

DATA
BIBLIOTEKA

MIEJSKA
Szkoła 

Podstawowa nr 3
OŚRODEK 
KULTURY

URZĄD
MIASTA

19.03.2018 Goryniak Piotr
Dworaczyk Adam 

Tomasz
Bielawski Jakub Gawelski Hieronim

02.04.2018

16.04.2018

PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY

Zygmanowska 
Teresa

PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY

Szwacki Michał 
Jacek

PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY

Izydorski Piotr 
Łukasz

PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY

Wilczyńska-Kąkol 
Karolina Monika


