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DNI LUBONIA JUŻ W CZERWCU!

Tegoroczne Dni Lubonia odbędą się w zupełnie nowej loka-
lizacji. 9 i 10 czerwca zapraszamy Mieszkańców Lubonia i gości 
z okolicznych gmin na Wzgórze Papieskie, gdzie stanie scena, 
„dmuchane miasteczko” dla najmłodszych oraz dobrze znane 
z lat ubiegłych stoiska gastronomiczne i foodtrucki.

O dobrą zabawę zadbają zaproszeni artyści, znani z  najpopular-
niejszych stacjach radiowych. W sobotę 9 czerwca zagra dla nas 
zespół ENEJ- zwycięzca programu pierwszej edycji programu 
„Must be the Music”. 

Ich piosenka „Radio Hello” stała się hitem lata 2011. Od tego cza-
su ENEJ regularnie pojawia się na największych i najbardziej pre-
stiżowych festiwalach w Polsce. Zespół ma na swym koncie sie-
dem singli bijących rekordy popularności w sieci i królujących na 
listach przebojów. Są to „Radio Hello”, „Kamień z napisem love”, 
„Skrzydlate ręce”, „Tak smakuje życie”, „Lili”, „Symetryczno-Lirycz-
na”, “Zbudujemy dom” i “Nie chcę spać”. Mamy nadzieję, że luboń-
skiej publiczności spodoba się energia zespołu ENEJ, a folkowe 
granie porwie wszystkich do tańca.

W niedzielę 10 czerwca gościć będziemy grupę VOX, dobrze zna-
ną nieco starszym odbiorcom.  Panowie śpiewają ballady, pieśni 
gospel, swing, standardy jazzowe oraz utwory popowe, funkowe 
i rockowe. Liczymy, że nie zabraknie takich hitów zespołu jak 
„O Magdaleno” czy „Bananowy song”. Grupa obchodziła niedaw-

no 35-lecie istnienia i z pewnością to właśnie siła doświadczenia 
gwarantuje perfekcję wykonania, najwyższy poziom aranżacji 
muzycznych i wokalnych i świetny kontakt z publicznością w każ-
dym wieku.

Dni Lubonia 2018 zwieńczy koncert grupy Sound’n’Grace, 
okrzyknięty przez jurorów programu „Mam Talent” najlepszym 
chórem w Polsce. Sound’n’Grace to zespół, w którym każdy z wo-
kalistów to doskonale oszlifowany diament, dzięki czemu razem 
tworzą bogactwo muzycznych możliwości. Grupa znana jest z ta-
kich przebojów jak „Dach”, „Możesz wszystko”, „Nadzieja”, „Na 
pewno” „100”, „Sens”, „Idealnie”. 

Do zobaczenia na Dniach Lubonia! 

PLAŻA MIEJSKA RUSZY JUŻ 2 CZERWCA!

Za nami pierwszy dzień wiosny, więc zaczęliśmy odliczanie do 
otwarcia plaży miejskiej w Luboniu. Już po raz trzeci zostanie zlo-
kalizowana nad Wartą, przy ul. Rzecznej. W tym roku planowane 
są liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Terminarz zajęć cały czas 
się poszerza, jednak już uchylamy rąbka tajemnicy i zapraszamy na 
cykliczne wydarzenia:

PONIEDZIAŁKI:
Aerobik dla dzieci – godz. 11:00 i 18:00 (bezpłatne)

WTORKI:
Zajęcia plastyczne – godz. 11:00 i 18:00 (bezpłatne)

ŚRODY:
Zajęcia sensoryczne – godz. 11:00 (wstęp 5 zł, z Lubońską Kartą 
Dużej Rodziny 3 zł)

CZWARTKI:
Animacje dla dzieci z Biblioteką Miejską – godz. 11:00
Kino letnie (bezpłatne)

PIĄTKI: 
Zajęcia z chustą animacyjną – godz. 11:00 i 18:00 (bezpłatne)

SOBOTY: 
Bezpłatne zajęcia fitness w ramach LBO 2017 – godz. 10:00 (joga) 
i 11:00 (aerobik)
Animacje dla dzieci z Biblioteką Miejską

Planujemy także zaprosić Państwa na warsztaty ogrodnicze, zaję-
cia z psimi behawiorystami a także na retro potańcówkę.
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SPIS TREŚCI:

Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszam do lektury 
kwietniowego wydania 
Informatora Miasta Lu-
boń. Dzieje się! I to widać 
w tym wydaniu – pole-
cam lekturę artykułu do-
tyczącego inwestycji przy 
Szkole Podstawowej nr 5 
(str. 8), która niewątpli-
wie wzbogaci ofertę na-
szego miasta. W numerze 
tym poświęciliśmy także 
sporo miejsca działaniom 
związanym z zielenią 
miejską – prezentujemy postępy prac, a także opowiadamy o no-
wych inwestycjach (str. 6).

Natomiast wszystkich rodziców zachęcam do lektury poradnika 
dotyczącego naboru do szkół podstawowych (str. 10), a także in-
formacji na temat dwujęzycznego liceum, które zostanie urucho-
mione już we wrześniu (str. 13).

Chociaż pogoda w tym roku nas niewątpliwie nie rozpieszcza, 
nie poddawajmy się tej aurze, wyjdźmy spotkać się z sąsiadami, 
rodziną. Świetną okazją będą do tego liczne imprezy kulturalne – 
więcej informacji znajdą Państwo na str. 17.

Życzę miłej lektury

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

APEL DO MIESZKAŃCÓW LUBONIA - UWAGA NA ZŁODZIEI 
I WŁAMYWACZY!

Z uwagi na powtarzające się kradzieże i włamania do mieszkań 
i domów, funkcjonariusze zwracają się z prośbą do mieszkańców 
o obserwowanie i informowanie Policji, nawet anonimowo, o po-
dejrzanie zachowujących się osobach bądź samochodach z obcy-
mi numerami rejestracyjnymi. 

Jeżeli zauważysz coś niepokojącego, jeśli widzisz podejrzanie krę-
cące się osoby, kogoś kto robi zdjęcia na tle domu czy też nieznany 
samochód,  reaguj  i powiadom Policję dzwoniąc na numer 997 lub 
112.

sierż. Kinga Koluszenko 
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń 

Komisariatu Policji w Luboniu
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Inwestycje miejskie

PRZYGOTOWANIE DO PRAC 

PROJEKTOWYCH:

• rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4
• budowa ul. Jaworowej
• budowa ul. Leszczynowej
• budowa ul. Jaśminowej
• budowa ul. Brzozowej
• budowa ul. Kurowskiego
• budowa ul. Dworcowej
• budowa ul. Parkowej
• budowa ul. Miodowej
• budowa ul. Wiśniowej
• budowa ul. Niezłomnych
• budowa ul. Buczka - rozpoczęcie prac po uzyskaniu koncepcji 

odprowadzania wód deszczowych
• 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
• remont nawierzchni ul. Kościuszki
• budowa ul. Wierzbowej
• budowa części ul. Chabrowej
• budowa ul. Kopernika
• budowa ul. Wysokiej
• budowa ul. Leśmiana
• remont nawierzchni ul. Klonowej
• remont nawierzchni ul. 3 Maja
• budowa chodnika w ul. Drzymały
• 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
• 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
• wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu
• budowa chodnika w ul. Szymanowskiego
• budowa chodnika w ul. Osiedlowej od 62 G do K
• przebudowa chodnika w ul. Kościuszki (odcinek od ul. Kiliń-

skiego do ul. 11 Listopada)
• rozbudowa Przedszkola nr 1
• budowa chodnika w ul. Studziennej
• budowa ul. Dojazdowej oraz budowa ul. Rydla na odcinku od 

ul. 1 Maja do ul. Walki Młodych
• budowa chodnika w ul. Fiołkowej
• sieć kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej i Owocowej

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

• budowa chodnika w ul. Zielonej
• przebudowa chodnika w ul. Dożynkowej
• przebudowa chodnika w ul. Kościelnej
• przebudowa chodnika w ul. Jana III Sobieskiego (odcinek od 

ul. Kalinowej do ul. Łącznej)

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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Program LUBOŃ ANTY SMOG

Niewystarczająca wiedza na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza skutkuje tym, że po-
przez 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 
różnego rodzaju działania.

STRAŻ MIEJSKA KONTROLUJE PRÓBKI POPIOŁU

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 
substancje, sprawa kierowana jest na drogę sadową, wówczas kara 
wynosi do 5 000,00 zł.

MIASTO DOPŁACI DO WYMIANY PIECÓW

Miasto Luboń rozpoczęło przyjmowanie wniosków o dopłaty do 
wymiany źródła ciepła – programu dotacji celowych realizowane-
go w ramach Kampanii Luboń Anty Smog. Wnioski można składać 
do 30 maja w Urzędzie Miasta Luboń (decyduje kolejność wpływu 
wniosków do Urzędu).

Program cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ już 
w pierwszy dzień wpłynęły 74 wnioski o dopłaty. Osoba, która 

zdecyduje się na demontaż starego pieca na paliwo stałe może 
otrzymać dotację w wysokości 70% ceny zakupu nowego pieca - 
nie więcej niż 5 000,00 zł. Miasto Luboń, na ten cel zarezerwowało 
kwotę w wysokości 200 tys. zł. 

Po wstępnej analizie wniosków wynika, że właściciele nierucho-
mości w większości decydują się na zmianę systemu ogrzewania 
na gaz (40 wniosków), w 23 wnioskach jako planowane urządze-
nie grzewcze wskazano kotły na ekogroszek, w 10 przypadkach 
– na biopaliwo (pellet), w 1 przypadku nie wskazano nowego typu 
ogrzewania.

W kwietniu nastąpi weryfikacja wniosków, a w miesiącu maju od-
będą się oględziny nieruchomości oraz podpisywanie umów

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 

NOWA RÓWNIARKA W KOM-LUBIE

W marcu spółka KOM-LUB zakupiła równiarkę marki O&K model 
F106, która już wyjechała na lubońskie drogi. Miasto Luboń prze-
kazało spółce środki na zakup urządzenia. Jest to druga równiarka, 
którą posiada spółka. Jej zakup z pewnością przyczyni się do częst-
szego równania nieutwardzonych ulic. Należy jednak pamiętać, że 
prace te nie mogą być wykonywane w trakcie mrozu, a także opa-
dów deszczu, gdyż wtedy zamierzony efekt nie zostanie osiągnięty.
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Stawiam na zieleń

Szanowni Mieszkańcy, 
W 2014 roku deklarowałam, że poza 
infrastrukturą miejską, jednym z naj-
ważniejszych zadań mojej kadencji 
jako Burmistrza Miasta Luboń bę-
dzie rozwój zieleni. Wiedziałam, że 
to niełatwe zadanie, ponieważ Lu-
boń wymaga rozwoju w wielu aspek-
tach – w tym przede wszystkim w za-
kresie budowy dróg i chodników. I na 
to położyłam główny nacisk. Mimo 
tego, wygospodarowałam środki na 
zieleń, zatrudniłam ogrodnik miej-

ską, z którą rozpoczęliśmy intensywne prace nad rewitalizacją ist-
niejących skwerów, a także projektowaniem nowych przestrzeni 
zielonych. Efekty naszych działań już są widoczne. A ambitne plany 
na przyszłość prezentuję w tym artykule.

W minionym roku zrewitalizowane i utworzone zostały miejsca 
zieleni w następujących lokalizacjach:

W 2016 roku zagospodarowaliśmy działkę wzdłuż rzeki Warty, 
która z gąszczu dzikich traw zmieniła się w plażę miejską, cieszącą 
się coraz większym zainteresowaniem.

Stawiam na zieleń!

Ulica Poniatowskiego Ulica Powstanców wielkopolskich

Skwer przy ul. Karłowicza

Skwer przy ul. 3 maja

Skwer na skrzyżowaniu ul. Szkolna Agrestowa Sienkiewicza

Teren przy Bibliotece Miejskiej

Plaża Miejska

Donice przy ulicy Żanikowskiej

Skwer przy pętli ul. Poniatowskiego
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Stawiam na zieleń

Jednakże, aby zmiany w przestrzeni miasta były zauważalne, ko-
nieczne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, dlatego w maju 
2018 Miasto złoży wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 
POIŚ 2.5.2 – Rozwój zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonal-
nych”, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozstrzygnięcie tego 
konkursu nastąpi pod koniec roku.

Pozyskanie środków zewnętrznych znacznie przyspieszy realiza-
cję naszych planów. W przypadku braku dotacji, inwestycja będzie 
realizowana etapami, w dłuższym okresie czasu. 

Tereny które zostały wytypowane do konkursu to m. in. Park Pa-
pieski oraz tereny znajdujące się między Strumieniem Junikow-
skim, a ul. Unijną. Całość ma tworzyć spójną kompozycję, która 
będzie połączona logicznym ciągiem komunikacyjnym. Prezento-
wane poniżej wizualizacje przewidują docelowy wygląd parku.

Od lat 40-tych ubiegłego wieku rozpoczęło się w tym miejscu skła-
dowanie odpadów, a nasilenie tego zjawiska największe było w la-
tach 90. Podczas budowy odcinka autostrady A2, miejsce to zre-
kultywowano, całość przykryto nieprzepuszczalną warstwą gliny. 
Warunki glebowe dla roślin są bardzo trudne, dlatego też wiele 
drzew i krzewów rośnie słabo, lub wręcz obumiera.

Prace, jakie zostaną podjęte w Parku Papieskim, będą miały na celu 
zapewnienie jak najlepszego i najszybszego wzrostu drzew, które 
zostaną tam posadzone. Na początek, każda sadzonka zostanie 
odpowiednio przygotowana do życia w tak niekorzystnych warun-
kach, system korzeniowy zostanie wzbogacony mikoryzą, a  dół 
zaprawiony  w hydrożele. Planowane jest powstanie łąk kwietnych 
oraz posadzenie kilkuset drzew.

W ramach projektu planuje się zagospodarowanie Parku w atrak-
cje dla dzieci. Poza istniejącym już placem zabaw, w  Parku pojawią 
się „bezpieczne górki” dla dzieci, altanki ocieniające, gdzie będzie 
można odpocząć.

Dla rodziców i dziadków spacerujących z pociechami, zamontowa-
ne zostaną wygodne ławki oraz pergola ocieniająca o długości po-
nad 30m. W okolicy zostanie zlokalizowany tor wyścigowy, gdzie 
będzie można zorganizować zawody samochodów zdalnie stero-
wanych.

Dla młodzieży powstanie funkcjonalny pumptruck. W Parku zosta-
nie także wyznaczone miejsce na skatepark, który będzie zrealizo-
wany w dalszych latach. 

Planowane jest także utworzenie łąk kwietnych, przyciągających 
owady do naszego Parku. Powstaną również kolejne alejki space-
rowe, z których będziemy mogli podziwiać roślinność parkową.

W ramach konkursowego wniosku opracowano również projekt 
zieleńca przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w którym pojawią 
się zarówno krzewy, jak i kwiaty, w tym róże.

Planowana jest także rewitalizacja obszaru wokół placu zabaw 
przy ul. 3 Maja.

Projekt zakłada również rewitalizację terenów zielonych przy ul. 
Konarzewskiego.

Park Papieski - górki

Park Papieski - łąki kwietne

Park Papieski - pergola

Park Papieski - tor wyścigowy

Zieleniec Powstańców Wlkp.

Plac zabaw przy ulicy Konarzewskiego

Ulica 3 Maja
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INWESTUJEMY W SPORT I REKREACJĘ!

W marcowym numerze IML informowaliśmy o rozpoczyna-
jących się w tym roku inwestycjach sportowych. Poniżej 

przedstawiamy szczegółowy opis inwestycji prowadzonej przy 
Szkole Podstawowej nr 1. Została ona zgłoszona do wniosku 
o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokolenio-
wym OSA 2018”.

STREFA AKTYWNOŚCI DLA DZIECI Z FUNKCJĄ SENSORYCZ-
NĄ I WYPOCZYNKOWĄ

• urządzenie typu domek, do wspinania się (charakter sprawno-
ściowy), dla dzieci w wieku 3-12 lat

• urządzenie z elementami równoważni i toru przeszkód (cha-
rakter sprawnościowy), dla dzieci w wieku 1-8 lat

• trampolina zewnętrzna (charakter sprawnościowy), z możli-
wością montażu poręczy dla dzieci niepełnosprawnych

• tablice edukacyjne dla dzieci w wieku 1-7 lat

• urządzenie bujak rekin, dla dzieci w wieku 1-12 lat

• piaskownica dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się 
na wózku, dla dzieci w wieku 3-12 lat

• piaskownica dla dzieci w wieku 1-12 lat

ELEMENTY SENSORYCZNE:

W bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw będzie znajdować się 
strefa zagonów podwyższonych oraz ścieżka sensoryczna. Ścież-
ka sensoryczna z materiałami o różnej strukturze będzie stanowić 
element poznawczy dla osób niewidomych.

• Zagony z roślinami jednorocznymi będą elementem edukacyj-
nym dla osób niewidomych lub niesłyszących poprzez wyko-
rzystanie zmysłu węchu, zapachu, smaku oraz dotyku. W celu 
pobudzenia zmysłu węchu, zostały dobrane rośliny: melisa 
lekarska, lawenda wąskolistna, lebiodka pospolita.

• Zmysł wzroku (kolory): rudbekia błyskotliwa, jeżówka purpu-
rowa, hortensja krzewiasta Anabelle, bodziszek kantabryjski 
(przyciąga motyle).

• Zmysł smaku: melisa lekarska, jabłoń‘Van Eseltine, grusza 
drobnoowocowa Chanticleer. Zmysł słuchu: szumiące trawy 
jak miskanty, hakonechloe.

• Zmysł dotyku: kostrzewa (lekko kłująca), czyściec wełnisty 
(miękki, chropowaty), bodziszek kantabryjski (miękki, owło-
siony).

• Przy zagonach podwyższonych ustawione będą tabliczki pi-
sane alfabetem Braille’a, na których umieszczone będą nazwy 
posadzonych roślin. Dojazd do zagonów podwyższonych moż-
liwy będzie dla osób na wózkach inwalidzkich.

• W celu zróżnicowania odczuć sensorycznych użytkowników 
niepełnosprawnych, dojścia do głównych stref aktywności 
skomunikowane są za pomocą 3-ch różnych nawierzchni kost-
ki wibroprasowanej.

STREFA AKTYWNOŚCI DLA OSÓB STARSZYCH WRAZ Z SI-
ŁOWNIĄ PLENEROWĄ I STREFĄ RELAKSU

• Orbitrek - wzmocnienie mięśni nóg i bioder, dodatkowo anga-
żuje obręcz barkową i ramiona. To trening polecany także dla 
osób z dolegliwościami stawowymi.

• Biegacz – urządzenie fitness: ćwiczenie imituje bieg, idealne 
dla osób lubiących bieganie i sporty pochodne. Wykorzysty-
wany w treningu cardio. Wzmacnia siłę mięśni kończyn dol-
nych, brzucha oraz mięśni w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. 
Poprawia funkcjonowanie układu krążeniowo oddechowego. 
Przedział wiekowy osób powyżej 14 roku życia.

• Wyciąg dolny - krzesło do wyciskania wzmacnia i rozwija mię-
śnie górnej części klatki piersiowej i pleców. Wzmacnia mię-
snie barków oraz całej obręczy barkowej. Zwiększa giętkość 
i sprawność stawów. Wspomaga poprawę wydolność krąże-
niowo-oddechową oraz ogólną kondycję fizyczną.

• Twister. Jest przyrządem fitness. Pozwala ćwiczyć mięśnie 
brzucha, tali, ud oraz pośladków. Składa się z talerza oraz po-
ręczy do podtrzymywania się. Ćwiczenia na twisterze rzeźbią 
całą sylwetkę. Przedział wiekowy osób powyżej 14 roku życia.

• Prasa Nożna - buduje masę mięśniową kończyn dolnych.

• Wioślarz to urządzenie, które imituje prawdziwe wiosłowanie 
na wodzie. Ćwiczenia na wioślarzu zalecane są do treningu 
cardio oraz treningu aerobowego. Aktywizuje wszystkie czę-
ści ciała. Poprawia ogólna wydajność organizmu, wytrzyma-
łość oraz siłę. Przedział wiekowy osób powyżej 14 roku życia.

• Rowerek - wzmacnia mięśnie nóg i dolne partie ciała, popra-
wia ruchomość stawów kończyn dolnych, koordynację ru-
chową i ogólną kondycję. Jest szczególnie polecany dla osób 
starszych, które nie mogą czynnie uprawiać jazdy na rowerze.
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Przedział wiekowy osób powyżej 14 roku życia.

• Urządzenie dla osób niepełnosprawnych: 
 » wyciąg górny wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części 

klatki piersiowej, pleców oraz ramion poprawiając wydol-
ność krążeniowo -oddechową. Urządzenie dla osób nie-
pełnosprawnych poruszających się wózku

 » Koła Tai-chi -wzmacniają mięśnie nóg i dolne partie ciała, 
poprawiają ruchomość stawów kończyn górnych, koor-
dynację ruchową i ogólną kondycję. Urządzenie dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Dla osób 
powyżej 14 roku życia. 

URZĄDZENIA W STREFIE RELAKSU:

• 2 sztuki betonowego stołu do gry w szachy i warcaby/lub do 
gry w chińczyka

• ławka z oparciem mocowana na stałe do podłoża

STREFA ZIELENI:

W ramach kompozycji zieleni uwzględniono odrębne drzewa 
i krzewy sadzone w gruncie oraz drzewa i krzewy przeznaczone 
do obsadzeń w stałych pojemnikach – zagonach. Część z istnieją-
cych na terenie inwestycji drzew i krzewów zostanie zachowanych 
i wykorzystanych w projektowanym układzie zieleni w sposób 
tworzący z nowymi nasadzeniami kompozycyjną całość. W skła-
dzie gatunkowym przewidywanych do nasadzeń roślin znalazły 
się drzewa i krzewy iglaste i liściaste. Zastosowano rośliny dosto-
sowane do istniejących warunków klimatyczno-glebowych, odpo-
wiednie dla terenów osiedlowych, stanowiące ciekawe akcenty 
kolorystyczne i formy kontrastujące pokrojem. Całość nasadzeń 
uzupełniona została terenami obsianymi trawnikami.

STREFA AKTYWNOŚCI DLA MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH 
STREET WORKOUT I STREETBALL

• Boisko streetball będzie posiadać bezpieczną nawierzchnię 
typu EPDM o gr. 13 mm, na warstwie stabilizująco elastycznej 
typu ET o gr. 30mm. Na boisku zamontowany zostanie zestaw 
do koszykówki na zewnątrz, dwusłupowy, przeznaczony do 
gry na otwartej przestrzeni.

• Strefa street Workout - przeznaczona dla młodzieży i doro-
słych, miejsce wykonywania ćwiczeń z ciężarem własnego cia-
ła (podciąganie się, pompki na poręczach, wykonywanie ćwi-
czeń gimnastycznych). Wyposażenie strefy Street workout to:

 » urządzenie np. wg firmy Fuks street workout S006, prze-
dział wiekowy od 16 lat

 » tablica informacyjna z regulaminem użytkowania z opi-
sem dla każdej ze typów stref urządzeń

 » tablica informacyjna z regulaminem użytkowania z opi-
sem dla każdej ze typów stref urządzeń

 » ławka parkowa umieszczona poza strefą bezpieczną

 » stojaki rowerowe

Projektowany obiekt dostępny będzie dla osób niepełnospraw-
nych. W ramach projektu przyjęto szereg rozwiązań techniczno – 
funkcjonalnych dotyczących dostępności obiektu do potrzeb osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Odpowiednio szerokie 
ścieżki (min. 1,5 m) umożliwią przemieszczanie się osób na wóz-
kach inwalidzkich pomiędzy poszczególnymi strefami aktywności.

W ramach tej samej inwestycji powstanie również ogólnodostęp-
ne boisko do gry w piłkę nożną. Boisko o nawierzchni ze sztucznej 
trawy będzie miało powierzchnię 1403,8 m2. Obiekt będzie słu-
żył uczniom pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 1, będzie również 
ogólnodostępny dla dzieci, młodzieży i lokalnych organizacji spor-
towych. Miasto stara się o dofinansowanie tego obiektu w ramach 
konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki “Sportowa Polska”.

Ogłoszenie przetargu na realizację obiektu planowane jest na 
kwiecień 2018. 
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Nabór do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń: Informator dla Rodziców 
Od 4 do 13 kwietnia 2018 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
miasto Luboń, na rok szkolny 2018/2019. 
 

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

Informacje ogólne: 
1. Do klas I przyjmowane są: 

• dzieci 7  letnie (urodzone w roku 2011) – 
objęte obowiązkiem szkolnym, 

• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – 
zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko 
korzystało z wychowania przedszkolnego w 
poprzednim roku szkolnym, w którym ma 
rozpocząć naukę w szkole albo posiada 
opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej. 

2. Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizuje 
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest 
przyjmowanie na wniosek rodziców (zgłoszenie, w 
przypadku dzieci obwodowych). 

 
Zasady przyjęć: 

 Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z 
urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców 
(szkoła nieobwodowa). 

 Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły 
• Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły 

podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy 
I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na 
podstawie zgłoszenia. 

 Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest 
prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma 
zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, 
ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do 
innej szkoły. 

 Kandydaci spoza obwodu 
• kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą 

obwodową, biorą udział w postępowaniu 
rekrutacyjnym; 

• rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie 
więcej niż trzech dowolnie wybranych szkół, 
układając własną listę preferencji; 

• szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest 
tzw. szkołą pierwszego wyboru; 

• niezależnie od liczby wybranych szkół, 
rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o 
przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego 
wyboru; 

• kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami 
określonymi przez Radę Miasta Luboń;

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

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji. 
 

Data 
Etap rekrutacji/czynność rodzica 

od do 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych - ZGŁOSZENIE 

4 kwietnia 
(od g. 8:00) 

13 kwietnia 
(do g. 15:30) 

Rejestracja w systemie rekrutacji zgłoszeń o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej i złożenie w 
szkole obwodowej podpisanego zgłoszenia 

20 kwietnia 
(g. 13:00) 

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

20 kwietnia 
(od g. 13:00) 

25 kwietnia 
(do g. 15:30) 

Potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której 
zostało zakwalifikowane 

27 kwietnia 
(g. 13:00) 

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

 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 
ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych - WNIOSEK 

11 maja 
(g. 8:00) 

18 maja 
(g. 15:30) 

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

22 maja (g. 13:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
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 do klasy I 

od 30 maja Procedura odwoławcza 

31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 
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Kryteria Rekrutacji: 

Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły:  

Kryterium Liczba 
pkt 

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów 

Kandydat i oboje rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata mieszkają na terenie miasta Luboń oraz oboje 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata 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 

5 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o 
zamieszkaniu na terenie miasta Luboń kandydata oraz obojga 

rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie 
rodziców/opiekunów prawnych kandydata 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 1) 

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w 
szkole podstawowej, do której składany jest wniosek 4 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata, że 
rodzeństwo kandydata jest/są uczniem/uczniami szkoły 

podstawowej, do której składany jest wniosek 
(oświadczenie nr 2) 

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej, do której składany jest wniosek 3 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu 
kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

do której składany jest wniosek 
(oświadczenie nr 3) 

Kandydat, którego rodzeństwo jest absolwentem szkoły 
podstawowej, do której wpłynął wniosek o przyjęcie do 

klasy pierwszej w danej szkole 
2 
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Wielodzietność rodziny kandydata 2 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o 
wielodzietności rodziny kandydata 

(oświadczenie nr 5) 

W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie kandydata 
wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki 2 
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(oświadczenie nr 6) 

Kandydat posiada orzeczoną niepełnosprawność 2 
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niepełnosprawność  
 (oświadczenie nr 7) 

 
• 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. 
• 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”.  

• 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). 
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Aktualności

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. 

 Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów 
kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala 
kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej 
wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w 
formie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do przyjęcia; 

 Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne 
potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której 
kandydat został zakwalifikowany; 

 Komisja rekrutacyjna: 
• przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został 

zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice 
potwierdzili wolę zapisu, 

• podaje do publicznej wiadomości listę 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 
szkoły. 

 Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie 
zostali przyjęci mogą: 

• złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych, 

• wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania uzasadnienia,  
• złożyć do sądu administracyjnego skargę na 

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły. 
 

UWAGA: Proszę 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, 
5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do 
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 
wybranej przez siebie szkole. 
 

 
 
 
Informacja o przerwie wakacyjnej w przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Luboń: 
 

Przedszkole Miesiąc 
Przedszkole Nr 1 sierpień 

Przedszkole Nr 5 lipiec 

Punkt Przedszkolny Trójeczka lipiec 

 
Po otrzymaniu informacji od dyrektorów przedszkoli 
publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest 
Miasto Luboń przekazujemy informację dotyczącą przerwy 
wakacyjnej w placówkach: 
 

Przedszkole Miesiąc 
Małe Talenty ul. Klonowa 21A sierpień 
Tip Topka ul. Konarzewskiego 10 sierpień 
Tęczowa Kraina ul. Okrzei 49 od 9 do 22 lipca 
Calineczka ul. Poniatowskiego 42A lipiec 
U 7 Krasnoludków ul. Dworcowa 7 lipiec 
Czarodziejski Ogród ul. Kopernika 10A wstępnie od 20 sierpnia 

 
 
 
 
 

Bezpłatne badania mammograficzne w Luboniu 
Wszystkie 
mammobusy będą 
stacjonowały przy 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Luboniu, 
przy ul. Żabikowskiej 
36. 
Więcej informacji - 
bezpośrednio u 
organizatorów badań. 
 
• 09.05. - organizowane przez Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej LARGO Sp. z o. o. ul. Za Groblą 3/4 61-860 
Poznań 

• 21.05. - NS ZOZ „DIAGNOSTYK”, ul. Wazów 42 65-044 
Zielona Góra 

• 11.06. - NS ZOZ „DIAGNOSTYK”, ul. Wazów 42 65-044 
Zielona Góra 

• 4.07 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LARGO Sp. 
z o. o. ul. Za Groblą 3/4 61-860 Poznań 

• 07.07. - Ośrodek „OPEN” ul. Kazimierza Wielkiego 24/26,   
61-863 Poznań 

• 02.08. - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LARGO 
Sp. z o. o. ul. Za Groblą 3/4 61-860 Poznań
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W LUBONIU POWSTANIE LICEUM – PIERWSZE 
LEKCJE JUŻ WE WRZEŚNIU TEGO ROKU!

W 2017 roku Burmistrz Miasta podjęła rozmowy ze Starostą 
Powiatu Poznańskiego w sprawie założenia i prowadzenia 

przez Miasto Luboń dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego. 
Pomysł ten był inicjatywą oddolną, z którą wystąpiło grono na-
uczycielskie ówczesnego Gimnazjum nr 1. Decyzja o podjęciu dzia-
łań została oparta na podstawie rozmów z Dyrektor oraz Zastępcą 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, a także zainteresowania ze 
strony nauczycieli, Rady Rodziców, radnych Rady Miasta Luboń, 
uczniów lubońskich szkół podstawowych i ich rodziców. Za po-
wstaniem dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego w Luboniu 
przemawia także fakt, że Powiat Poznański nie posiada liceum lub 
klas, w których uczniowie zainteresowani nauką j. angielskiego 
w wymiarze 6 godzin w tygodniu i dwóch przedmiotów w j. angiel-
skim, mogliby kontynuować naukę po ukończeniu klas gimnazjal-
nych, czy szkoły podstawowej. 

Klasy dwujęzyczne

We wrześniu tego roku zostanie utworzona jedna klasa pierwsza. 
Planowana jest nauka dwóch przedmiotów na poziomie rozsze-
rzonym: geografii i matematyki lub historii, gdyż dają one możli-
wość dostania się na każdy typ uczelni (poza Uniwersytetem Me-
dycznym). Wprowadzony zostanie zindywidualizowany system 
kształcenia (Tutoring),  przyjazna edukacja (Neurodydaktyka), jak 
również realizowany będzie własny program klasy dwujęzycznej. 
Nauka w takiej klasie daje możliwość przygotowania się do uzy-
skania certyfikatu na poziomie C1 lub C2, dzięki czemu wzrastają 
szanse uczniów na studiowanie za granicą, a także  na bardzo do-
brą pracę w przyszłości.

Wykwalifikowana kadra

Szkoła Podstawowa nr 3 po włączeniu struktury Gimnazjum 
nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi, posiada wykwalifikowaną 
i doświadczoną kadrę, która uczy z wykorzystaniem metody CLIL, 
(Content and Language Integrated Learning).  Metoda ta  dotyczy 
zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, oparte-
go na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych 
przedmiotów i elementów języka obcego. Szkoła współpracuje 
z UAM w Poznaniu z Wydziałem Anglistyki. Posiada także długo-
letnie tradycje nauczania dwujęzycznego i renomę w środowisku 
lokalnym. Nauczyciele posiadają także uprawnienia egzamina-
torów maturalnych, a nawet weryfikatorów maturalnych. Część 
z nich pracowała w szkołach średnich i ma doświadczenie niezbęd-
ne do prowadzenia zajęć na oczekiwanym poziomie. 

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury

Utworzenie liceum nie wymaga nakładów finansowych, ponieważ 
SP3 posiada odpowiednio wyposażone pracownie i bazę lokalową. 
Do niedawna w tym budynku funkcjonowały szkoła podstawo-
wa i gimnazjum. Co więcej, utworzenie liceum pozwoli na utrzy-
manie zatrudnienia nauczycieli w stanie zbliżonym do obecnego, 
a uczniom kończącym w jednym czasie klasy gimnazjalne i szkołę 
podstawową, pozwoli na skorzystanie z szerszej oferty liceów 
ogólnokształcących, które w tym czasie nie będą mogły zaofero-
wać wystarczającej liczby miejsc.
Powstanie liceum jest również uzasadnione pod względem demo-
graficznym jak i ekonomicznym. Obecnie w szkole jest 35 oddzia-
łów (w tym klasy II i III byłego gimnazjum), po opuszczeniu szkoły 
przez obecne klasy II i III  gimnazjum oraz klasę VIII szkoły podsta-
wowej, w szkole pozostanie ok. 29 oddziałów.  Taka sytuacja spo-
woduje, że w bardzo dużym budynku szkoły będzie uczyło coraz 
mniej uczniów.
Uzasadnione jest również założenie, że w przypadku powstania li-
ceum od września szkoły te będą funkcjonować jako jeden zespół, 

za czym przemawia choćby obniżenie kosztów ogólnego zarządu 
– jeden dyrektor i wspólna administracja i obsługa, udostępnianie 
bazy (biblioteki, sali gimnastycznej, boiska sportowego) i korzysta-
nie z pomieszczeń, których gospodarzem jest dyrektor zespołu. 
Połączenie szkół umożliwi utworzenie szkoły o jednolitym syste-
mie wychowawczym oraz pełne monitorowanie rozwoju uczniów. 

Mateusz Mikołajczak
Zastępca Burmistrz Miasta Luboń

DWUJĘZYCZNE LICEUM W LUBONIU NAUKA i PASJA
Drzwi Otwarte – 13.04. godz. 17.30

W piątek 13-go czekamy na Was!

Proponujemy autorską klasę dwujęzyczną w Strefie Licealisty, 6 
godzin języka angielskiego w tygodniu z dwoma nauczycielami!

Oferujemy naukę w klasie dwujęzycznej z rozszerzonym językiem 
angielskim w sprofilowanych grupach:

• politechnicznej : matematyka, informatyka - przedmioty roz-
szerzone; dodatkowo możliwość wyboru przedmiotów : che-
mia, geografia

• europejskiej: historia, język polski - przedmioty rozszerzone; 
dodatkowo możliwość wyboru -  j.niemiecki, wos;

Wyróżniamy się:

•  wieloletnią tradycją w nauczaniu dwujęzycznym metodą 
CLIL,

• warsztatami językowymi w kraju i zagranicą

• profesjonalnym studiem nagrań,

• telewizją szkolną,

• kołem teatralnym,

• mistrzostwem w debatach oksfordzkich,

• licznymi lekcjami poza klasą,

• współpracą z uczelniami wyższymi i wieloma instytucjami po-
zaszkolnymi.

• bazujemy na tradycji Wielkopolskiej Szkoły Roku.

W Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym pracują nauczycie-
le:

• doświadczeni i przygotowani do pracy w szkole średniej, pełni 
pasji i z poczuciem humoru,

• egzaminatorzy i weryfikatorzy maturalni, autorzy zadań ma-
turalnych, podręczników i poradników metodycznych.
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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 przedstawiamy 
listę projektów w ramach zadań: „Edukacja, wypoczynek, turystyka i integracja europejska”, „Kultura i patriotyzm lokalny” oraz „Działania 
społeczne oraz działalność gospodarcza i techniczna”.

Uczniowski Klub 
Sportowy Jedynka

Wyjazd na międzyna-
rodowy turniej piłki 
nożnej

Turniej Bavaria Cup 2018 odbędzie się w miejscowości Karlsfeld koło Monachium 
(Niemcy). W turnieju wezmą udział trzy nasze drużyny (około 45 osób). 

2018-02-01 - 
2018-06-30

Spółdzielnia Socjal-
na Psarvard

Psarvardowe bezpiecz-
ne dziecko - II edycja 

Projekt przeprowadzony będzie w lubońskich placówkach, ilość prezentacji będzie 
wynosiła 30 spotkań po 1 grupie ok 40 - 50 dzieci. Zakres merytoryczny spotkań 
z dziećmi będzie obejmował rozmowy o sygnałach wydawanych przez psy, kie-
dy wolno podejść do psa, w jaki sposób itp. Będzie również możliwość obcowania 
z psem podczas zajęć - przewodnik z psem szkolonym w zakresie ratownictwa bądź 
dogoterapii o 100% stopniu socjalizacji, w tym w otoczeniu dzieci oraz psów asystu-
jących z osobami niepełnosprawnymi, nauka pozycji bezpiecznych ograniczających 
niebezpieczeństwo dla dziecka.

2018-02-01 - 
2018-11-30

Fundacja Edukacji 
Społecznej EKOS

Konkurs „Złota Żaba” 
i „Złota Żabka”. II 
etap i zak. konkursów 
2017/2018 

Przeprowadzenie finałowego etapu konkursów przedmiotowych pn. „Złota Żaba” 
i „Złota Żabka”, realizowanych w roku szkolnym 2017/2018, w którym biorą udział 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze województw wielkopol-
skiego i lubuskiego, m. in. w szkołach w Luboniu. Konkursy umożliwiają odkrywanie 
szczególnych uzdolnień uczniów w zakresie języka polskiego i matematyki. 

2018-02-01 - 
2018-05-31

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 
Turystyki i Rekreacji 
Wodnej WARTA

18. Międzynarodowy 
Spływ Kajakowy „Warta 
Tour”

18. Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Warta Tour" jest imprezą cykliczną o cha-
rakterze turystyczno-krajoznawczym. Spływ kajakowy w 2018 roku odbędzie się na 
trasie Wielkiej Pętli Wielkopolski na rzece Noteci i kanale Warta-Gopło z Santoka 
do Kruszwicy. Trasa będzie liczyć 295 km długości. Spływ odbędzie się w terminie 
05-15.07.2018 r.   Poprzez organizację spływu Stowarzyszenie zamierza uczcić 100-
tną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas jego trwania  zaplano-
wane są wycieczki, zwiedzanie, przeprowadzenie zawodów, gier i zabaw ruchowych, 
ogniska. 

2018-02-01 - 
2018-08-31

Stowarzyszenie 
Centrum Współ-
pracy z Zagranicą 
„Luboń bez granic” 

Międzynarodowa wy-
miana mieszkańców

W dniach od 8 - 15.07.2018 r. gościć będziemy w Luboniu grupę 55 osób z Francji, 
które przyjeżdżają do nas w ramach corocznych wymian mieszkańców. Działalność 
na rzecz integracji europejskiej ma na celu utrzymanie dotychczasowych kontaktów 
oraz rozwijanie nowych między mieszkańcami Lubonia i zaprzyjaźnionych miejsco-
wości kantonu Plateau Est de Rouen we Francji.

2018-03-01 - 
2018-09-15

Stowarzyszenie 
COR AD COR im. 
Kardynała J. H. 
Newmana

COR AD COR FILM 
FESTIVAL

Festiwal jest konkursem międzynarodowym, dostępnym dla wszystkich amatorskich 
twórców filmowych w wieku od 14 do 19 lat. W tym roku szczególnie wyeksponowa-
na zostanie wartość wolności. W tym roku poszerzona zostanie oferta warsztatowa 
Dni finałowe festiwalu: 11.05.2018 - 12.05.2018. Miejsce realizacji: Miasto Luboń: 
w budynku Stowarzyszenia przy ulicy Armii Poznań 27.

2018-02-01 - 
2018-05-31

EDUKACJA, WYPOCZYNEK, TURYSTYKA I INTEGRACJA EUROPEJSKA

KULTURA I PATRIOTYZM LOKALNY

Stowarzyszenie 
Pozytywny Luboń

Koncert Świąteczny

Koncert Świąteczny to wydarzenie popularyzujące kolędy i piosenki świąteczne 
w nowych aranżacjach wykonanych przez profesjonalny zespół i artystów na po-
czątku swojej kariery muzycznej, mające na celu integrację społeczności lubońskiej 
oraz popularyzację wspólnego, międzypokoleniowego muzykowania.Miejscem re-
alizacji koncertu będzie hol Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu, ul. H. Kołłątaja 1.

2018-02-12 - 
2018-12-29

Fundacja Akademia 
Muzyki Dawnej

Stabat Mater w Wielki 
Piątek- koncert pasyjny

Koncert Pasyjny odbędzie się w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Pawła II, 
ul. Źródlana 4/21 w Luboniu . W programie znajdą się utwory wybitnych twórców 
epoki klasycznej, m.in. L. Boccheriniego, których motywem przewodnim będzie 
sekwencja wielkopostna Stabat Mater. Wykonawcami będą uznani polscy artyści 
specjalizujący się w interpretacji muzyki dawnej na instrumentach historycznych 
z wykorzystaniem  technik wykonawczych, które obowiązywały w danej epoce, co 
stanowi ogromny walor edukacyjny i artystyczny dla słuchaczy. Koncert poprze-
dzony będzie prelekcją, która ma wprowadzić słuchaczy w nastój Wielkiego Postu 
tak, aby w sposób świadomy odbierać muzykę i czerpać z jej piękna. 

2018-03-01 - 
2018-04-30

Fundacja Akademia 
Muzyki Dawnej

Muzyczny WEHIKUŁ 
CZASU  koncert eduka-
cyjny

Projekt „Muzyczny Wehikuł Czasu” skierowany do najmłodszej widowni (4-13 
lat). To organizacja cyklu koncertów edukacyjnych, których głównym bohaterem 
jest chłopiec posiadający wehikuł czasu dzięki, któremu przemieszcza się w cza-
sie i przestrzeni. Warstwa muzyczna projektu będzie opierała się na ilustracyjnych 
utworach kameralnych, wybitnych kompozytorów takich  jak G. Ph. Telemann, J.S. 
Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart. Prezentacje muzyczne wykonane zostaną na instru-
mentach historycznych przez zespół Consortium Sedinum oraz zaproszonych arty-
stów. Miejsce koncertu: Ośrodek Kultury w Luboniu Sobieskiego 97.

2018-03-01 - 
2018-04-30
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DZIAŁANIA SPOŁECZNE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I TECHNICZNA

Fundacja mydzie-
ciom

KOMPLEKSOWA 
REHABILITACJA MOJĄ 
SZANSĄ

Dzieci i młodzież ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową, połączoną często 
z zaburzeniami autystycznymi, zespołami genetycznymi wrodzonymi wymagają in-
dywidualnego podejścia rehabilitacyjnego oraz połączenia różnorodnych możliwo-
ści sprzętowych, technicznych i zasobów ludzkich. Rehabilitacja efektywna to taka, 
która przygotowana jest indywidualnie dla każdego uczestnika i wykorzystuje róż-
norodne techniki i narzędzia rehabilitacyjne, edukuje rodziców i włącza ich w proces 
codziennej rehabilitacji. Projekt realizowany będzie od 01.03. 2018 r. do 30.06.2018 
r. w Ośrodku rehabilitacji, przy ul. Leśmiana 8/2 w Luboniu.

2018-03-01 - 
2018-06-30

Stowarzyszenie 
Społeczny Fundusz 
Ludzi Dobrej Woli

Pomoc żywnościowa 
doraźna

Rozdzielnictwo żywności w punkcie wydawczym na terenie Miasta Luboń. Pomoc 
w oparciu o współpracę z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu

2018-02-01 - 
2018-12-31

Wielkopolski 
Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwo-
nego Krzyża 

Zostań bohaterem 
oddaj krew - promocja 
idei honorowego krwio-
dawstwa 

W roku 2018 Klub HDK PCK „Lubonianka” w Luboniu planuje na terenie miasta 
Luboń zorganizować i przeprowadzić minimum cztery otwarte akcje poboru krwi, 
propagując ideę honorowego krwiodawstwa wśród społeczności lokalnej. Przepro-
wadzenie pogadanek i konkursów mających na celu upowszechnianie wiedzy na te-
mat honorowego krwiodawstwa oraz zadań realizowanych przez Polski Czerwony 
Krzyż (w tym promocja zdrowego stylu życia i pierwszej pomocy przedmedycznej). 
Na przełomie maja/czerwca Klub HDK PCK Lubonianka, będzie współorganizato-
rem Olimpiady Przedszkoli. Odbiorcami zadania będą mieszkańcy Lubonia w wieku 
od 18-65 lat, którym stan zdrowia pozwala na oddawanie krwi oraz dzieci

2018-02-01 - 
2018-12-22

Klub Sportowy 
Akademia Judo

JUDO SZANSĄ DLA 
KAŻDEGO - zajęcia dla 
osób niepełnospraw-
nych

To kontynuacja zajęć prowadzonych przez Akademię Judo w Luboniu. Projekt obej-
muje cykl treningów dla dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością 
intelektualną, przeprowadzanych w terminie od 01.02.2018 do 31.12.2018, z wy-
łączeniem wakacji letnich. Uczestnicy projektu będą brać udział  w Olimpiadach 
Specjalnych i zawodach integrujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
z osobami pełnosprawnymi.

2018-02-01 - 
2018-12-31

Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 
"Wspólna Droga"

"A może by...."

Realizacja  działalności  na rzecz osób z niepełnosprawnościami poprzez systema-
tyczną organizację popołudniowych zajęć o charakterze terapeutycznym - m. in. za-
jęcia  z zakresu choreoterapii, muzykoterapii, arteterapii, dramatoterapii. Będą one 
prowadzone przez specjalistów w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, w Ośrod-
ku MEDLUX, na terenie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Baranówku, pływalni 
„NA Fali” w Luboniu, w miejscach użyteczności publicznej w Poznaniu lub jego oko-
licach.

2018-02-01 - 
2018-12-31

Lubońska Petanka
Majówka Integracyjna 
2018 - turniej w bule

Głównym celem zadania jest szerzenie kultury fizycznej i sportu, w szczególności 
gry w bule, efektywne wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i seniorów, ro-
dziny, a także wdrażanie procesu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych. Gra 
w bule propaguje zdrowy i aktywny tryb życia oraz zapewnia alternatywne formy 
spędzenia wolnego czasu. Miejscem realizacji będzie teren wokół boiska Orlik przy 
ul. Dojazdowej w Luboniu

2018-02-01 - 
2018-07-31

Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 
"Wspólna Droga"

Organizacja dowozu 
osób z niepełnospraw-
nościami do przedszkoli 
i innych ośrodków

Realizacja  działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację do-
wozów do przedszkoli, szkół, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych, do-
mów samopomocy osób niepełnosprawnych, które nie są objęte ustawowym bez-
płatnym dowozem realizowanym przez gminę. 
Dowozy dotyczą trasy Luboń- Poznań -Luboń; Luboń- Puszczykowa- Luboń.

2018-02-01 - 
2018-12-31

Uniwersytet Luboń-
ski Trzeciego Wieku

Półkolonie zimowe dla 
seniorów

Półkolonie odbywać się będą na zasadzie codziennych wyjazdów . W czasie 5 dnio-
wego turnusu (około 4 godzin dziennie) seniorzy będą miedzy innymi zwiedzać za-
bytki Poznania i powiatu poznańskiego. W zależności od możliwości zebranej grupy 
przewidywany jest pobyt na krytym basenie, kinie, teatrze, wystawie, muzeum, spa-
cery po Luboniu oraz Wielkopolskim Parku Narodowym.

2018-02-01 - 
2018-02-25

Parafia św. Mak-
symiliana Marii 
Kolbego

Wypoczynek Seniorów
Zadanie dotyczy osób w wieku od 55 do 92 lat, mieszkańców Lubonia, w okresie od 
czerwca do września 2018 w Ośrodku wypoczynkowym Bojanowie Gniazdo w Za-
niemyślu.

2018-02-19 - 
2018-10-31

Stowarzyszenie 
Pozytywny Luboń

Wspomagamy mamy

Projekt „Wspomagamy Mamy” jest adresowany do mam przebywających na urlo-
pie macierzyńskim z dziećmi z terenu Lubonia. Będzie obejmował pięć wykładów, 
warsztatów z zakresu karmienia piersią, masażu niemowląt, rozszerzania diety 
dziecku, porozumienia bez przemocy i powrotu mam do pracy. W projekcie wezmą 
udział specjaliści z danego zakresu tematycznego np. doradca laktacyjny, psycholog, 
dietetyk, trenerzy personalni. Warsztaty będą się odbywać w Bibliotece Miejskiej 
w Luboniu. Zajęcia będą bezpłatne, po wcześniejszym zapisie. W warsztatach będą 
uczestniczyć mamy z dziećmi, dlatego planowane jest zorganizowanie kącika dla ma-
luchów.

2018-02-19 - 
2018-07-31
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FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI W LUBONIU
Moi drodzy, 

Czy warto słuchać, podziwiać i mieć szacunek do polskiej piosenki? 
Myślę, że Festiwal Polskiej Piosenki w Luboniu daje jednoznaczną 
pozytywną odpowiedź na to pytanie. Ukazał już piękno i ponad-
czasowość piosenek napisanych przez mistrzów - przez Janusza 
Kondratowicza i Bogdana Olewicza. Słuchając zdolnych i właści-
wie już profesjonalnych młodych wokalistów można naprawdę 
usłyszeć to, co autorzy pięknego testu i melodii chcieli dać słucha-
czowi. Cenne jest również poszukiwanie nowego brzmienia i czę-
sta zmiana aranżacji. Daje to powód do dobrej oceny wokalistów 
stających do konkursu. 

Festiwal ma nie tylko wiele nagród i cennych partnerów, ale tak-
że swój niepowtarzalny klimat. W 2018 roku podtrzymamy tę 
atmosferę i piękno, a to wszystko za sprawą kolejnego wielkiego 
z polskich autorów tekstów. Jacek Cygan, bo o nim mowa, będzie 
bohaterem odsłony kolejnego festiwalu. Wniósł do polskiej kultu-
ry ponad tysiąc piosenek, w większości wielkich przebojów. Jego 
teksty mają w swoich repertuarach Edyta Górniak, Ryszard Ryn-
kowski, Kombi, Maryla Rodowicz, Seweryn Krajewski, Grażyna 
Łobaszewska. 

Jeszcze kilka miesięcy i Luboń zobaczy się z Jackiem Cyganem, 
młodymi artystami i polską piosenką. 

„Życie jest piosenką, a piosenka życiem” - tak mówi Jacek Cygan, 
a ja mogę tylko to potwierdzić. 

Michał Kosiński 
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

W marcu ruszyła rejestracja uczestników do tegorocznego festi-
walu. Szczegóły dotyczące możliwości zgłoszenia do konkursu do-
stępne są na stronie internetowej wydarzenia. Częścią rejestracji 
jest rezerwacja dwóch piosenek autorstwa Jacka Cygana, którego 
teksty są tegorocznym tematem przewodnim. Na liście znajduje 
się ponad 200 piosenek m.in. z repertuaru Maryli Rodowicz, Edyty 
Górniak, Kombi, Ryszarda Rynkowskiego i wielu innych artystów 
polskiej sceny muzycznej. 

W tym roku pojawia się światło dla twórczości literackiej Pióro 
Poetów 2018 zaprasza wszystkich twórców chcących zmierzyć 
się z tekstem do melodii, którą skomponował Mieczysław Jurec-
ki, gość honorowy i przewodniczący Jury Festiwalu Polskiej Pio-
senki im. Janusza Kondratowicza. Zwycięzca będzie zaproszony 
na Koncert Galowy, w trakcie którego zostanie wykonany nagro-
dzony utwór. Podczas Koncertu Laureatów, wygrany otrzyma pa-
miątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Piosenka zostanie 
zarejestrowana i wydana na płycie festiwalowej. Wszelkich dodat-
kowych informacji udziela Biblioteka Miejska w Luboniu ul. Żabi-
kowska 42, 62-030 Luboń, biblioteka@biblub.com

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

www.festiwal.lubon.pl
www.facebook.com/festiwalpiosenkiwluboniu 

WIADOMOŚCI OD MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

MRM nie próżnuje. Podczas IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta 
nastąpiła zmiana prezydium. Nowym przewodniczącym został 
Łukasz Kalinowski, a jego zastępczyniami Natasza Pawlicka oraz 
Zofia Wrzaskowska. Z okazji Dnia Kobiet, chłopcy rozdawali 
mieszkankom naszego miasta tulipany. Ponadto 17.04.2018 r. 
Łukasz Kalinowski, Natasza Pawlicka i Oliwia Miłek wybierają 
się na konferencję „Młodzi 2.0. Młodzieżowe Rady na 100-lecie 
Niepodległości” w Warszawie. Kontakt z innymi przedstawicie-
lami Młodzieżowych Rad, pasjonującymi prelegentami oraz seria 
warsztatów na pewno sprawi, że nasi radni wrócą pełni nowych, 
wspaniałych pomysłów.

Chcemy również zaprosić na czwartą już edycję Przesłuchań do 
Dni Lubonia. Wydarzenie odbędzie się 5.05.2018 r. w Remizie 
Strażackiej w Luboniu. 

Aby być na bieżąco z naszymi działaniami zachęcamy do polubie-
nia naszego fanpage’a na Facebooku: Młodzieżowa Rada Miasta 
Luboń!

Roxana Tutaj - zwyciężczyni Festiwalu w 2017 roku
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DATA WYDARZENIE MIEJSCE

16 kwietnia Wspomagamy mamy! – warsztaty z  masażu Shantala Biblioteka Miejska

16 kwietnia Kino KAMERA (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

18 kwietnia Spotkanie z operą – wykład dla słuchaczy LUTW Biblioteka Miejska

18 kwietnia Spotkanie poświęcone komiksom Biblioteka Miejska

21 kwietnia Teatrzyk Kamishibai (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

21 kwietnia Wycieczka Szlakiem Architektury Przemysłowej Lubonia (zgłoszenia w Ośrodku Kultury) Luboń

21 kwietnia XIII Turniej w boule o puchar Burmistrz Miasta Luboń ; 10 zł/os, obowiązują zapisy Orlik ul. Dojazdowa

23 kwietnia Kino KAMERA (wstęp 5 zł) Biblioteka Miejska

24 kwietnia Wykład o Powstaniu Wielkopolskim poprowadzi poeta Bogusław Graliński Biblioteka Miejska

25 kwietnia Wykład z okazji obchodów roku abp: Ignacego Tokarczuka – spotkanie dla słuchaczy LUTW Biblioteka Miejska

25 kwietnia Przygody Małpki Fiki Miki – spektakl dla dzieci (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

26 kwietnia
Przedstawienie dla dzieci ”Stuk i Pukpukpuk!”(Filharmonia Pomysłów), wstęp 2zł/os, grupy zorganizo-
wane po wcześniejszym zgłoszeniu

Ośrodek Kultury

28 kwietnia Program animacji i zabaw dla dzieci (wstęp: 5 zł) Ośrodek Kultury

28 kwietnia Mistrzostwa Europy CBJJP (sporty walki) LOSIR

30 kwietnia Kino KAMERA (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

Kwiecień Konkurs „Zielony Luboń” Luboń

3 maja Miejskie obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
Kościół pw. św. Barbary
Plac E. Bojanowskiego

3-6 maja Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w tenisie stołowym LOSIR

5 maja Święto Niezapominajki – śpiewanki dla seniorów Ośrodek Kultury

5 maja Przegląd talentów Młodzieżowej Rady Miasta (przesłuchania dzieci do dni Lubonia) Biblioteka Miejska

7 maja Kino KAMERA (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

8 maja Wokół wielkiej sceny – spotkanie operowe poprowadzi redaktor, Piotr Nędzyński (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

9 maja Warsztaty dziennikarskie – spotkanie dla słuchaczy LUTW Biblioteka Miejska

 9 maja Spotkanie poświęcone komiksom Biblioteka Miejska

11 maja Cały Luboń czyta dzieciom Biblioteka Miejska

12 maja Śpiąca Królewna – spektakl dla dzieci (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

13 maja Koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i Powstania Wielkopolskiego LOSIR

14 maja Kino KAMERA (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

15 maja Kino w trampkach – kino młodzieżowe (wstęp wolny) Biblioteka Miejska

16 maja Wykład z okazji obchodów Roku  Ireny – spotkanie dla słuchaczy LUTW Biblioteka Miejska

16 maja Spotkanie poświęcone komiksom Biblioteka Miejska

19 maja Teatrzyk Kamishibai (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

21 maja Wspomagamy mamy! – wykład o  BLW-u poprowadzi pani Joanna Anger Biblioteka Miejska

21 maja Kino KAMERA (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

22 maja Wernisaż wystawy (wstęp wolny) Biblioteka Miejska

23 maja Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków – spektakl dla dzieci (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

23 maja Spotkanie z operą – spotkanie dla słuchaczy LUTW Biblioteka Miejska

25 maja Spektakl „Seks dla opornych”, bilety do nabycia w Ośrodku Kultury lub na bilety24.pl Sala Luvena

25 maja Festiwal Piosenki Galiarda Ośrodek Kultury

26 maja Wycieczka Szlakiem Architektury Przemysłowej Lubonia Luboń

26 maja Program zabaw i animacji dla dzieci (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

27 maja Dzień Dziecka Wzgórze Papieskie

28 maja Kino KAMERA (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ W LUBONIU: KWIECIEŃ-SIERPIEŃ 2018
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Aktualności

DATA WYDARZENIE MIEJSCE

29 maja Opowieść o marynarzach w Powstaniu wielkopolskim Biblioteka Miejska

30 maja Wykład z Okazji obchodów Roku Zbigniewa Herberta – spotkanie dla słuchaczy LUTW Biblioteka Miejska

2 czerwca OPEN GI turniej brazylijskiego jiu jitsu LOSIR

2 czerwca Otwarcie plaży miejskiej / zajęcia fitness (10:00 joga, 11:00 aerobik) w ramach LBO2017 Plaża miejska, ul. Rzeczna

2, 9, 16, 23, 30 
czerwca

Bezpłatne zajęcia fitness w ramach LBO 2017 (10:00 joga, 11:00 aerobik) Plaża miejska, ul. Rzeczna

3 czerwca Puchar Polski Judo LOSIR

3 czerwca Piknik Senior-Wigor Senior-Wigor, ul. Maya

4 czerwca Kino KAMERA (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

5 czerwca Obchody rocznicy zamordowania gen. Henryka Kowalówki w Obozie Żabikowskim Obóz karno-śledczy

5 czerwca Podróże z pasją – spotkania z podróżnikami Biblioteka Miejska

6 czerwca Wykład poświęcony Konfederacji Barskiej – spotkanie dla słuchaczy LUTW Biblioteka Miejska

6 czerwca Wokół wielkiej sceny – spotkanie operowe poprowadzi redaktor, Piotr Nędzyński (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

7 czerwca Rodzinny koncert muzyki klasycznej, czyli wspólne muzykowanie rodziców i dzieci (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

7 czerwca
Przedstawienie dla dzieci ”Chuch Świstodmuchowski” (Filharmonia Pomysłów), wstęp 2zł/os, 
grupy zorganizowane po wcześniejszym zgłoszeniu

Ośrodek Kultury

7, 14, 21, 28 
czerwca

Bezpłatne zajęcia fitness w ramach LBO 2017 (18:00 pilates, 19:00 zumba) Park Papieski

8 czerwca Przegląd Piosenki Przedszkolnej Ośrodek Kultury

9 czerwca Gry i zabawy z książką – animacje z Bajanką Biblioteka Miejska

9 czerwca Dni Lubonia – koncert : ENEJ Wzgórze Papieskie

10 czerwca Dni Lubonia – koncert: VOX, Sound’n’Grace Wzgórze Papieskie

11 czerwca
Wspomagamy mamy! – Porozumienie bez przemocy spotkanie poprowadzi ekspert z Poradni 
Psychologicznej Hipokampus (wstęp wolny)

Biblioteka Miejska

11 czerwca Kino KAMERA (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

14, 21, 28 czerwca Kino letnie na plaży miejskiej (godz. 21:30) Plaża miejska, ul. Rzeczna

13 czerwca Poznański Czerwiec ’56 – spotkanie dla słuchaczy LUTW Biblioteka Miejska

16 czerwca Biblioteka Miejska w plenerze – spektakl, zabawy i animacje dla dzieci na świeżym powietrzu Biblioteka Miejska

18 czerwca Kino KAMERA (wstęp: 5 zł) Biblioteka Miejska

18 czerwca Zakończenie roku kulturalnego w Ośrodku Kultury Ośrodek Kultury

22 czerwca Powitanie lata na plaży miejskiej Plaża miejska, ul. Rzeczna

23 czerwca Wianki – zabawa plenerowa Ośrodek Kultury

25.06-20.07 Półkolonie z Ośrodkiem Kultury

2 lipca Wspomagamy mamy! – Warsztaty z przedsiębiorczości dla młodych i przyszłych mam (wolny) Biblioteka Miejska

5, 12, 19, 26 lipca Kino letnie na plaży miejskiej (godz. 21:30) Plaża miejska, ul. Rzeczna

5, 12, 19, 26 lipca Bezpłatne zajęcia fitness w ramach LBO 2017 (18:00 pilates, 19:00 zumba) Park Papieski

7, 14, 21, 28 lipca Bezpłatne zajęcia fitness w ramach LBO 2017 (10:00 joga, 11:00 aerobik) Plaża miejska, ul. Rzeczna

Lipiec Malta Festival na bis Budynek Lubanta S.A.

Lipiec Warsztaty sportowe dla dzieci LOSiR

2, 9, 16, 23, 30 
sierpnia

Kino letnie na plaży miejskiej (godz. 21:00) Plaża miejska, ul. Rzeczna

2, 9, 16, 23, 30 
sierpnia

Bezpłatne zajęcia fitness w ramach LBO 2017 (18:00 pilates, 19:00 zumba) Park Papieski

4, 11, 18, 25 
sierpnia

Bezpłatne zajęcia fitness w ramach LBO 2017 (10:00 joga, 11:00 aerobik) Plaża miejska, ul. Rzeczna

5 sierpnia Grand Prix, dublety w boule Orlik ul. Dojazdowa

18 sierpnia Światowy Przegląd Folkloru „Integracje” Park Papieski

31 sierpnia Zakończenie lata na plaży: retro potańcówka Plaża miejska

2 września Piknik w Wiśniowym Sadzie ul. Konarzewskiego
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Biblioteka Miejska

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

www.biblub.com

Rodzinne Soboty w kwietniu, czyli Biblioteka dla najmłodszych
• 7 kwietnia o godz. 12.00 „Złota kaczka” spektakl dla dzieci (wstęp 5 zł).
• 14 kwietnia o godz. 12.00 „Tumpalala” koncert dla dzieci (wstęp 5 zł).
• 21 kwietnia o godz. 12.00 Teatrzyk kamishibai  opowieść przedstawiona 

w formie japońskiego teatrzyku kamishibai połączona z warsztatami pla-
stycznymi (wstęp 5 zł). 

• 28 kwietnia o godz. 12.00 program zabaw i animacji dla najmłodszych 
(wstęp 5 zł). 

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich na środowe spotkanie z teatrem, 
25 kwietnia o godz. 17.00 gościć będziemy Studio Teatralne Duet. (wstęp 5 zł).

Nie przegap!
• W każdy poniedziałek o godz. 17.00 zapraszamy na pokazy filmowe w ramach Kina KAMERA. Najnowsze produkcje w KAMERal-

nym wydaniu przy filiżance kawy (wstęp 5 zł).
• 11 kwietnia o godz. 17.00 Podróże z pasją, fascynujące opowieści o egzotycznych wyprawach (wstęp wolny)
• 16 kwietnia o godz. 12.00 Wspomagamy mamy! Spotkanie z masażu Shantala, poprowadzi pani Agnieszka Nowicka. (wstęp wolny).
• 24 kwietnia o godz. 17.00 Kino młodzieżowe. Spotkania realizowane w ramach projektu Kino w Trampkach. Po filmie dyskusja 

i poczęstunek (wstęp wolny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych). 

Opera w Bibliotece
W galerii Kulturteki ponow-
nie rozbrzmiały najpiękniej-
sze operowe arie. 7 marca 
odbyło się kolejne spotkanie 
„Wokół wielkiej sceny”, któ-
re tradycyjnie poprowadził 
redaktor Piotr Nędzyński. 
Głosem czarowała pani Mag-
dalena Nowicka, towarzyszy-
ła pianistka Izabela Górska-
-Krasiel. Zebrana publiczność 
mogła wysłuchać ariim.in. 
z „Mocy przebudzenia”, „Cyganerii” czy „Halki”. Na zakończenie lampką szam-
pana wzniesiono toast za wszystkie panie z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

Wykłady sekcji Bibliotecznej
W marcu powróciły wykłady sekcji bibliotecznej  Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Na pierwszym wiosennym wykładzie gościliśmy pana Mikoła-
ja Klorka ze Studia Historycznego Huzar, który wprowadził słuchaczy w atmos-
ferę Powstania Wielkopolskiego. Nie tylko nakreślił rys wydarzeń, ale także 
opowiedział o szczegółach i detalach, o których nie piszą podręczniki. Spotka-
nie było fascynującą wyprawą w przeszłość do dawnej Wielkopolski. 
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Zapożyczenia, naśladowanie, kopiowanie – na tropach ciągłości 
w sztuce

Na kolejnym spotkaniu ULTW skoncen-
trowaliśmy się na tym kim byli mistrzowie, 
współpracownicy i uczniowie Rembrand-
ta. Sprawdziliśmy na ile wielki holender-
ski malarz epoki baroku ulegał wpływom 
swoich nauczycieli i kolegów, a także jakie 
było jego oddziaływanie w kształtowa-
niu sztuki malarzy, którzy wyszli z jego 
pracowni. Mogliśmy zobaczyć prace za-
równo tych, którzy byli raczej kopistami 
mistrza, jak i dzieła artystów, którzy się 
nim inspirowali, ale poszli zarazem własną 

drogą twórczą. Dodatkowo chcieliśmy wskazać w jakich polskich muzeach można zna-
leźć dzieła takich artystów jak Hendrick ter Brugghen, Jacob Isaacsz. van Swanenburgh, 
Pieter Lastman, Jan Lievens, Govert Flinck, Ferdinand Bol, Carel Pieterszoon Fabritius 
i oczywiście samego Rembrandta. Prezentację w formie wykładu poprowadził dr Dariusz 
Głowacki.

Ośrodek Kultury www.oklubon.pl

Dwóch Starszych Panów i Ż-ona
Z okazji Dnia Kobiet 17 marca w Ośrod-

ku Kultury w Luboniu odbył się pełen wdzię-
ku i humoru spektakl muzyczny w stylistyce 
Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu 
aktorów Teatru Wielkiego w Poznaniu. W ty-
tułowych rolach wystąpili: Adam Glapiak, Ja-
cek Wietrzykowski i Sylwia Napierała-Se-
gura. Ten niepowtarzalny kabaret połączył 
konwencje posługiwania się współczesnym 
językiem i wysublimowany kunszt twórczy 
Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.
W programie spektaklu znalazły się piosen-
ki, które każdy rozpoznał już po pierwszych 
taktach, jak i takie, które wielu usłyszało po 
raz pierwszy.  Sztuka pt. „Dwóch Starszych 
Panów i Ż-ona” zgromadziła w Ośrodku Kul-
tury liczną publiczność, która gromkimi bra-
wami oklaskiwała wykonawców. 

Wiosenne wianki
W piątek 16 marca w Ośrodku Kultury w Luboniu odbyły się warsztaty z cyklu 

„Pomysłowe dekoracje”.  Tym razem podczas zajęć uczestnicy wykonali wielkanocne 
wianki.

Wielkanocne warsztaty dla 
dzieci

W niedzielne popołudnie 18 marca 
w Ośrodku Kultury w Luboniu odbyły się 
wielkanocne warsztaty plastyczne dla 
dzieci. Do Ośrodka przybyły całe rodziny, 
aby wspólnie wykonać świąteczne ozdo-
by.

Plan imprez Ośrodka Kultury -  kwiecień 2018

• 05.04.2018, godz. 10:10 - przedstawienie dla dzieci pt.: ”Och!Mistrz!”(Filharmonia Pomysłów), wstęp 2zł/os, grupy zorganizowane 

po wcześniejszym zgłoszeniu

• 07.04.2018, godz. 16:00 – Lubońskie Śpiewanki z Zespołem Szarotki

• 21.04.2018, godz.10.00 – XV Turniej w Boules o puchar Burmistrza Miasta Luboń, 10 zł/os, obowiązują zapisy

• 21.04.2018 – wycieczka Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej

• 26.04.2018, godz. 10.10 – przedstawienie dla dzieci pt.: ”Stuk i Pukpukpuk!”(Filharmonia Pomysłów), wstęp 2zł/os, grupy zorgani-

zowane po wcześniejszym zgłoszeniu

• 05.05.2018 – Święto Niezapominajki
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IV Charytatywny Turniej Piłki Nożnej
Na początku marca 8 drużyn rozegrało w hali LOSIR VI Charytatywny Turniej Piłki 
Nożnej organizowany przez znane dobrze mieszkańcom Lubonia Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Droga”. Najlepsi okazali się zawodnicy Odlew-
ni Volkswagen, drugie miejsce zajął zespół White Power, a trzecie drużyna Przy-
szliśmy Popatrzeć. Dochód z turnieju został przeznaczony na działalność stowarzy-
szenia.

Gratulujemy zawodnikom i w imieniu Wspólnej Drogi dziękujemy za udział!

Kabaret NEONÓWKA – satyra na nas Polaków
Kabaret Neonówka goszczący po raz kolejny w Luboniu zgromadził w hali LO-
SIR tradycyjnie liczną publiczność. Tym razem artyści z Wrocławia rozprawiali 
się z naszą społeczną i polityczną rzeczywistością. Mieliśmy okazję zobaczyć 
jak naprawdę wyglądamy, jak jesteśmy podzieleni i jakie towarzyszą nam kom-
pleksy. 

Na kolejne kulturalne wydarzenie zapraszamy już 12 maja – podczas KABA-
RETONU na scenie LOSIR wystąpią: kabaret Czesuaf i Łowcy .B – bilety można 
zakupić w sekretariacie oraz lub przez internet na stronach: biletynakabarety.
pl, bilety24.pl, biletyna.pl, kupbilecik.pl. Zapraszamy!

LOSiRwww.losir.eu

Piłkarze wracają na boiska!
Na przełomie marca i kwietnia inaugurują rozgrywki zespoły piłkarskie we wszyst-
kich kategoriach. W rywalizacji prowadzonej przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 
uczestniczy 18 drużyn z Lubonia. Tegoroczna runda wiosenna będzie bardzo specyficz-
na, ponieważ w związku z planowaną modernizacją Stadionu Miejskiego grające tam ze-
społy Lubońskiego i Pogromu Luboń część swoich meczy rozegrają na boisku przy ulicy 
Szkolnej, gdzie grają obecnie Stella oraz UKS Jedynka. Wszystkie mecze Orlików i Ża-
ków lubońskie kluby rozegrają na Orliku przy ulicy Dojazdowej. Ze względu na wspo-
mniany remont, zmodyfikowany został harmonogram korzystania z Orlika oraz dzięki 
życzliwości p. Lidii Kałwińskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 i wsparciu Laureata 
Siewcy p. Andrzeja Chylińskiego udostępnione zostanie boisko szkolne, na którym koń-
czy się remont nawierzchni. Bardzo dynamicznie przebiegają prace nad boiskiem przy 
Hali LOSIR, gdzie po zakończeniu planowanej na czerwiec budowie obiektu na pewno 
przeniesie swoje treningi cześć klubów. Zapraszamy kibiców do śledzenia strony inter-
netowej i fanpage LOSIR, gdzie zamieszczony zostanie szczegółowy terminarz gier lu-
bońskich drużyn. Pierwsze mecze rozegrają zespoły seniorów. I tak Luboński zmierzy 
się przy ul. Rzecznej  31 marca z Concordią Murowana Goślina o godzinie 14:00. Nato-
miast 14 kwietnia podopieczni  trenera Jacka Paska zagrają o 16:00 z OTPS Winogrady. 
Stella pierwszy mecz na wiosnę zagra u siebie 7 kwietnia o 17:00 z rezerwami Polonii 
Środa, a Pogrom 8 kwietnia na Rzecznej zmierzy się KS Szczytniki (początek o 17:00).

Hala LOSIR ul. Kołłątaja 2 – WOLNE TERMINY od kwietnia 2018. 
Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt pod numerami:

61 899 22 35 ,losir@losir.eu 
512498927, mkedziora@losir.eu

505204862 ,mgiese@losir.eu

Sportowe inwestycje w Luboniu
Jak widać na zdjęciach prace na boisku przy hali LOSIR idą pełną parą. Za chwilę również Stadion Miejski będzie placem budowy. Przy 
wsparciu środków z Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego powstanie tam nowoczesny kompleks sportowy z pełną infra-
strukturą do lekkiej atletyki oraz piłki nożnej. Obok boiska przy ulicy Szkolnej zmodernizowany zostanie plac zabaw oraz zbudowane 
zostanie boisko piłkarskie typu Orlik.   
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Policja, Rada Miasta

 

Aplikacja, po jej zainstalowaniu, może pracować w trybie off-li-
ne, jednak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy zapew-

nieniu dostępu do sieci Internet. Baza danych zawiera informacje 
o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, 
a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu 
kraju. 

Przypominamy, że w nagłych przypadkach należy korzystać z nu-
merów alarmowych 112 lub 997.

Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania infor-
macji o jednostkach Policji, jak i dzielnicowych. Po włączeniu usług 
lokalizacyjnych w telefonie aplikacja sama odnajdzie najbliższy po-
licyjny obiekt, wskaże trasę dojścia lub dojazdu.

„Moja Komenda” umożliwia również wyszukanie po nazwie jed-
nostki, ulicy lub kodzie pocztowym oraz podgląd siedziby jed-
nostki w trybie „Street view”. Wystarczy, że wprowadzą Państwo 
miejscowość, nazwę ulicy i numer posesji, a aplikacja wyszuka 
dzielnicowego, który dba o ten rejon. Dzielnicowych można wy-
szukiwać także po ich imionach i nazwiskach. Dla ułatwienia Pań-
stwu obsługi, w przypadku małych miejscowości, wystarczy wpi-
sać samą nazwę miejscowości.

Dzięki aplikacji mogą Państwo odnaleźć najbliższą jednostkę Po-
licji, sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać pełne dane 
teleadresowe i połączyć się z nim jednym kliknięciem, jak też wy-
słać wiadomość e-mail. Wprowadzono zasadę stałego numeru 
telefonu komórkowego oraz adresu email, który jest „przypisany” 
do określonego rejonu służbowego, nawet w sytuacji zmiany per-
sonalnej na stanowisku dzielnicowego, dane te nie ulegają zmia-
nie. Dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo, stąd też w sytuacji 
kiedy dzielnicowy nie odbiera służbowego telefonu komórkowe-
go, aplikacja jednym kliknięciem przekieruje Państwa jednostek, 
w których pełnią oni służbę gdzie uzyskają Państwo informację 
dotyczącą dostępności dzielnicowych.

XLIV Sesja Rady Miasta Luboń

22 marca 2018 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XLIV 
Sesja Rady Miasta Luboń. Radni, w głosowaniu jawnym podjęli 
osiem (8) następujących uchwał w sprawie:

• założenia Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Lu-
boniu, ulicy Armii Poznań 27;

• utworzenia Zespołu Szkół w Luboniu;
• przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Luboń”;

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

lata 2018-2028;
• sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie ustale-

nia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasa-
ją z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich;

• nadania nazwy ulicy w Luboniu;
• podziału Miasta Luboń na okręgi wyborcze, ustalenia ich gra-

nic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym.

Rada Miasta Luboń przyjęła również stanowisko wyrażające apro-
batę na złożenie przez Burmistrza Miasta oferty nabycia od PKO 
Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lokalu użyt-
kowego o powierzchni 391,67 m2 położonego w Luboniu przy ul. 
Sikorskiego 3.

Była to też sesja poświęcona debacie na temat bezpieczeństwa 
w mieście. Stąd w sesji uczestniczyli Komendanci Policji, Straży 
Miejskiej i Zastępca Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. Złożyli 
i przedstawili Radzie Miasta Luboń sprawozdania ze swojej dzia-
łalności za ubiegły rok (2017). Radni zapoznanli się z wynikami 
pracy jednostek bojowych, statystykami, mieli okazję porozma-
wiać o największych problemach a także o wzajemnych oczekiwa-
niach, jednostek względem Miasta, a przede wszystkim mieszkań-
ców względem służb porządkowych.

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Luboń

15 marca 2018 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XLIII 
Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Luboń. Radni, w głosowaniu jaw-
nym podjęli jedną (1) następującą uchwałę w sprawie: zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028.
W związku ze zwiększeniem alokacji w konkursie RPWP.03.02.03-
30-0007/17, w którym został ogłoszony wniosek „Poprawa efek-
tywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania 
w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej 
obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu” Miasto zobligowane 
zostało do uaktualnienia wartości wkładu własnego na to zdanie 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po zwiększeniu alokacji 
przez Zarząd Województwa, nasz wniosek został skierowany do 
oceny formalnej i Miasto otrzymało do wprowadzenia listę korekt. 
Jedna z tych korekt skutkowała uznaniem pewnych kosztów za 
niekwalifikowalne (w wysokości 60 tys. zł), stąd konieczność zak-
tualizowania wysokości wkładu własnego na rok 2019 do dnia 15 
marca 2018r.

Podsumowując Wniosek na termomodernizację Szkoły Podsta-
wowej nr 2 zakwalifikował się do konkursu. Luboń ma szansę na 
pozyskanie 2 mln. złotych środków zewnętrznych. W związku 
z powyższym w zestawieniu Wieloletnich Przedsięwzięć  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-
2021” dokonano zmian przedsięwzięć: - Uregulowanie gospodarki 
wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń, - Termo-
modernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podsta-
wowa nr 2.  Będzie to zadanie wieloletnie.

Dominika Kędziora
Biuro Rady Miasta Luboń
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ZACHĘCAMY SIĘ DO CZYTANIA KSIĄŻEK

W każdy pierwszy piątek miesiąca uczniowie klasy 2b przynoszą 
do szkoły jedną samodzielnie przeczytaną książkę. Zadaniem każdego 
dziecka jest opowiedzenie fragmentu książki i zachęcenie rówieśni-
ków do jej przeczytania. W ten sposób każdy może znaleźć książkę, 
która go zainteresuje.

                                                                                     Torkowska

FUNDACJA ENEA WSPARŁA PROJEKT „POCIĄG TOLERANCJI”

Szkoła SP 1 otrzymała grant w programie Potęga PoMocy  Fun-
dacji Enea. Składamy serdeczne podziękowania Fundacji Enea, oraz 
mamie naszego ucznia, pani Marii Langiewicz-Mrowiec, która zgło-
siła projekt „Pociąg Tolerancji” do programu grantowego. Wszystko 
to motywuje nas do pracy i podejmowania wysiłku integracji dzieci 
z tak różnych środowisk.  Kolejne nasze działania pokazują, że to co 
robimy ma sens a uśmiech i wspólna zabawa naszych podopiecznych 
jest dla nas bezcenna.                                                                                                          

Magdalena Kulińska

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR

Już po raz trzeci odbył się w naszej szkole Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny Kangur. Uczniowie z klas II-VI rozwiązywali 
zadania matematyczno-logiczne o różnych poziomach trudności. Do 
przebiegu konkursu wykorzystaliśmy tablicę multimedialną otrzy-
maną w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Wyświe-
tlony był na niej stoper, dzięki któremu uczestnicy mogli kontrolo-
wać czas pisania testu.
Bartosz Chyś, Maria Sleboda, Agata Szulc, Magdalena Kozłowska- szkol-

ni koordynatorzy konkursu

GINĄCE ZAWODY

12 marca uczniowie klasy 
IIIB udali się na wycieczkę do 
Mniszek. W wyremontowa-
nych budynkach folwarcznych 
zobaczyli kuźnię, warsztat bed-
narski, warsztat szewski. Mogli 
obejrzeć dawną klasę szkolną. 
Później uczestnicy wycieczki 
wyrabiali samodzielnie wóz-
ki z wikliny, które zabrali do 
domu. We wspaniałych humo-
rach wszyscy wracali do Lubo-
nia.

Jolanta Jakubowska

UDZIAŁ LUBOŃSKIEJ JEDYNKI W OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH

 „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ” ORAZ „TECHNOLOGIE Z KLASĄ”

Wychodząc naprzeciw rozwojowi nowych technologii w Lubońskiej Jedynce w klasach 
I-III realizowane są ogólnopolskie programy „Uczymy dzieci programować” oraz „Tech-
nologie z klasą”. Dzięki aktywnościom bez komputera oraz online uczniowie poznają taj-
niki kodowania, szyfrowania i programowania. Uczą się współpracy przy rozwiązywaniu 
problemów, doskonalą umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem narzędzi 
technologicznych.                                                                                             

Bartosz Chyś

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW 2015/2016

7 marca 2017 roku już po raz kolejny  odbyło się spotkanie ab-
solwentów klasy VI d z wychowawczynią. Uczniowie bardzo licznie 
przybyli, by podzielić się wrażeniami z ferii zimowych oraz  sukcesa-
mi w nauce i innych dziedzinach życia. Dużą niespodziankę sprawił 
uczniom pan dyrektor Zbigniew Czekała, który zaszczycił nas swoją 
obecnością. Młodzież wspominała liczne rajdy organizowane przez 
pana Czekałę, a także zabawne sytuacje z okresu kiedy uczęszczała 
do naszej szkoły. Termin następnego spotkania wyznaczyliśmy na 20 
czerwca 2018 roku.

Hanna Idzikowska
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PRAWO – POZNAJĘ, SZANUJĘ, RESPEKTUJĘ”

15 marca 2018 przypadał “Dzień Edukacji Prawnej”. Z tej okazji Sąd Rejonowy nr 1 w Pozna-
niu zorganizował w styczniu konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych  pt. 
”Prawo - poznaję, szanuję i respektuję”. Dokładnie 15 marca odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród i wyróżnień w budynku sądu przy ul. Młyńskiej 1 w Poznaniu. Nasza uczennica Milena Kozak 
z kl. 4f została laureatką konkursu i zajęła I miejsce. Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Bartkowiak 
z kl.1b.

MALOWALIŚMY MOTYLE DLA HOSPICJUM

9 marca po raz trzeci wolontariusze lubońskich szkół spotkali się 
w gościnnych murach Cieszkowianki na wspólnym malowaniu motyli. Jest 
to piękna tradycja stworzona przez Szkolne Koło Wolontariatu i ma na celu 
uwrażliwienie uczniów na cierpienie innych. Motyle powstałe podczas wie-
czornych warsztatów zostaną przekazane 21 marca pensjonariuszom hospi-
cjum, aby okazać im wsparcie w walce z chorobami i pokazać, że jesteśmy 
wrażliwi - nie mijamy osób w potrzebie. 

Szkolne Koło Wolontariatu

POTYCZKI ORTOGRAFICZNE za nami!

W piątek 9 marca gościliśmy przedstawicieli szkół lubońskich na II etapie kon-
kursu „ORTOGRAFICZNE POTYCZKI”. Uczniowie klas szóstych mieli przed sobą 
bardzo trudne zadanie. Przez godzinę zmagali się z testem sprawdzającym umie-
jętności ortograficzne i, jak to ładnie ujął jeden z uczestników, logiczne myślenie. 
Pomimo tak wysokiego poziomu trudności pytań konkursowych okazało się, że 
uczniowie doskonale sobie poradzili i nasza reprezentacja wygrała etap dosłownie 
przewagą trzech punktów. I tak w finale Luboń będą reprezentowali:
Stanisław Gauza,
Martyna Błażejczak,
Adam Stelmaszyk.
Stasiowi gratulujemy podwójnie, gdyż zdobył najwyższy indywidualny wynik kon-
kursu.

nauczyciele poloniści

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

W grudniu klasa 3 d przystąpiła do Ogólnopolskiego projektu „Czekając na Święta… Uczymy Dzieci 
Programować”. Zaczęliśmy od wykonania kalendarza adwentowego- trasy dla ozobota. Codziennie wy-
konywaliśmy jedno zadanie związane z kodowaniem. Wygraliśmy dwa pakiety edukacyjne, ale przede 
wszystkim nauczyliśmy się współpracować, twórczo myśleć i świetnie się przy tym bawiliśmy! To nie 
koniec naszej przygody, ponieważ kontynuujemy nasze działania w I edycji ogólnokrajowego programu 
,,Uczymy dzieci programować”. 

BAJU, BAJANIE… NOCNE W SZKOLE CZYTANIE

W nocy z piątku 2 marca na sobotę 3. odbyła się w naszej szkole długo oczekiwana 
przez nas impreza, nocne czytanie w szkole. Symboliczną wstęgę, podczas otwarcia, 
przecięła pani Burmistrz Małgorzata Machalska w towarzystwie naszej pani dyrektor 
Lidii Kałwińskiej, która zawsze przychylnym okiem patrzy na nasze przeróżne dzia-
łania. Obu Paniom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. W tym roku motywem 
przewodnim naszych lektur było cyfrowe bezpieczeństwo. 

ODDALIŚMY HOŁD ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Luboń-
ska uroczystość odbyła się o godz.12.00 na terenie byłego obozu karno – śledczego 
w Żabikowie. W wydarzeniu wzięli udział między innymi przedstawiciele Urzędu Mia-
sta oraz lubońskie poczty sztandarowe. Nie zabrakło również pocztu z SP2.
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W GOŚCINNYCH PROGACH TRÓJKI

We wtorek, 27 lutego w naszej szkole gościliśmy kandydatów do klas pierw-
szych. Dzieci wraz z rodzicami brały udział w zajęciach logopedycznych, koła che-
micznego, sportowych, flażoletowych i wielu innych. Mamy nadzieję, że spotkamy 
się  we wrześniu!

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Z radością informujemy, że Sonia Kunin została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Rosyjskiego, a Łukasz Majerski  laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Gratulu-
jemy!
• Osiemnaścioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Poloni-

stycznym FRASZKA  sprawdzającym poziom wiedzy z zakresu teorii literatury, gramatyki 
oraz umiejętności tworzenia własnego tekstu. Wśród wyróżnionych z klas IV – VII znaleźli 
się: Jerzy Androsiuk (kl. 4a), Helena Światowy (kl. 7a) – najlepszy wynik w szkole – oraz  
Zofia Ciesielczak , Karolina Kawka, Wiktoria Kulpa, Aleksandra Andrzejewska, Paulina 
Stemporowska, Barbara Grec, Nina Wolińska, Aleksandra Olek, Maria Pobojewska (7a), 
a z klas gimnazjalnych – Zofia Beszterda  (3c). Brawo!

• Miło nam też poinformować, że wielu naszych uczniów zostało laureatami sesji zimowej 
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego Olimpus. W klasie szóstej tytuł laureata 
zdobył Jeremi Tumasz, który uczęszcza już na niektóre zajęcia z klasami starszymi. Naj-
lepsi wśród siódmoklasistów okazali się Karolina Kawka, Maksymilian Konik i Michał 
Ejankowski. Wśród drugoklasistów  laureatami zostali: Wojciech Waliczak, Natalia Mika, 
Emilia Skrzypek i Natasza Broniszewska, a w klasach trzecich  Zofia Beszterda  i Nina Za-
żembłowska. Należy podkreślić, że wszyscy oni na co dzień uczą się w klasach dwujęzycz-
nych. Znajomością angielskiego popisali się też  najmłodsi uczniowie Trójki.  W klasach 
pierwszych laureatem został  Dominik Góral z kl. 1b, w klasach drugich najlepsza okazała 
się Weronika Krzyżaniak z 2a, a w trzecich Zuzanna Legenza z 3d. Najlepszy wynik wśród 
czwartoklasistów osiągnął Alex Dziabas z 4b, któremu zabrakło niewiele punktów, aby 
uzyskać dyplom laureata. Wszystkim uczestnikom tegorocznego Konkursu Języka An-
gielskiego Olimpus oraz Olimpusek serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
językowych.

NASI NAJLEPSI RECYTATORZY

W sobotę, 3 marca Nina Wolińska z 7a i Łukasz 
Filipowicz z 2d gim. zmierzyli się z ponad sześćdzie-
sięciorgiem rówieśników, którzy przybyli na półfinał 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Z tak 
licznego grona jury wyłoniło dwanaście osób, które 
zakwalifikowały się do finału. Serdecznie gratulujemy 
Ninie i Łukaszowi, którzy znaleźli się wśród nich.

RÓŻNI, ALE RÓWNI – ANDERS ABER GLEICH – SPOTKANIE W POCZDAMIE

Piętnaścioro uczniów z klas gimnazjalnych wzięło udział w pięciodniowym projekcie „Różni, ale równi”(„Anders aber gleich”), współ-
finansowanym przez PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży). Spotkanie polsko-niemieckie odbyło się  od 12 do 16 marca 
w Poczdamie w ośrodku seminaryjnym HochDrei. Celem projektu było poznanie rówieśników z Niemiec poprzez wspólne działania,  
takie jak przygotowywanie posiłków w grupach polsko-niemieckich oraz udział w warsztatach dotyczących dyskryminacji w społeczeń-
stwie (np. wchodzenie w role osób z różnymi niepełnosprawnościami). Uczniowie uczyli się również samodzielności i odpowiedzialności 
oraz podejmowania decyzji w grupie.

IRLANDIA W SZKOLE

W poniedziałek, 12 marca  trzynastoosobowa grupa naszych uczniów w ramach anglojęzycznego projektu „Irlandia w szkole” uczest-
niczyła w grze terenowej z okazji obchodów tegorocznego Dnia Świętego Patryka. Uczniowie wraz z panią Agatą Matyjasek zmierzyli 
się z opanowaniem trudniejszego niżby się wydawało irlandzkiego tańca, poznali narodowe sporty Irlandii oraz sprawdzili swój poziom 
wiedzy historycznej, geograficznej, lingwistycznej i kulturowej na temat Zielonej Wyspy. Część zajęć prowadzili  native speakerzy, a nie-
spodzianką była możliwość porozmawiania i sfotografowania się z ambasadorem Irlandii Gerardem Keownem. 

 

Łukasz Majerski

Sonia Kunin
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FINAŁ MIEJSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO – EDYCJA 2017/2018

2 marca 2018 r. miał miejsce finał Miejskiego Konkursu Ekologicznego za-
inicjowanego przez  Komisję Ekologiczną Rady Miasta Luboń i kontynuowane-
go przez Stowarzyszenie Ekologiczne „Luboń dla Środowiska”. Tegorocznym 
gospodarzem i organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 4 w Luboniu oraz 
Stowarzyszenie Ekologiczne „Luboń dla Środowiska”. Patronat nad konkursem 
objęła Pani Burmistrz Miasta Luboń - Małgorzata Machalska. Nagrody dla 80 
uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu miejskiego ufundowali: Burmistrz 
Miasta Luboń, KOM-LUB, Luvena, Wielkopolski Park Narodowy, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwo „Babki”, Przed-
siębiorstwo Handlowe „Skrzat”. Tegoroczna edycja konkursu ekologicznego 
przeznaczona była jak zwykle dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów 
gimnazjalnych.

Aneta Andrzejewska

LEŚNA OPOWIEŚĆ

W piątek podczas Finału Miejskiego Konkursu Ekologicznego mieli-
śmy okazję zaprezentować zaproszonym gościom przygotowany przez 
nas program artystyczny. Dzieci wcieliły się w role zwierząt leśnych, któ-
re nawoływały ludzi do konieczności dbania o środowisko przyrodnicze.  
Dziękuję rodzicom za przygotowanie strojów dla naszych małych akto-
rów, a dzieciom za zaangażowanie w przygotowania i wspaniały występ.

Anna Garstka

KONKURS WIEDZY O PIŁCE NOŻNEJ!

Dnia 8.03.2018 odbył się konkurs dla reprezentacji kl. IV-VII. Konkurs miał zbli-
żoną formule do teleturnieju 1z 10. Pytania były w kilku kategoriach. Uczniowie byli 
świetnie przygotowani, często brali pytania na siebie, za wyższa ilość punktów. Każdy 
uczestnik otrzymał nagrodę: ołówki, breloczki, kart, bidony lub kubki. Wszystkie na-
grody były z logiem „Lecha”, ufundowane przez Radę Rodziców. Mistrzami SP 4 w wie-
dzy o piłce nożnej zostali uczniowie z kl. 5 c: J.Zieliński, N.Trocha, P.Dokurno. Drugie 
miejsce zajeła kl. 7a reprezentowana przez M.Krawczyka i A.Podbylskiego. Trzecie 
miejsce kl. 4c w składzie F.Terzyk, M. Piotrowski i J.Rogowski.

Z. Piotrowska i K. Kolecki

SZKOLNY KONKURS DLA KLAS 7 O WIELKOPOLSKIM PARKU NARO-
DOWYM

16 marca odbył się konkurs dla klas 7 z wiedzy na temat Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o walorach 
przyrodniczych naszego regionu, uczenie zasad „zdrowej” rywalizacji, do-
skonalenie pracy w grupie i współdziałania w zespole. Klasy reprezentowały 
3-osobowe zespoły:
klasa 7a- M.Cuperek, D.Kurzyk, J.Wojciechowska
klasa 7b- M.Antczak, Sz.Łopatka, J.Wójcik
klasa 7c- K. Adam, P.Bartkowiak, K.Kowalski.
Zwyciężyła klasa 7c , drugie miejsce zajęła klasa 7a .
Wszystkim zespołom serdecznie gratuluję, bo wykazały się szeroką wiedzą!! 

Aneta Andrzejewska 

Złota Żabka

17 marca o godzi-
nie 10 odbył się II etap 
konkursu ,,Złota Żabka” 
z języka polskiego i ma-
tematyki. Naszą szkołę 
w Swarzędzu reprezento-
wali  W. Szwajkowska i W. 
Piórkowski. 

M. Piechocka

SUKCES JAKUBA ADAMA W OGÓL-
NOPOLSKIM KONKURSIE GEO-

GRAFICZNYM „GEO-PLANETA”

Konkurs odbył się w listopadzie, ad-
resowany był do uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych. Celem Konkursu 
Geograficznego „Geo-Planeta” jest 
szerzenie wśród młodzieży wiedzy z za-
kresu geografii, przyrody oraz miejscu 
i znaczeniu Polski na świecie.

Aneta Andrzejewska 
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Szkoła Podstawowa nr 5www.sp5.lubon.pl

KOLEJNA LAUREATKA

Zofia Wrzaskowska z klasy 3f została laure-
atką Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. 

KONKURS EKOLOGICZNY

Tegoroczny Miejski Konkurs Ekologiczny 
składał się, podobnie jak w latach poprzed-
nich, z dwóch części: ekologicznej i plastycznej. 
Uczniowie klasy IV- VII lubońskich szkół podsta-
wowych oraz gimnazjaliści w etapie szkolnym 
rozwiązywali test wiedzy. Najlepsze wyniki osią-
gnęli uczniowie: z klas siódmych:I miejsce -Woj-
ciech Dudziński 7a, II miejsce ex aequo Marta Kurlus 7c, Maja 
Reclik 7d, Emilia Włoszyńska 7a, III miejsce: Monika Traczyk 
7c; z klas gimnazjalnych:I miejsce: Julia Rypińska 3g, II miej-
sce: Kacper Kamiński 3g, III miejsce: ex aequo: Marika Kopa-
szewska 3e, Dawid Grześkowiak 3d, Weronika Paluszczak 3d. 
Osoby te zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu.

WYMIANA Z HISZPANIĄ – POBYT W RIPOLLET

W dniach 7-14 marca 2018 r. 24-osobowa grupa uczniów wraz z nauczyciel-
kami Magdaleną Madajczyk-Głowacką i Katarzyną Jankowską-Kostrzewą przeby-
wała w Hiszpanii na wymianie kulturowo-językowej.

NASI KOSZYKARZE ZDEKLASOWALI INNE DRUŻYNY

13 marca okazał się bardzo szczęśliwym dniem dla naszej szkol-
nej drużyny koszykarzy. W Finale Powiatu Poznańskiego nie dali 
szans rywalom, pewnie zajmując I miejsce. 

ŚWIĘTO LICZBY PI

W naszej szkole już po raz piaty obchodzili-
śmy święto liczby Pi. Już przed feriami zimowy-
mi ogłoszone zostały konkursy na: Pi-rozwinię-
cie, czyli zapamiętanie jak największej liczby cyfr 
rozwinięcia liczby Pi oraz „Matematyka w obiek-
tywie” czyli fotograficzne wyrażenie obiektu 
matematycznego. W dniach od 5 do 9 marca 
na lekcjach informatyki w pracowniach kompu-
terowych uczniowie walczyli o tytuł „Mistrza 
Tabliczki Mnożenia”. W poniedziałek odbyły sie 
„Klasowe potyczki matematyczne” a we wtorek  
odważaliśmy „na oko” 3,14 kg ziaren. 14 marca 
odbył się wielki finał.
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Wiadomości z przedszkoli

PRZEDSZKOLE NR 1
Podczas uroczystości z okazji Pierwszego Dnia Wiosny obejrzeliśmy, 
brawurowo przedstawioną przez Wietrzyki,  inscenizację wiersza 
Brzechwy Przyszła wiosna. Patrząc na ich roześmiane buzie, barwne 
stroje i rozrzucane kwiaty, poczuliśmy, że mamy już WIOSNĘ!
Później nagrodzone zostały dzieci  biorące udział w konkursie na 
najciekawszego ptaszka z naszego przedszkolnego ogrodu: Laura 
Wiśniewska, Mikołaj Wiśniewski, Maurycy Wiśniewski, Igor Dudek, 
Mikołaj Piękoś, Zuzanna Filipek, Emilka Nowacka, Jakub Jakubowski, 
Marysia Świętek oraz Maurycy Soliwoda.
Iwona Kmiecik

Iwona Kmiecik       

PRZEDSZKOLE NR 5 – WESELI SPORTOWCY
7 marca 2018 roku w naszym przedszkolu w grupie IV miało miejsce ba-
danie wzroku dzieci sześcioletnich. Badanie to pomogło zdiagnozować 
i wykluczyć wady wzroku u dzieci. Tego samego dnia dzieci z grupy V re-
prezentowały nasze przedszkole w Mini Playback Show organizowanym 
przez przedszkole Calineczka. 9 marca przedszkole odwiedziła mama 
Kacperka z grupy VI, która jest fryzjerką. Pani Małgosia zorganizowała 
warsztaty fryzjerskie, na których wytłumaczyła dzieciom na czym pole-
ga praca fryzjera, zaprezentowała wiele przyrządów niezbędnych w tej 
pracy oraz uczesała wszystkich chętnych w przepiękne fryzury. 13 marca 
całe przedszkole wybrało się na wycieczkę do Multikina, gdzie zaprezen-
towano przedstawienie pt. „O psie Kasztanie, który został detektywem”. 
14 marca Weseli Sportowcy zorganizowali drzwi otwarte, na które zapro-
sili wszystkie dzieci, które chcą bawić i uczyć się w naszym przedszkolu.

Lidwina Antkowiak

PRZEDSZKOLE „CZARODZIEJSKI OGRÓD”
01.03. Odwiedził nas ornitolog. Opowiadał dzieciom o ptakach i ich 
zwyczajach. Przedszkolaki dowiedziały się jak ważna jest ochrona 
przyrody.
Z okazji Dnia Kobiet odbyła się krótka impreza. Było dużo konkur-
sów. Chłopcy wręczyli dziewczynkom kwiatki, a na zakończenie 
odśpiewaliśmy piosenkę pt. „Dzień kobiet”. Oprócz poszukiwania 
zwiastunów wiosny w naszym ogródku, prowadzimy obserwację, jak 
wzrastają nasze rośliny, które posadziliśmy. Eksperyment z tulipanem 
był ciekawy, ponieważ na drugi dzień zmienił swój kolor z białego na 
niebieski. 21.03. Świętowaliśmy nadejście wiosny. Powstała marzan-
na ekologiczna. Przed świętami odbyło się uroczyste śniadanie wiel-
kanocne i odwiedził nas zajączek.

Małgorzata Perlińska-Baraniak 

PRZEDSZKOLE „CHATKA SKRZATKA”
W minionym miesiącu Niepubliczne Przedszkole Chatka Skrzatka 
w Luboniu przygotowało dla swoich skrzatów sporo atrakcji. Skoro 
,,w marcu jak w garncu”, dzieci miały okazję stworzyć swoje wła-
sne garnuszki podczas warsztatów lepienia z gliny. Nasze skrzaty 
najbardziej lubią zajęcia praktyczne, dlatego tak uwielbiają comie-
sięczne warsztaty naukowe. W marcu spotkanie z ciocią Anią prze-
biegło pod hasłem: ,,Sól - nie tylko dodatek do potraw”. Realizując 
nasze cykliczne spotkania z Filharmonią pomysłów tym razem mie-
liśmy zaszczyt poznać Och Mistrza.   Pod koniec lutego zostaliśmy 
zaproszeni do wymiany pocztówkowej przez przedszkole o takiej 
samej nazwie mieszczące się w Legnicy.

Hanna Węgrzyn
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POLICJA / Seniorzy w Luboniu

Spacerowo-słodki Dzień Kobiet słuchaczek Uniwersytetu Lu-
bońskiego Trzeciego Wieku. Dzień był ciepło-wiosenny w to-

warzystwie budzącej się wiosny i krzykliwych żurawi.

 W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielami seniorów z terenu całej Wielkopolski. O niektórych aspek-
tach polityki senioralnej, o obudowaniu dobrego wizerunku osoby 
starszej , o działaniach Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego  i założeniach pracy ekspertów ds. polityki senioralnej 
uczestników spotkania zaznajomili:
• Wojciech Zarzycki - p.o. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Po-

lityki Społecznej
• Hanna  Mamzer -dr.hab.Prof.UAM
• Aleksandra Kowalska - przewodnicząca Wielkopolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego
• Radosław Dukat -ROPS

Obecna na spotkaniu była również Marzena Wodzińska - Czło-
nek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Powstałe gremium 
ekspertów będzie realizowało zadania z zakresu aktywizowania 
i podnoszenia jakości życia  środowisk senioralnych oraz przeciw-
działaniu  wykluczenia osób starszych. Działania te związane są 
okresem przygotowawczym  do opracowania Programu na Rzecz 
Osób Starszych od 2020 roku. A zgromadzeni na spotkaniu repre-
zentanci seniorów z powiatów Województwa Wielkopolskiego są 
właśnie źródłem wiedzy o potrzebach w ich środowiskach.

Upływający czas  stawia przed wszystkimi wiele wyzwań  takich 
jak - realizacja planów przy dobrym zdrowiu i aktywności, pozna-
wanie i rozwijanie talentów. W każdym jednak środowisku waż-
nym działaniem jest pobudzanie mniej aktywnych seniorów „aby 
się chciało chcieć”.

Irena Skrzypczak

Wiadomości z Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku „Starość to nie problem, tylko nowe wyzwania...”

Postępowanie Policji wobec osoby nieletniej, będącej pod wpły-
wem alkoholu lub przebywającej w porze nocnej poza miejscem 
zamieszkania

Drodzy rodzice, dziadkowie, nauczyciele...

 W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz nie-
letnich Policja apeluje o właściwą i szybką reakcję na niepokojące 
sygnały dotyczące zachowań dzieci i młodzieży, które najczęściej 
prowadzą do demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. 

Czym jest demoralizacja?

To stan bądź proces charakteryzujący negatywne postawy 
i zachowania nieletniego w stosunku do obowiązujących w spo-
łeczeństwie podstawowych norm i zasad postępowania. Jedną 
z najbardziej dotkliwych społecznie okoliczności świadczących 
o demoralizacji  nieletniego jest spożywanie przez niego napojów 
alkoholowych. W takich przypadkach po ocenie zaistniałych oko-
liczności, stanu zdrowia, stanu nietrzeźwości oraz sytuacji w któ-
rej znajduje się nieletni, policjant podejmuje decyzję o sposobie 
postępowania.

Nieletni w zależności od sytuacji może: 

• być oddany pod opiekę rodziców, 
• być umieszczony w placówce zdrowia, izbie wytrzeźwień lub 

jednostce Policji.
W przypadku gdy nieletni jest zagrożony demoralizacją lub jest 
sprawcą czynu karalnego wszelkie zebrane materiały w sprawie 
kierowane są do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich. 
Ponadto policjanci prowadzą również czynności w celu ustalenia 
kto sprzedał lub podał alkohol nieletniemu. 

Kwalifikacje prawne dot. przeciwdziałania zjawiska alkoholizmu. 
Pamiętajmy!!! Sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo!

Dzień Kobiet z ULTW

Spotkanie seniorów



30 - Informator Miasta Luboń

Aktualności

SKLEP WIELOBRANŻOWY

K&K ODZIEŻ
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Historia

Czarne karty epopei Żołnierzy Wyklętych

W środę 21 lutego 2018 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Mia-
sta Lubonia wzięli udział w Pałacu Działyńskich w Poznaniu w spotkaniu 
połączonym z dyskusją z Piotrem Zychowiczem, autorem książki „Skazy 
na Pancerzach. Czarne Karty epopei Żołnierzy Wyklętych” wydanym 
ostatnio przez Dom Wydawniczy „Rebis”.

Obok „Obłędu’44” jest to jedna z najbardziej szokujących oraz kontrower-
syjnych publikacji tego autora. Tym razem zainteresował się on najważ-
niejszymi dowódcami Żołnierzy Wyklętych: „Łupaszką”, „Szarym”, „Burym”, 
„Wołyniakiem”, „Ogniem” oraz „Wacławem”, aby przedstawić ich bez prze-
milczeń, bez lukru. Dla jednych są oni bowiem narodowymi bohaterami, 
a dla innych mordercami. Piotrem Zychowicz podkreśla: „Żołnierze Wyklę-
ci walczyli z niebywałą odwagą o słuszną sprawę. Nie odznacza to jednak, 
że należy ukrywać przed opinią publiczną niewygodne fakty, które ich do-
tyczą. Historia bowiem nigdy nie jest czarno biała...”.

Piotr Zychowicz jest publicystą historycznym. Pisze o drugiej wojnie światowej, zbrodniach bolszewizmu i geopolityce europejskiej XX 
wieku. W swoich koncepcjach nawiązuje do idei Józefa Mackiewicza, Władysława Studnickiego, Stanisława Cata-Mackiewicza oraz Ad-
olfa Bocheńskiego. Jest dziennikarzem „Rzeczpospolitej” i tygodnika „Uważam Rze” oraz zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika 
„Uważam Rze Historia”. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzięki niewątpliwemu temperamentowi prelegenta prawie dwugodzinne spotkanie poprowadzone z dużą swobodą oraz swadą minęło 
bardzo szybko. Było one bardzo interesujące, oczywiście nie bez zaangażowania uczestników zadających wiele dociekliwych pytań. Da-
wało też możliwość spojrzenia na wiele utrwalonych stereotypów z zupełnie innej perspektywy. Można i należy dyskutować z autorem 
o jego poglądach, ale trudno zarzucać mu brak erudycji oraz umiejętności bronienia swoich racji, do których niewątpliwie jest przekonany.
Na pewno „Skazy na Pancerzach. Czarne Karty epopei Żołnierzy Wyklętych” Piotra Zychowicza warto polecić czytelnikom, bo może nie 
do końca wszystko wygląda tak jak nam się wydaje...

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Semper Fidelis – spotkania z przeszłością

Kim bylibyśmy bez świadomości naszej przeszło-
ści? Zdając sobie sprawę z wagi tego pytania Grupa 
Rekonstrukcji Cywilno Militarnej Semper Fidelis 
angażuje się w różne przedsięwzięcia. Do ostat-
nich należy Żywa Lekcji Historii w Kaźmierzu. Jak 
obliczyliśmy grupa spędziła tam 27 godzin! W tym 
czasie uczniowie Szkoły Podstawowej uczestni-
czyli w spotkaniach z nami – zapoznali się z histo-
rią Powstania Wielkopolskiego, oglądali wystawę, 
dotykali naszych mundurów, broni, wchodzili do 
okopów. W godzinach popołudniowych społecz-
ność Kaźmierza brała udział w inscenizacji nawią-
zującej do powstania.

Duże wrażenie na licznie zgromadzonej publiczno-
ści wywarły wybuchy, strzały i oświetlenie, które 
z mroku wyławiało postacie w mundurach. Jed-
nym z celów grupy jest poznawanie przeszłości. 

Stąd uczestniczyliśmy w uroczystościach upamiętniających wy-
zwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Bir-
kenau. Zwiedzanie muzeum wywarło na wszystkich uczestnikach 
wyjazdu wstrząsające wrażenie.
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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
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