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Szanowni Mieszkańcy!
Zapraszam do lektury
majowego wydania Informatora Miasta Luboń.
Jest to numer poświęcony przede wszystkim imprezom miejskim i nie tylko, które pojawiają się już
w maju, a prawdziwe ich
zatrzęsienie
będziemy
przeżywać w czerwcu.
To właśnie wtedy zaprosimy Państwa na kolejne
Dni Lubonia – tym razem w nowej lokalizacji,
w Parku Papieskim. Jak pisaliśmy w ostatnich numerach, na stadionie miejskim rozpocznie się kompleksowa inwestycja, a zatem
organizacja dni miasta byłaby tam niemożliwa. Niemniej, nadal
zapraszam Państwa w tę okolicę – gdyż już trzeci raz ruszy plaża
miejska – więcej informacji znajdą Państwo na stronie 7. Zachęcam także do zapoznania się z kalendarzem imprez na stronie 16
i 17 – można go wydrzeć i powiesić np. na lodówce, aby nic nie
umknęło. Natomiast na stronie 15 znajdą Państwo kalendarz imprez dedykowanych konkretnie dla seniorów.
W numerze znajdą Państwo także informacje na temat postępów
inwestycji sportowych i rekreacyjnych (str. 6). Na stronach 10-11
zamieszczony został krótki przewodnik po lubońskich placach zabaw – z pewnością przyda się na długie letnie popołudnia.
Życzę miłej lektury i do zobaczenia na wydarzeniach!
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

SPIS TREŚCI:
Luboński Budżet Obywatelski		

2

Inwestycje miejskie		

4

Zdrowa draka o talerz dzieciaka

5

Inwestycje sportowe i rekreacyjne

6

Plaża miejska 			

7

Dzień dziecka			

8

Aktualności

9, 12, 14, 31

Przewodnik po placach zabaw

10

Dni Lubonia			

13

Kalendarz imprez dla seniorów

15

Kalendarz imprez miejskich

16

Spływy kajakowe, zajęcia fitness

18

Biblioteka Miejska		

19

Ośrodek Kultury		

20

LOSiR				

21

Informacje ze szkół i przedszkoli

23-28

Seniorzy w Luboniu

29

Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny

30

3 - Informator Miasta Luboń

Inwestycje miejskie

Z

achęcamy 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 przygotowuje Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu.

PRZYGOTOWANIE DO PRAC

•

PROJEKTOWYCH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budowa ul. Jaworowej
budowa ul. Leszczynowej
budowa ul. Parkowej
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. Szkolnej (od 11 Listopada do Długiej)
chodnik w ul. Kasztelańskiej
chodnik w ul. Władysława Jagiełły
chodnik w ul. Orzechowej
chodnik w ul. Poniatowskiego (remont odc. Klonowa-Kołłątaja)
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. Miodowej
budowa ul. Wiśniowej
budowa ul. Jaśminowej
budowa ul. Brzozowej
budowa ul. Kurowskiego
budowa ul. Dworcowej
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
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•
•
•
•
•
•
•
•

budowa ul. Kurowskiego (odcinek od ul. Jana III Sobieskiego
do ul. Rydla) oraz budowa ul. Rydla (odcinek od ul. Walki Młodych do ul. Podgórnej)
budowa ul. Długiej
sieć kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Andersena i Makuszyńskiego
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 Poznań)
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. Kilińskiego 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
•

•
•

•
•
•
•
•
•

przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krętej wraz
z remontem nawierzchni (na odcinku od ul. Polnej do granicy
miasta)
budowa dojazdu do ROD „BRATEK”
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 Sobieskiego 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)

Zdrowa draka o talerz dzieciaka

W

arsztaty kulinarne dla pierwszoklasistów

W szkołach Draka zawitała do pierwszych klas z warsztatami kulinarnymi. Pani dietetyk opowiedziała na początku
o piramidzie żywieniowej, na
co zwracamy szczególną uwagę. Dzieci zrobiły samodzielnie
zdrowe sałatki, kanapki oraz
koktajle. Wysiały do doniczek
różne gatunki ziół, którymi będą
mogły wzbogacać swoje śniadania. Ogłosiliśmy również konkurs na najzdrowiej odżywiającą
się klasę. Uczniowie otrzymali
karty pracy, na których wpisują ilość warzyw i owoców zjedzonych
w ciągu miesiąca. Może dzięki temu dzieci spróbują nowych smaków i nabędą dobrych nawyków żywieniowych. Kto zwycięży, napiszemy już wkrótce

O

gródki w przedszkolach

W ramach miejskiego projektu Zdrowa draka o talerz dzieciaka, który Miasto Luboń realizuje już po raz czwarty, w dziewięciu publicznych przedszkolach powstały ogródki, którymi opiekują
się dzieci. Przedszkolaki siały warzywa, sadziły zioła oraz krzewy
owocowe, a następnie nauczą się o ich zastosowaniu w kuchni.
Dzieci regularnie zaglądają do swoich ogródków, pielą grządki,
podlewają i zbierają plony. Poprzez samodzielną uprawę warzyw,
owoców i ziół oraz przygotowywanie z nich np. sałatek, czy skubanie roślinki prosto z grządki mali ogrodnicy poznają ich smak,
zapach oraz cały cykl jej życia - od nasionka po warzywo czy owoc
gotowy już do spożycia. Dowiadują się, że borówka czy marchewka nie rosną w marketach. Uczą się też, jaki jest związek pomiędzy
jedzeniem a zdrowiem.

Celem projektu jest promocja zdrowego odżywiania wśród najmłodszych lubonian. To właśnie w przedszkolu kształtują się
u dzieci nawyki żywieniowe, które w przyszłości mogą mieć pozytywne lub negatywne skutki dla ich zdrowia, dlatego tak ważne jest
nauczenie się jak najwcześniej, co zdrowiu pomaga a co szkodzi.

W projekcie wspomagają Nas: Vilmorin Garden, Szkółka Bylin
Dobrepole, Szkółka Roślin Ozdobnych Stempniewscy, Centrum
Ogrodnicze Strączkowscy, Orkiszowe Pola.
Od kwietnia ruszył nasz fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/Zdrowadrakaotalerzdzieciaka/

D

ofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości – składanie
wniosków do 10 lipca 2018 r.
Od 2002 roku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, realizowany jest ‚’Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego”. Za
pośrednictwem Urzędu Miasta Luboń, po złożeniu wniosku, można otrzymać dofinansowanie na demontaż, odbiór, transport oraz
unieszkodliwienie azbestu z posesji w wysokości 100%.
Regulamin określający zasady likwidacji wyrobów zawierających
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2018, wniosek
o udział w w/w programie, oświadczenie o pomocy de minimis
w rolnictwie, formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta
Luboń lub można pobrać w tut. Urzędzie z siedzibą przy pl. E. Bojanowskiego 2 w Wydziale Spraw Komunalnych, pokój 101. Zgłoszenia rozpatrywane będą wg. kolejności ich wpływu do urzędu.
Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do
Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej tut. Starostwa, zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem
azbestu, jeżeli zakres prac tego wymaga.
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Inwestycje sportowe

I

NWESTUJEMY W SPORT I REKREACJĘ!

nr 1, wykonano bieżnię ze skokiem w dal.

Od początku roku na łamach Informatora Miasta Luboń informujemy Państwa o postępach prac inwestycyjnych związanych
ze sportem i rekreacją. W ubiegłym numerze przedstawialiśmy
inwestycję przy ul. Kołłątaja (w pobliżu boiska Stella) – mogą zapoznać się z nią Państwo na stronie miasta www.lubon.pl, w zakładce Informator Miasto Luboń. Poniżej prezentujemy zdjęcia
z bieżących inwestycji na terenie miasta.

W kwietniu wykonano także modernizację boiska przy Szkole
Podstawowej nr 2, gdzie wymieniono nawierzchnię na sztuczną
trawę do gry w piłkę nożną.

Plac zabaw i gier przy ul. Poznańskiej/Skośnej – istniejące już
boisko do koszykówki zostało nową nawierzchnią poliuretanową,
a także będzie spełniało funkcję boiska wielofunkcyjnego. Jest to
pierwszy etap inwestycji – w drugim nastąpi modernizacja drugiego asfaltowego boiska (nawierzchnia do gry w piłkę nożną). Planowany jest także remont istniejącego placu zabaw.

Park Siewcy budowa boiska do koszykówki. Po zakończeniu inwestycji planowana jest modernizacja znajdującego się w Parku placu
zabaw.

Plac zabaw w Parku Papieskim w chwili obecnej jest zamknięty,
gdyż realizowana jest kompleksowa modernizacja obiektu, w którym znajdą się nowe elementy, takie jak:
- „Głuchy Telefon” - służy do rozmawiania.
- huśtawka z gumowym siedziskiem i wkładką tekstylną, dostosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami
- „Orle Gniazdo” - gniazdo typu „plaster miodu” o średnicy 1m
- Karuzela integracyjna, umożliwiająca korzystanie z niej zarówno
przez dzieci pełnosprawne, jak i poruszające się na wózkach inwalidzkich (2 miejsca dla wózków).
Większość ciągów komunikacyjnych wyłożona zostanie tzw. bezpieczną nawierzchnią, a część pokryta nawierzchnią betonową
przeznaczoną do rysowania kredą.
W kwietniu została podpisana umowa na inwestycję przy ul.
Rzecznej. Na terenie stadionu miejskiego wykonane zostanie boisko lekkoatletyczne wraz z boiskiem piłkarskim, bieżnią lekkoatletyczną, rzutnią do rzutu oszczepem, rzutnią do pchnięcia kulą,
skocznią do skoku w dal i trójskoku. W zakresie prac budowlanych
jest m. in. rekultywacja nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego wraz z wykorzystaniem istniejącego gruntu, wykonanie nowej
nawierzchni trawiastej wraz wykonaniem nowych warstw podbudowy, wykonanie sztucznych nawierzchni nieprzepuszczalnej
i przepuszczalnej wraz z nową podbudową. Zakończenie robót
planowane jest na koniec września tego roku.

Szkoła Podstawowa nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 4 – trwa budowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego przede wszystkim
dla najmłodszych uczniów. Podobnie jak przy Szkole Podstawowej
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Pod koniec kwietnia ruszył także przetarg dotyczący placu zabaw przy ul. Kołłątaja (w pobliżu boiska Stella). Inwestycja będzie obejmowała modernizację placu zabaw, stworzenie siłowni
zewnętrznej, placu streetworkout, boiska do streetballu, a także
boiska do gry w piłkę nożną.

Plaża miejska

P

LAŻA MIEJSKA – TWOJE MIEJSCE W LUBONIU!

Już po raz trzeci otwieramy plażę miejską przy ul. Rzecznej.
W tym roku szykujemy dla Was wiele atrakcji: cykliczne zajęcia dla
dzieci, warsztaty, koncerty i jeszcze więcej seansów kina letniego. Biblioteka Miejska zaprasza wszystkie ciekawe świata dzieci
wraz z rodzicami na zajęcia, gdzie razem z ulubioną podróżniczką
i reporterką Nelą – wyruszą w fascynującą podróż dookoła ziemi.
Spotkamy się także na jodze i aerobiku, w ramach zwycięskiego
projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Poniżej
przedstawiamy kalendarz wydarzeń w czerwcu, a plan na lipiec
i sierpień zaprezentujemy już w kolejnym numerze IML.

PLAŻA: START!

2 czerwca
program
10:00 – joga (w ramach LBO 2017)
11:00 – aerobik (w ramach LBO 2017)
12:00-14:00 - Biblioteka w plenerze: zatańczymy na hawajskiej plaży
16:00-17:00 – zajęcia sensoryczne dla najmłodszych*
LUBOŃSKI BUDŻET
OBYWATELSKI 2017

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

1

2
OTWARCIE PLAŻY

3

10

4
11:00 – aerobik dla
dzieci
18:00 – aerobik dla
dzieci

5
11:00 – zajęcia
plastyczne
18:00 – zajęcia
plastyczne

6
11:00 – zajęcia
sensoryczne dla
dzieci (0-3 lat)*

7
11:00 - animacje z
Biblioteką

8
11:00 – zajęcia z
chustą animacyjną
18:00 – zajęcia z
chustą animacyjną

9
10:00 – joga
11:00 – aerobik

11
11:00 – aerobik dla
dzieci
18:00 – aerobik dla
dzieci

12
11:00 – zajęcia
plastyczne
18:00 – zajęcia
plastyczne

13
11:00 – zajęcia
sensoryczne dla
dzieci (0-3 lat)*

14
11:00 - animacje z
Biblioteką
21:30 – Biblioteka
w plenerze: kino
letnie

15
11:00 – zajęcia z
chustą animacyjną
18:00 – zajęcia z
chustą animacyjną

16
17
10:00 – joga
11:00 – aerobik
12:00 – Biblioteka w
plenerze:
poszukamy skarbu
piratów na
Karaibach

18
11:00 – aerobik dla
dzieci
18:00 – aerobik dla
dzieci

19
11:00 – zajęcia
plastyczne
18:00 – zajęcia
plastyczne

20
11:00 – zajęcia
sensoryczne dla
dzieci (0-3 lat)*

21
11:00 - animacje z
Biblioteką
21:30 - Biblioteka w
plenerze: kino
letnie

22
POWITANIE LATA

23
10:00 – joga
11:00 – aerobik

25
11:00 – aerobik dla
dzieci
18:00 – aerobik dla
dzieci

26
11:00 – zajęcia
plastyczne
18:00 – zajęcia
plastyczne

27
11:00 – zajęcia
sensoryczne dla
dzieci (0-3 lat)*

28
11:00 - animacje z
Biblioteką
21:30 - Biblioteka w
plenerze: kino
letnie

29
11:00 – zajęcia z
chustą animacyjną
18:00 – zajęcia z
chustą animacyjną

30
10:00 – joga
11:00 – aerobik
12:00 – Biblioteka w
plenerze:
zbudujemy
indiańskie tipi

24

* Na zajęcia sensoryczne obowiązują zapisy – zgłoszenia należy przesyłać na adres: joanna.humerczyk@umlubon.pl. Udział w zajęciach
jest płatny: 5 zł za dziecko, posiadacze lubońskiej Karty „Duża Rodzina” – 3 zł za każde dziecko.
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Aktualności
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Aktualności
XLV Sesja Rady Miasta Luboń
19 kwietnia 2018 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XLV Sesja Rady Miasta Luboń. Rada obradowała w 21 osobowym składzie. W sesji uczestniczyli pani burmistrz, zastępcy, radni, mecenas, sekretarz Miasta, skarbnik Miasta, pracownicy Urzędu Miasta,
mieszkańcy, goście, przedstawiciele prasy lokalnej.
Radni, w głosowaniu jawnym podjęli osiem (8) następujących uchwał w sprawie:
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Południe”;
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum – Północ” w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej w Luboniu;
• zmiany uchwały nr XXIV/147/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik;
• zmiany uchwały nr XVII/104/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawieRegulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Luboń;
• utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Luboń, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
• udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu;
• zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028.
W końcowej części obrad sesji przedstawione zostały: Informacja Przewodniczącej Rady Miasta, Teresy Zygmanowskiej o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, sprawozdania Pani Burmistrz i Zastępców Burmistrza. Po wyczerpaniu porządku obrad XLV
sesji Przewodnicząca Rady Miasta Luboń, Teresa Zygmanowska zamknęła obrady o godz. 22:00. Uchwały podjęte przez Radę Miasta
Luboń znajdują się w Biurze Rady Miasta i na stronie BIP Miasta Luboń.
Dominika Kędziora
Biuro Rady Miasta Luboń
							

ZABEZPIECZ SWOJEGO PSA NA WYPADEK ZAGINIĘCIA – BEZPŁATNE CHIPOWANIE PSÓW
Lubonianie mogą skorzystać z akcji bezpłatnego czipowania czworonogów wraz z wpisaniem szczegółowych danych do Międzynarodowej Bazy SAFE-ANIMAL. Przypominamy, że usługa realizowana jest w Prywatnej Praktyce Weterynaryjnej z siedzibą przy ul. Siostry
Faustyny 1 w Luboniu od poniedziałku do piątku w godz. 16:30-20:00. Zachęcamy do jak najszybszego zaczipowania psa, aby szybko go
odnaleźć gdy się zgubi lub ucieknie.
Pełnoletni właściciel, który chce zarejestrować (zaczipować) psa musi mieć przy sobie dokument tożsamości i aktualne świadectwo
szczepienia psa przeciw wściekliźnie lub książeczkę zdrowia psa z odpowiednią adnotacją.
Jeśli pies został już wcześniej zaczipowany prywatnie lub w innym mieście nie trzeba go ponownie czipować. Należy jedynie zarejestrować
go składając odpowiedni wniosek do Urzędu
Miasta Luboń.
Wnioski są do pobrania na stronie internetowej
urzędu w zakładce Mieszkaniec/Opieka nad
zwierzętami/Czipowanie psów. Właściciel psa
ma obowiązek wyrejestrować go z Międzynarodowej Bazy Danych w przypadku np. śmierci lub
odsprzedaży. W przypadku pytań można kontaktować się pod nr tel. 61 8 130 011 wew. 40.

Wydział Spraw Komunalnych
Urzędu Miasta Luboń
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Place zabaw

D

rogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Zachęcam Państwa do skorzystania z „Przewodnika po lubońskich placach zabaw”. Opisane
zostały w nim place zabaw i gier, boiska, skatepark, siłownie zewnętrzne, a także wskazane inne
miejsca rekreacyjne naszego miasta. Bezpłatną książeczkę można odebrać w Urzędzie Miasta
i Bibliotece Miejskiej w Luboniu. Na łamach „Informatora” prezentujemy niektóre zdjęcia placów oraz mapkę, które znajdują się w publikacji.
Nasze place zabaw różnią się od siebie, aby dzieci mogły korzystać z możliwie jak największej
ilości atrakcji. Zachęcam do odwiedzenia wszystkich wskazanych miejsc! Wszystkim
dzieciom życzę miłej zabawy, a rodzicom chwili odpoczynku podczas gdy wasze pociechy będą poznawać możliwości placów!
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Plac zabaw przy ul. Chopina

Plac zabaw przy ul. Puszkina

Plac zabaw przy ul. Kołłątaja

Plac zabaw przy Siewcy

Plac zabaw przy SP3
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Plac zabaw przy SP2

Place zabaw

Plac zabaw przy ul. Poznańskiej

Plac zabaw przy ul. Wschodniej

Plac zabaw przy ul. Jaśminowej

Plac zabaw przy ul. 3 Maja

Plac zabaw przy ul. Brzozowej

Plac zabaw przy ul. Bukowej

Plac zabaw przy SP4

Plac zabaw przy ul. Fornalskiej

Plac zabaw przy Ośrodku Kultury

Plac zabaw na Wzgórzu Papieskim
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Aktualności

HARCERSKIE I ZUCHOWE ŚWIĘTO W LUBONIU

VIII JAMBOREE - czyli biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej po raz 8 w Luboniu
Jak co roku w okolicach marca odbyło się Lubońskie Jamboree.
Biwak ten zorganizowany został w dniach 2-4.03.2018r. w Szkole
Podstawowej nr 5, był już ósmą edycją tego harcerskiego wydarzenia. Jednakże wcale nie gorszą od swoich poprzedników! Mieliśmy przyjemność gościć aż 180-ciu harcerzy i harcerek w różnym
wieku z okolic Poznania. Ważnym punktem wydarzenia jest tematyka. Co roku inna, jednak cały czas nawiązująca do święta Dnia
Myśli Braterskiej- czyli skautowego święta przyjaźni, obchodzonego 22 lutego. Przyjaźń to różne więzi, właśnie one zostały wybrane jako ten ważny, tegoroczny punkt i to wokół nich wszystko
się kręciło.

Całość swój początek miała w piątek, gdy wszyscy zebraliśmy się w szkole. Oprócz
standardowej kolacji tego dnia miał również miejsce apel rozpoczynający oraz
świecznisko. Później wszyscy udali się do łóżek, by nabrać sił na kolejny dzień. Nie
wiedzieli jednak, że siły te będą potrzebne im o wiele wcześniej, bo już tej samej
nocy, odbyła się gra nocna podczas której, każdy miał szansę z powrotem stać się
zuchem.
Sobotni dzień nie był łatwiejszy!
Przyszedł czas na grę dzienną
i prawdziwą rywalizację! Uczestnicy musieli zmierzyć się z licznymi
zadaniami np. stworzeniem własnego plakatu rozweselającego czy udzieleniem pierwszej pomocy rannemu. Po powrocie na
wszystkich czekał pyszny obiad w postaci spaghetti. Następne zajęcia miały na celu integracje między drużynową oraz pobudzenie wyobraźni i wykazaniem się umiejętnościami
aktorskimi w różnorodnych scenkach. Wieczorem na uczestników czekała kawiarenka
z planszówkami i koktajlami oraz śpiewanki do późnych godzin nocnych.
Niedziela to czas porządków i rozstań. Jeszcze raz wszyscy zebraliśmy się podczas apelu, gdzie zostały rozdane nagrody za rywalizację.
Największą ilość punktów uzyskał patrol „Kisiel” z 34 LDSH „Draco”, tym samym zdobywając przejściową statuetkę złotych butów. Zostały też wręczone i przyznane srebrne Honorowe Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa p. Grzegorzowi Anioła, p. Jolancie Walczak
oraz Burmistrz Miasta Luboń p. Małgorzacie Machalskiej. Na sam koniec zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie i wszyscy rozeszli się do
domów, bogatsi o nowe doświadczenia, przygody i mamy nadzieję, przyjaźnie.
Julia Jędrzejewska
współorganizatorka VIII JAMBOREE W LUBONIU
VI JAMBO ZUCHOWE

K

Jamboo, czyli coroczny rajd zuchowy organizowany
lub Lubońska Petanka serdecznie zaprasza 19 maja 2018 na Integracyjną
przez Szczep ZHP Żabikowo, miał w tym roku ósmą
Majówkę z bulami. Będzie to rekreacyjny integracyjny turniej w bule.
odsłonę.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić miło czas na świeżym powietrzu.
Turniej ma charakter typowo rekreacyjny,
17 marca gromady z Hufca ZHP Poznań-Rejon przyzapewniamy dobrą zabawę! Zawody rozejechały do Lubonia, a by przeżyć niesamowitą przygramy w mieszanych zespołach. W skład
godę. Była nas rekordowa ilość bo aż ponad 100!
każdej drużyny wejdą osoby z mniejszym
W tym roku poznawaliśmy działalność Szarych
i większym doświadczeniem. ZawodniSzeregów. Podczas gry mięliśmy okazję przenieść
ków rozlosujemy na miejscu przed rozposię w czasie i wstąpić do konspiracji, gdzie czekaczęciem turnieju.
ło na nas wiele wyzwań, takich jak przejście przez
Rozegramy pięć czterdziestominutowych
pole minowe, ratowanie jeńców wojennych, nauka
rund.
komunikacji, ale także pierwsza pomoc. Mogliśmy
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00 na Orwziąć udział w Małym Sabotażu i uratować przyliku przy ul. Dojazdowej w Luboniu.
szłość. Po wypełnieniu powierzonego nam zadania,
Sekretariat zawodów czynny od godz. 9.30
wróciliśmy do szkoły, gdzie jedliśmy pyszną pizze!
Zamknięcie listy startowej i rozlosowanie zespołów w dniu zawodów o godz. 9.50
Na koniec odbył się apel, otrzymaliśmy nagrody
i dyplomy. Wszystkim bardzo się podobało i każda Dla graczy przewidziana ciepły posiłek, słodki poczęstunek oraz kawa i herbata.
z gromad podołała misji, mimo trudów, długiej drogi Serdecznie zapraszamy. Czekają puchary, miłe niespodzianki i nagrody rzeczowe.
i zimna -udało się! Dziękujemy wszystkim zaanga- Wpisowe: 5 zł od osoby.
żowanym. Do zobaczenia za rok!

Turniej dofinansowany ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Luboń.
Alicja Malujda Współorganizatorem turnieju jest LOSiR sp. z o.o.
współorganizatorka VI JAMBO Patronat medialny nad turniejem objęły: Wieści Lubońskie oraz e-lubon.pl.

ZADANIA REALIZOWANE Z POŻYTKU
PUBLICZNEGO MIASTA LUBOŃ
12 - Informator Miasta Luboń

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 17 maja na adres: bulelubon@interia.pl podając
imię i nazwisko lub telefonicznie pod nr. 602 489 566.

Dni Lubonia

13 - Informator Miasta Luboń

Aktualności
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA LUBOŃ
O ile w ostatnim czasie nie było o nas głośno, tak teraz podkręciliśmy tempo i działamy bardzo
efektywnie. W ostatnich miesiącach skupiliśmy się przede wszystkim na zmianach i wspólnych
działaniach z innymi Młodzieżowymi Radami zarówno z naszego województwa, jak i z całej Polski.

M

łodzi w sejmie.

17.04.2018 roku byliśmy obecni na III Kongresie Młodzieżowych Rad w Warszawie. Konferencja Młodzieżowych Rad w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej nie udałaby się, gdyby nie świetna
inicjatywa ze strony Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Pracowali długo i ciężko
aby pokazać nam efekty ich pracy. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wynieśliśmy ze sobą bagaż wiedzy i doświadczeń. Spotkanie z innymi Młodzieżowymi
Radami i udział w warsztatach dały nam motywacje do dalszego działania na terenie naszego
miasta. Liczymy, że to nie ostatnie nasze spotkanie w tak dużym gronie. Jeszcze raz dziękujemy!

Z

wizytą w lubońskich szkołach
W piątek 13.04.2018 roku odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof.
Adama Wodziczki w Luboniu. Na
spotkaniu zapoznaliśmy młodzież z funkcjonowaniem naszej Rady przedstawiając naszą prezentację multimedialną. Bardzo dziękujemy za miłe spotkanie. Radni odwiedzą również pozostałe szkoły w Luboniu.

P

orozumienie Młodzieżowych Rad

6.04.2018 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu grupy inicjatywnej Porozumienia Młodzieżowych Rad Wielkopolski w Urzędzie Miasta Poznania.
Celem takiego Porozumienia mają się stać m.in. wspólnie podejmowane inicjatywy z Radami członkowskimi oraz pomoc czy wsparcie Jesteśmy na etapie licznych rozmów i przygotowywania się do podpisania porozumienia. Już
niedługo efekty naszej współpracy.

W

ielkanoc:

W Święta wyszliśmy
z inicjatywą malowania jajek
wielkanocnych z najmłodszymi. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 2 w Luboniu. Jajka wielkanocne zostały powieszone na drzewku na placu Edmunda Bojanowskiego i stały się piękną ozdobą dla naszego
miasta.

„J

ak to jest być młodym?”

Podjęliśmy współpracę z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej i wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta Poznania staliśmy się współorganizatorami spotkania
konsultacyjnego „Jak to jest być młodym?”, które odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania
21.04.2018 roku. Na spotkaniu stworzyliśmy Założenia do Strategii Państwa - dokumentu, który wyjaśnia, jak państwo powinno obchodzić się z młodymi ludźmi.

P

rzesłuchania do Dni Lubonia 2018 co raz bliżej.

Nie przestajemy pracować również na naszym podwórku! Jesteśmy w trakcie dopinania na ostatni guzik Przesłuchań do Dni Lubonia 2018, których ruszyła już czwarta edycja. Z roku na rok na nasze wydarzenie przyjeżdża coraz więcej osób co świadczy o tym,
że projekt cieszy ogromną popularnością. W tym roku udało nam się uzyskać Honorowy
Patronat Burmistrz Miasta Luboń oraz patronat medialny TVP3 Poznań. Stawiamy poprzeczkę coraz wyżej, a wszystko to dla młodzieży. W naszych planach szykujemy się również na otwarcie plaży miejskiej w Luboniu na
której chcemy zorganizować już kolejny turniej siatkówki. Przed nami wiele szkoleń, kongresów oraz spotkań z młodzieżą. Jako radni zależy nam na tym aby młodzi ludzie mogli włączyć się w nasze działania i mieli w nich swój głos! Naprawdę warto. Razem zawsze możemy
zdziałać więcej. Zachęcamy Was do składania pomysłów wysyłając je nam na adres e-mail: kontaktmrm@gmail.com oraz do odwiedzenia
naszej nowej strony internetowej www.mrmlubon.pl na której znajdą Państwo kilka ciekawych informacji.

PRZEDSIĘBIORCO!

Jesteś związany z naszym Miastem?
Chciałbyś zaprezentować się podczas Dni Lubonia?
Zgłoś się do Urzędu Miasta drogą mailową na adres: promocja@lubon.pl do 22 maja.
14 - Informator Miasta Luboń

Seniorzy w Luboniu

W

YDARZENIA DLA SENIORÓW W LUBONIU

Piknik z Wigorem

data

ULTW – Sekcja biblioteczna

BIBLIOTEKA

Wydarzenia bezpłatne – podstawa programowa

Wydarzenia ogólne, kierowane między innymi do lubońskich Seniorów

7 maja

17:00 - Kino KAMERA

8 maja

14.00 – Promyk
18.00 – Koncert operowy „Wokół Wielkiej Sceny” poprowadzi redaktor, krytyk muzyczny Piotr Nędzyński

9 maja

12:00 – Warsztaty dziennikarskie

17.00 – Spotkanie dot. komiksów (autorskie)

14 maja

17:00 – Kino KAMERA

15 maja

17:00 – Kino w trampkach

16 maja

12:00 – Wykład z okazji obchodów Roku Ireny Sendle12:00 – Komiksy
rowej

21 maja

17:00 – Kino KAMERA

22 maja

17:00 – Wernisaż ASP

23 maja

12:00 – Wybrani kompozytorzy – wykład poprowadzi
Pani Hanna Delimata

30 maja

12:00 – Wykład z okazji obchodów Roku Zbigniewa
Herberta

4 czerwca

17:00 – Kino KAMERA

5 czerwca
6 czerwca

17:00 – Podróże z pasją
12:00 – Wykład z okazji obchodów Roku Konfederacji
18.00 – Koncert operowy „Wokół Wielkiej Sceny” poprowadzi redaktor, kryBarskiej - poprowadzi Sergiusz Myszograj, Semper Fityk muzyczny Piotr Nędzyński
delis

11 czerwca
13 czerwca

17:00 – Kino KAMERA
12:00 – Droga do niepodległości – Poznański czerwiec wykład poprowadzi Sergiusz Myszograj, Semper Fidelis

16 czerwca

10:00-14:00 – Biblioteka w plenerze

18 czerwca

17:00 – Kino KAMERA

20 czerwca

12:00 – Zakończenie roku akademickiego sekcji bibliotecznej
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www.biblub.com

Biblioteka Miejska

Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42, tel. 61-813-09-72
SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE!
W maju serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na pełne radości
i uśmiechu spektakle oraz animacje i zabawy:
•

•
•

12 maja godz. 12.00 – „Śpiąca królewna” spektakl dla najmłodszych, w świat baśni wprowadzą nas aktorzy ze studia Teatralnego Krak-Art (wstęp 5 zł)
19 maja godz. 12.00 – Teatrzyk Kamishibai połączony z twórczymi warsztatami plastycznymi (wstęp 5 zł)
26 maja godz. 12.00 – Animacje i zabawy dla dzieci i rodziców,
czyli Dzień Matki w Bibliotece (wstęp 5 zł)

W maju zapraszamy najmłodszych na środowe spotkanie z teatrem,
23 maja o godz. 17.00 na scenie pojawi się „Królewna śnieżka i 7 Krasnoludków” (wstęp 5 zł).

WSPOMAGAMY MAMY
Stowarzyszenie Pozytywny Luboń oraz Biblioteka Miejska zapraszają
wszystkie młode oraz przyszłe mamy na warsztaty z BLW, czyli metody karmienia dzieci, polegającej na stopniowym odstawianiu pokarmów mlecznych (mleka matki i modyfikowanego). Jest to świetna
okazja do wymiany doświadczeń, ale też zdobycia nowych umiejętności i wiedzy bezpośrednio od naszych ekspertów.
Zapraszamy 21 maja o godz. 12.00, spotkanie jest darmowe i bez zapisów.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W maju obchodzimy Tydzień Bibliotek, z tej okazji zapraszamy Państwa na tydzień pełen wyjątkowych spotkań:
• 7 maja o godz. 17.00 Kino KAMERA, czyli filmowe nowości w kameralnym wydaniu (wstęp 5 zł);
• 8 maja o godz. 18.00 spotkanie z cyklu Wokół Wielkiej Sceny
(wstęp 5 zł);
• 9 maja o godz. 17.00 wernisaż wystawy twórców z Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego (wstęp wolny)
• 10 maja Konkursy Pięknego Czytania
• 11 maja godz. 12.00 Cały Luboń czyta dzieciom
• 12 maja godz. 12.00 „Śpiąca królewna” spektakl dla najmłodszych
(wstęp 5 zł)
• 12 maja Bieg po książkę – wspólnie wyruszymy po książki ulicami
Lubonia (szczegóły na biblub.com)

WYDARZYŁO SIĘ:
Wokół Wielkiej Sceny
7 marca odbyło się kolejne spotkanie „Wokół wielkiej sceny”,
które tradycyjnie poprowadził
redaktor Piotr Nędzyński. Głosem czarowała pani Magdalena
Nowicka, towarzyszyła pianistka Izabela Górska-Krasiel.
Do trzech razy sztuka
Galeria Kulturteki to przestrzeń
otwarta na nowe pomysł i młode talenty, dlatego 27 marca
mieliśmy ogromną przyjemność
gościć grupę teatralną COKOLWiEK ze Szkoły Podstawowej
nr 3. Na scenie pokazano dwie
etiudy „Law, law, law. Sztuka
o mało co teatralna” oraz „Nie
rób scen!”.
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Ośrodek Kultury

Ś

www.oklubon.pl

piewanki w Ośrodku Kultury

Tradycyjne Lubońskie Śpiewanki z zespołem „Szarotki” odbyły się
w sobotę 7 kwietnia w Ośrodku Kultury w Luboniu. Do Lubonia przyjechali członkowie zaprzyjaźnionych zespołów, aby wspólnie śpiewać
biesiadne piosenki. Zespół „Szarotki” przy okazji imprezy, świętował
przyznanie tytułu Siewca Roku 2017 w kategorii Kultura.

S

potkanie z Filharmonią Pomysłów

Za nami kolejne spotkanie z mieszkańcami Muzycznej Kamienicy.
Tym razem mieliśmy okazję poznać zwariowanego Kompozytora, który zgubił natchnienie. Z pomocą dzieci je odnalazł i mógł dalej komponować utwory muzyczne. Natchnieniem okazała się urocza gąsienica
Flecia.

R

ada Seniora na Szlaku Architektury

Lubońska Rada Seniora wybrała się w marcu na Szlak
Architektury Przemysłowej.
Podczas wycieczki seniorzy
odwiedzili między innymi
Halę Poelziga i dawną Fabrykę Drożdży. Ciekawe historie związane z zabytkowymi
budynkami opowiadała nam
przewodnik dr Izabella Szczepaniak.
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LOSiR

www.losir.eu

K

OLEJNY ETAP PRAC NA BOISKACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA

Od połowy lutego trwają prace przy budowie kompleksu boisk przy hali LOSIR przy ulicy
Kołłątaja. Położona jest już nawierzchnia na boisku piłkarskim oraz boisku wielofunkcyjnym.
W najbliższym czasie rozpocznie się przygotowanie terenu pod boisko do siatkówki plażowej
oraz bieżnie.
Cały obiekt będzie składał się z
• boiska piłkarskiego typu Orlik wraz z bieżnią okolną,
• boiska wielofunkcyjnego,
• bieżni 60 metrowej ze skocznią w dal,
• boiska do siatkówki plażowej,
• placu zabaw.
Więcej informacji na temat obiektu znajdą Państwo w kwietniowym wydaniu IML, a także na stronie www.lubon.pl w zakładce „Informator Miasta Luboń”.

C

AMP Z GWIAZDĄ JUDO W LUBONIU

W dniach 27 - 31 marca w hali LOSIR odbył się cykl treningów judo i brazylijskiego jiu jitsu w ramach drugiego w naszym regionie Campu z Gwiazdą. Bohaterem tegorocznego wydarzenia
był srebrny medalista IO w Rio de Janeiro
2016 Travis Stevens z USA. Ponad 300 zawodników przez kilka godzin dziennie poznawało tajniki klasycznej sztuki walki, jaką
jest judo.

Z

AJĘCIA FITNESS
2 czerwca w dniu otwarcia Plaży Miejskiej w Luboniu przy
ulicy Rzecznej o godzinie 10.00 odbędą się pierwsze zajęcia
fitness w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego. Zajęcia odbywać się będą od 2 czerwca do 30 sierpnia na Plaży
Miejskiej.
W soboty:
10.00 – Joga
11.00 Aerobic
W czwartki:
18.00 – Pilates
19.00 – Zumba

S

PŁYWY KAJAKOWE

Określając godziny rozpoczęcia spływów (ze
względu na sugestie uczestników spływów z ubiegłego roku) organizatorzy kierowali się przede wszystkim możliwością przejazdu na miejsce startu transportem miejskim – autobus linii 651.
Start z Puszczykowa Niwki – przystań. W Rogalinku
start z znajdującej się w okolicach mostu na trasie
Mosina – Kórnik, przystań kajakowa im. Jana Pawła II.
27.05.2018 (niedziela); godz. 9.00 Puszczykowo
31.05.2018 (czwartek); godz. 15.15 Puszczykowo
02.06.2018 (sobota); godz. 9.00 start w Rogalinku
03.06.2018 (niedziela); godz. 9.00 Puszczykowo
17.06.2018 (niedziela); godz. 9.00 Puszczykowo
23.06.2018 (sobota); godz. 15.15 Puszczykowo
29.06.2018 (piątek); godz. 17.00 Puszczykowo
01.07.2018 (niedziela); godz. 9.00 start w Rogalinku
13.07.2018 (piątek); godz. 17.00 Puszczykowo
15.07.2018 (niedziela); godz. 9.00 Puszczykowo
04.08.2018 (sobota); godz. 9.00 Puszczykowo
05.08.2018 (niedziela); godz. 15.15 Puszczykowo
15.08.2018 (środa); godz. 15.15 start w Rogalinku
17.08.2018 (piątek); godz. 17.00 Puszczykowo
25.08.2018 (sobota); godz. 9.00 start w Rogalinku
26.08.2018 (niedziela); godz. 9.00 Puszczykowo
31.08.2018 (piątek); godz. 17.00 Puszczykowo
02.09.2018 (niedziela); godz. 9.00 Puszczykowo

Dokładne informacje oraz rejestracja uczestników
będzie dostępna na stronie www.losir.eu

Travis Stevens - pasjonat sportów
walki, trener oraz wspaniały zawodnik, prowadził treningi z zawodnikami, którzy do Lubonia zjechali z całej
Polski. Kontakt z tym skromnym, pracowitym i niezwykle zaangażowanym
w pracę szkoleniową trenerem na
pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Camp był ważnym wydarzeniem dla polskiego judo i mamy satysfakcję, że Miasto Luboń oraz LOSIR
znacząco się przyczynili się do organizacji tej imprezy.

W

ARSZTATY LOSIR CATERING W PRZEDSZKOLU NR 1

W lubońskim Przedszkolu nr 1 żywionym przez catering LOSIR
odbyły się pierwsze warsztaty z naszą dietetyk Martą Waligórą. Tematyką zajęć
było promowanie zdrowego stylu
życia. Dzieci wraz z Martą stworzyły piramidy zdrowego żywienia
i aktywności fizycznej umieszczając na niej obrazki z produktami.
Dzieci bardzo chętnie dzieliły się
opowieściami o swoich ulubionych
dyscyplinach sportowych, mówiły
też co robią w wolnym czasie m.in.
piłka nożna, taniec, balet, jazda na
rowerze, judo. Kolejnym zadaniem
było pokolorowanie otrzymanych talerzyków oraz odgadnięcie jakie owoce
i warzywa znajdują się na nich. Dzieci dowiedziały się o najważniejszych korzyściach płynących ze spożywania odpowiedniej ilości owoców i warzyw w ciągu
dnia. W nagrodę za wspólną pracę zjedliśmy kawałek ciasta marchewkowego
upieczonego z niewielkim dodatkiem miodu oraz na bazie mąki pełnoziarnistej.
W kolejnym tygodniu warsztaty odbędą się w Przedszkolu nr 5 „Weseli sportowcy”. Marta zapewnia, że nie jest
to jedyny cykl warsztatów, a biorąc
pod uwagę bardzo miłą atmosferę
i przyjęcie ze strony nauczycieli
i dzieci Przedszkola nr 1 cykl na
pewno będzie kontynuowany.
Kontakt:
Marek Giese
mgiese@losir.eu
tel. 61 899 22 35
21 - Informator Miasta Luboń

Policja, Straż Miejska, OSP
i urządzeniami odpadów drewna niezawierających substancji
niebezpiecznych oraz suchych pozostałości roślinnych. W jednym przypadku właściciel posesji spalał jednak także odpady
komunalne za co został ukarany mandatem karnym.

Komisariat Policji w Luboniu, w związku z realizowanym programem prewencyjnym pn. „Poznański Rower - Bezpieczny Rower”,
pragnie przekazać Państwu wykaz nowych terminów znakowań
rowerów w tut. Komisariacie (Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 42).
MAJ:
• 09.05.2018 r. godz. 10:00 - 13:00
• 17.05.2018 r. godz. 15:00 - 18:00
• 24.05.2018 r. godz. 15:00 - 18:00
CZERWIEC:
• 06.06.2018 r. godz. 15:00 - 18:00
• 20.06.2018 r. godz. 10:00 - 13:00
• 28.06.2018 r. godz. 15:00 - 18:00
Pamiętajmy, że rowery powinny być wyposażone w jedno światło
pozycyjne białe lub żółte, element odblaskowy, co najmniej jeden
działający hamulec oraz dzwonek. Osoba, która chce przystąpić do
programu powinna mieć ze sobą dowód osobisty i ew. dowód zakupu roweru. Konieczne jest też uczestnictwo osoby pełnoletniej
w przypadku znakowania rowerów dzieci.
sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń
Komisariatu Policji w Luboniu
STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBOŃ – INTERWENCJE W MARCU
W marcu strażnicy miejscy w Luboniu wykonali 702 różnego rodzaju interwencji.
•

Podobnie jak to było w lutym, stałej kontroli przez strażników
podlegały miejsca gdzie mogą przebywać osoby z problemami
bezdomności. W jednym przypadku do osoby w złym stanie
zdrowia wezwaliśmy Pogotowie Ratunkowe, które bezdomnego przewiozło do szpitala.

•

W ostatnim miesiącu tej zimy odnotowaliśmy aż 90 zgłoszeń
dotyczących potencjalnego spalania nieczystości stałych
w piecach do tego nieprzeznaczonych. Coraz większa świadomość społeczna w tym zakresie, a także publiczne debaty,
czy ulotki informacyjne, których w minionym miesiącu strażnicy roznieśli blisko 1500 sprawiły, że mieszkańcy Lubonia
zgłaszają do nas tak wiele sygnałów w tym zakresie. W trzech
przypadkach na właścicieli nieruchomości gdzie dochodziło
do termicznego przetwarzania nieczystości stałych nałożone zostały grzywny mandatowe. Jedenaście razy nasze interwencje dotyczyły spalania na terenie otwartym. Zgodnie
z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Luboń” w miesiącu marcu i kwietniu, a także październiku i listopadzie dopuszcza się spalanie poza instalacjami
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•

Ponadto, odnotowaliśmy 153 interwencje związane z ruchem
drogowym. Większość z nich, bo 112 dotyczyła nieprawidłowego postoju lub zatrzymania.

•

Strażnicy doprowadzili również do usunięcia z terenu miasta
3 pojazdów, których stan techniczny wskazywał iż są nieużywane.

•

Interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy 18.
Pięciu właścicieli psów zostało ukaranych za niezachowanie
środków ostrożności zwykłych i nakazanych przy trzymaniu
zwierząt.

•

W marcu strażnicy wykonali 15 łączonych patroli prewencyjnych z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu. Wystawiliśmy również 3 patrole szkolne.

•

Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 16 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji.

•

Na podstawie zapisu „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” za spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych nałożyliśmy 3 mandaty karne.

•

Zabezpieczaliśmy również 3 uroczystości religijne. Wystawiliśmy poczet sztandarowy Miasta podczas uroczystości związanych ze świętem Żołnierzy Wyklętych.

W miesiącu marcu Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu odnotowała 39 interwencji w przypadkach 18 pożarów, 18 miejscowych
zagrożeń ora odnotowaliśmy 3 fałszywe wezwania. Zdarzenia miały miejsca w Luboniu, Poznaniu Puszczykowie, na autostradzie A2
oraz terenie gminy Komorniki.
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – INTERWENCJE W MARCU
W LUBONIU
03.03 – ulica Traugutta pożar śmieci
03.03 – ulica Pułaskiego/Wschodnia pożar trawy,
03.03 – ulica Traugutta pożar śmieci na cmentarzu,
04.03 – ulica Puszkina pożar trawy,
06.03 – ulica Kręta pożar trawy,
06.03 – ulica Kasprzaka pompowanie wody z piwnicy,
07.03 – ulica 11 Listopada wypadek samochodu osobowego,
07.03 – ulica Sobieskiego Fabryczna kolizja drogowa,
07.03 – ulica Miodowa pompowanie wody z piwnicy,
08.03 – ulica Sobieskiego pompowanie wody z piwnicy,
11.03 – ulica Armii Poznań kolizja drogowa,
13.03 – ulica Niepodległości otwarcie mieszkania,
14.03 – ulica Armii Poznań otwarcie mieszkania,
15.03 – ulica Romana Maya 1 pożar śmietnika,
15.03 – ulica Żabikowska sprawdzenie zagrożenia związanego
z niekontrolowanym wyciekiem wody w mieszkaniu,
17.03 – ulica Żabikowska pożar sadzy w kominie,
19.03 – ulica 11 Listopada usunięcie plamy ropopochodnej z powierzchni jezdni,
21.03 - ulica Wieluńska pożar kontenera na śmieci,
23.03 – ulica Nowa pożar sadzy w kominie,
24.03 – ulica Kręta pożar trawy,
24.03 – ulica Sikorskiego sprawdzenie przyczyny wyczuwalnego
dziwnego zapachu w bloku (alarm fałszywy),
29.03 – ulica Kreta pożar trawy,
30.03 – ulica Jachtowa pożar trawy,
31.03 – ulica Bukowa pomoc zespołowi pogotowia ratunkowego
w zniesieniu osoby chorej do karetki.

Szkoła Podstawowa nr 1

www.sp1.lubon.szkolnastrona.pl

W

IELKANOCNY ZAJĄCZEK

Już od kilku dni w naszej szkole czuć było atmosferę zbliżających się
Świąt Wielkanocnych. W środę 28 marca odwiedził naszą klasę Zająć wielkanocny, który zostawił nam w klasie list i kilka zadań do wykonania. Mieliśmy m.
in. ułożyć jego podobiznę z puzzli, rozwiązać wielkanocne zagadki, odkodować
zaszyfrowany obrazek. Po wykonaniu wszystkich zadań ruszyliśmy na poszukiwanie prezentów.
M. Torkowska

T

ERAPIA RĘKI

Raz w tygodniu na
świetlicy dzieci młodszych odbywają się zajęcia z Terapii Ręki. W zajęciach bierze
udział kilkoro dzieci z oddziału O a. W ostatnim czasie budowaliśmy z piasku sensorycznego, nawlekaliśmy kolorowy makaron na sznurki, stworzyliśmy paluszkowy
teatrzyk, przywitaliśmy wiosnę pięknymi bocianami. Z okazji świąt Wielkanocnych
robiliśmy pyszne ciasteczka maślane.
M. Torkowska

K

IERMASZ WIELKANOCNY

Z

ŁOTO DLA OLIWKI

W czwartek 22 marca w SP1 odbył się kiermasz wielkanocny. Już
na pierwszej przerwie
śródlekcyjnej
wszyscy chętni mogli nabyć
wielkanocne
cudeńka
wykonane przez rodziców oraz uczniów klasy
III f. Na kolorowym stole można było znaleźć
to, z czym kojarzymy
nadchodzące święta –
palmy, stroiki, pisanki,
kurczaczki, koszyczki i kartki świąteczne. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Kiermasz wprowadził całą naszą szkolną społeczność w nastrój zbliżających
się świąt. Wszystkim, którzy odwiedzili nasz kiermasz i włączyli się w przygotowanie dziękujemy.
Karolina Lechniak

O l i w i a
Glinka – uczennica klasy III
f SP1, która
na co dzień
trenuje w Luboniu, w Akademii
Tańca
BEZUMA może
pochwalić się
kolejnym sukcesem. Wraz
z koleżankami
uzyskała tytuł
MISTRZA POLSKI w kategorii
contemporary.
Gratulujemy
tak ogromnego sukcesu. Brawo Oliwka!
Karolina Lechniak

K

ONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SP 3

W dniu 19.03.2018 w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas szóstych. W konkursie uczestniczyły szkoły
lubońskie oraz szkoła z Wir. Jedynkę reprezentowały trzy osoby - Anastazja
Rzyszkiewicz z klasy szóstej D, Malwina Wrońska i Jan Talaga z klasy szóstej
B. Nasza uczennica Anastazja Rzyszkiewicz zdobyła trzecie miejsce otrzymując nagrodę w postaci indeksu uprawniającego ją do przyjęcia do klasy siódmej,
dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 3. Laureatce konkursu gratulujemy,
a pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Beata Łakomy

Ś

WIATOWY DZIEŃ SPORTU W SP1

6 kwietnia świętowaliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Sportu i Tenisa
Stołowego. Niemal przez cały dzień podczas przerw śródlekcyjnych tańczyliśmy, graliśmy w koszykówkę i piłkę nożną, trenowaliśmy tenisa stołowego.
W SP 1 WIEMY, ŻE SPORT TO ZDROWIE, AKTYWNOŚĆ I DOBRA ZABAWA!!!
Anna Hajkowicz - Klimaszewska
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Szkoła Podstawowa nr 2

www.sp2lubon.eu

11

KWIETNIA pięcioro uczniów z naszej szkoły, wybranych podczas szkolnych
eliminacji, uczestniczyło w konkursie „Mistrz rachunku pamięciowego” dla
klas IV. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej numer 4. Oliwia Urbaniak kl. 4d,
Oskar Kelma kl.4d, Antoni Piętka kl.4d i Barosz Pawlicki kl. 4f i Wikror Żurek kl. IV d
przez 45 minut zmagali się z trudnymi obliczeniami. Było wiele podchwytliwych zadań, ale nasi uczniowie dali sobie radę. Wszystkim bardzo gratulujemy, a zwłaszcza
Bartoszowi Pawlickiemu, który zajął drugie miejsce.

P

IERWSZEGO DNIA WIOSNY - 21 MARCA OBCHODZILIŚMY PO RAZ KOLEJNY
DZIEŃ WRAŻLIWOŚCI, DZIEŃ MOTYLA.

Jest to akcja objęta patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, której celem jest
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na ludzi chorych i ich potrzeby. Główne obchody odbywają się na Placu Wolności w Poznaniu. Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć
uczniów naszej szkoły. Klasy 4 F i 7B pojechały, by wziąć w nim udział. Uczniowie zabrali ze
sobą motyle namalowane 9 marca przez wolontariuszy z lubońskich szkół. Było ich prawie
1000. Motyle te rozdawaliśmy w środkach komunikacji miejskiej oraz przechodniom na ulicach i na samym Placu Wolności.

T

EGOROCZNY WYJAZD NA 5 DNIOWY „EUROWEEK” ODBYWAJĄCY SIĘ W DNIACH OD 16.03 DO
20.03- TO JUŻ NASZA IV EDYCJA OBOZU JĘZYKOWEGO.
I tym razem nie zabrakło wolontariuszy z całego świata.
Było ich bardzo wielu – z takich państw, jak Urugwaj, Wietnam, Indie, Indonezja, Pakistan, Meksyk, Chiny. Włochy.
Grupa 46 uczniów z klas 4-7 wraz z 4 opiekunami z naszej szkoły: p. Magdaleną Woźny, p. Magdaleną Tarent, p.
Agnieszką Dąbek i p. Aliną Malinowską wzięła udział
w warsztatach językowych w postaci dyskusji, prezentacji,
gier, debat oraz zajęć taneczno-sportowych w malowniczo
położonej miejscowości Różanka w Kotlinie Kłodzkiej.

21

MARCA PO RAZ ÓSMY PRZYWITALIŚMY WIOSNĘ „KONCERTEM WIOSENNYM”.

Koncert odbył się w dwóch częściach – o godz. 9:00 i 13:00. Rozpoczął
się piosenką zagraną na flażoletach i zaśpiewaną przez uczniów klas: 2b,
3c, 3d, 3e. Następnie na pianinie zagrała Wiktoria Bartkowiak z kl. 1b.
Umiejętności wokalne zaprezentowali też: Marta Górska i Karolina Odolanowska z kl. 1c; uczniowie kl. 2a; Urszula Gus, Maria Osiewicz, Zuzanna
Pawlak, Natasza Adamczyk, Oliwia Muszyńska oraz Maksym Radziński
z kl. 2 b; Jagoda Grysińska, Laura Kurowska, Martyna Ligocka, Nadia
Odolanowska i Zuzanna Woźniak z kl. 3c; Maja Tarent z kl. 3 h; Oliwia
Wojciechowska i Ola Marszałkiewicz z kl. 5 b. Nie zabrakło także tańca.
Klasa 2b wykonała taniec do piosenki „West Virginia”. W duetach tanecznych wystąpiły Iga Chudy i Maja Ledniowska oraz Jagoda Tomaszewska
i Paula Skorlińska z kl. 4c. Taniec baletowy z elementami akrobatyki wykonała Maria Szała z kl. 4 e. Wspaniałym wykonawcom oraz niezawodnej
publiczności dziękuje organizator: Lidia Brenskaj.

22

11

KWIETNIA uczniów naszej szkoły odwiedził
słynny wioślarz, olimpijczyk p. Michał Jeliński.
Odpowiedział na liczne pytania dotyczące swojej kariery i miejmy nadzieję - zaraził nas swoją pasją. Kolejka po autografy zdawała się nie mieć końca!

MARCA 2018 roku w godzinach popołudniowych w Bibliotece
Miejskiej w Luboniu odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą
Kosmowską, w którym
uczestniczyli uczniowie
z klasy 3c wraz z wychowawczynią. Autorka
opowiadała o swoim życiu osobistym, wyjaśniła
różnice pomiędzy pisaniem dla
dzieci, młodzieży i dla dorosłych oraz zdradziła skąd czerpie pomysły do swych książek.

21

MARCA w naszej szkole pracowaliśmy nad projektem „Cyfrowobezpieczni z Augustem
i Halinką”. Tego dnia przypomnieliśmy sobie zasady
bezpiecznego
korzystania
z internetu. Wspólnie przygotowaliśmy w grupach plakaty
oraz kolorowe sieciaki. Od dziś
już wiemy, że rozsądne poruszanie się w sieci może być
świetną zabawą, ale również
źródłem wiedzy.
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Szkoła Podstawowa nr 3

www.sp3lubon.pl

D

RZWI OTWARTE W DWUJĘZYCZNYM LO

W piątek, 13 kwietnia odbyły się Drzwi Otwarte w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym,
które powstaje w budynku SP3. Pojawiło się wiele osób zainteresowanych zdobyciem średniego
wykształcenia w naszym mieście. Nic dziwnego, bo i dla licealistów przygotowaliśmy ofertę edukacyjną na najwyższym poziomie. Autorska klasa dwujęzyczna w Strefie Licealisty, 6 godzin języka
angielskiego w tygodniu, a przy tym możliwość nauki w sprofilowanych grupach: politechnicznej i europejskiej, telewizja szkolna,
koło teatralne, warsztaty językowe w kraju
i za granicą, profesjonalne studio nagrań,
współpraca z uczelniami wyższymi i wieloma instytucjami pozaszkolnymi – to tylko
niektóre atuty liceum, które czeka na swoich pierwszych uczniów. Kto nie zawitał do
nas w kwietniu, niech nas odwiedzi 11 maja
o godz. 17.30 – wtedy odbędą się kolejne Drzwi Otwarte. Zapraszamy!

W

YMIANA Z BAMBERGIEM

W dniach 7-14 kwietnia grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła po raz kolejny w wymianie ze szkołą w Bambergu. Dał się on
poznać jako urokliwe miejsce, z którego wszystkich zakątków tchnie historia. Podobnie jak Poznań, Bamberg to miasto osadzone na
rzece, o czym mogliśmy się przekonać podczas przejażdżki statkiem spacerowym.
Zachwyciła nas katedra i kościół św. Michała. Spodobały nam się tradycje wielkanocne mieszkańców Bambergu i okolicznych wiosek,
gdzie barwnie i pomysłowo wykorzystywano pisanki do dekorowania studni – źródła bardzo ważnego surowca dla lokalnego przemysłu piwowarskiego. Atrakcję wymiany stanowiło odwiedzenie Norymbergi
- miasta Wita Stwosza – wybitnego rzeźbiarza, twórcy ołtarza w Kościele
Mariackim w Krakowie. Przeplatającą nowoczesność z tradycją rozrywką
była gra w minigolfa przy tajemniczym ”czarnym świetle”. Goszcząca naszą
grupę, licząca 300 lat
Marie Ward Schule,
pożegnała nas w piąSOBOTY TEŻ CHODZIMY DO SZKOŁY
tek późnym wieczoTeoretycznie sobota jest wolna dla
rem równie serdecznie, jak przyjęły nas uczniów i nauczycieli. W praktyce…uczniowie
klas III dwie kwietniowe soboty przeznaczyli na
niemieckie rodziny.
intensywne powtórki przed egzaminami.

W

„
P

O OWOCACH ICH POZNACIE”

I

MIEJSCE CHŁOPCÓW I II MIEJSCE DZIEWCZYN NA MISTRZOSTWACH LUBONIA W PIŁCE RĘCZNEJ

Nasi laureaci konkursów wojewódzkich odebrali 16 kwietnia w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. We wtorek, 20 marca na sali LOSIR-u odbyły się Mistrzostwa LuboMieczysława Karłowicza w Poznaniu dyplomy poświadczające nia w Piłce Ręcznej chłopców i dziewcząt. W pierwszym spotkaniu
ich wielką wiedzę, pasję i ciężką pracę. Przypomnijmy: Tymon rywalizowały dziewczyny. Nasze reprezentantki po bardzo wyrówDydowicz, Tymoteusz Karalus (przygotowani przez p. Karolinę nanej walce uległy drużynie SP5, 5:3. Ostatecznie zajęły II miejsce.
Wilczyńską-Kąkol), Stanisław Jankowski (opieka p. Hanna Mar- Chłopcy po bardzo emocjonującym meczu wygrali z reprezentacją
cinkowska)- zostali laureatami z matematyki, Sonia Kunin z ję- SP5 - 15:14. Trzeba zaznaczyć, że nasi zawodnicy walczyli do samezyka rosyjskiego (opieka p. Mariola Gryczyńska), z historii tytuł go końca, musieli odrobić sporo punktów i w ostatnich sekundach
laureata zdobył Łukasz Majerski (przygotowanie p. Anita Plu- meczu doprowadzili zespół do wygranej. Serdecznie gratulujemy
mińska-Mieloch), z geografii laureatem został Piotr Latasiewicz i życzymy dalszych sukcesów!
(nauczany przez p. Magdalenę Łobejko), z wosu – Jakub Stelmach (przygotowany przez p. Agatę Matyjasek i p. Alinę Wiatr).
Cieszymy się także z sukcesu uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty konkursów wojewódzkich. Należą do nich – Damian Kayzer i Tymoteusz Kalarus z fizyki (opieka p. Izabela Stęplowska), Tomek Beszterda
i Tomek Kordziński z wosu (opieka p. Agata Matyjasek, p. Alina Wiatr)
oraz Tymon Dydowicz z chemii (przygotowywany przez p. Izabelę Cykowiak).
Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że do etapu rejonowego
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie z naszej szkoły zakwalifikowali się: w kategorii szkoły podstawowej - Jakub Wierciński z klasy
6b,a w kategorii gimnazjum - Aleksandra Klój z 3c. Uczniów przygotowuje p. Agata Matyjasek.
Trzymamy kciuki!

25 - Informator Miasta Luboń

Szkoła Podstawowa nr 4
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www.sp4lubon.szkolnastrona.pl

INAŁ OLIMPIADY SPORTOWEJ KLAS 1-3 W DASZEWICACH

Dnia 26.03.2018 odbył się FINAŁ OLIMPIADY SPORTOWEJ KLAS 1-3
W DASZEWICACH. Do Finału Olimpiady zakwalifikowały się szkoły z Mosiny, Puszczykowa, Kleszczewa i Sp4 z Lubonia. Nasi uczniowie z pełnym zaangażowaniem i determinacją pokonywali kolejno wyścigi rzędów i odpowiadali
w 100% poprawnie na pytania z zakresu Olimpiady Zimowej z Soczi z 2014
roku .
Emocje były ogromne! Wola walki nie opuszczała naszych uczniów do samego
końca! W ostatecznym wyniku zajęliśmy III MIEJSCE. Szkoła otrzymała puchar
, każdy z uczestników -medal i dla wielka pakę sportowych prezentów.
Emilia Bielińska - Bobkowicz

W

W

IELKI SUKCES UCZNIÓW KLASY VIIC

Dnia 5 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły z klasy 7c w składzie: Jakub Adam, Piotr Bartkowiak i Bruno Czechowicz pod opieką pani Beaty Wlazły udali się do Zespołu Szkół Budownictwa nr 1
w Poznaniu. Odbyła się tam III edycja konkursu języka niemieckiego „Deutschkuns[z]t. Nasi uczniowie po długich i wyczerpujących
przygotowaniach do konkursu zajęli trzecie miejsce. Warto dodać,
że rywalizacja była zacięta i w konkursie brało udział aż 12 szkół
z Poznania i całego powiatu poznańskiego. Nagrody ufundowane
zostały przez Pierwszą Damę panią Agatę Kornhauser – Dudę oraz
wydawnictwa: Klett i Wagner
Jakub Adam z klasy VIIc

W

YJĄTKOWY GOŚĆ

Dnia 26 marca 2018 r. gościliśmy po raz drugi Pana Łukasza
Wierzbickiego podróżnika i autora książek podróżniczo przygodowych dla dzieci. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV, dla
których jedna z książek naszego gościa jest lekturą, a mianowicie
„Dziadek i niedźwiadek”. Spod jego pióra wyszły takie książki jak:
,,Afryka Kazika”, „ Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana” oraz
najnowsza: „Ocean to pikuś.”
Spotkanie z pisarzem miało naprawdę niezwykły przebieg. Autor
swoje opowieści ilustrował wieloma fotografiami, filmami, nagraniami odgłosów afrykańskich zwierząt. Stare kuferki i walizki kryły
w sobie wiele rekwizytów, które ubarwiały niesamowite opowieści
autora. Pan Łukasz łączy w sobie dwie niezwykłe cechy: niezwykłego pisarza i wspaniałego opowiadacza, obdarzonego subtelnym
poczuciem humoru. Wszyscy więc z zapartym tchem słuchali jego
historii, wybuchając wielokrotnie serdecznym śmiechem.
Po spotkaniu z uczniami, każdy mógł otrzymać jego autograf.
Dziękuję serdecznie Radzie Rodziców za sfinansowanie spotkania
z Panem Łukaszem Wierzbickim.
Ania Zamelska
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OJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY – ETAP REJONOWY

24 marca 2018 roku odbył się Wojewódzki Konkurs Matematyczny etap rejonowy organizowany przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty. Wiktor Piórkowski, uczeń klasy 7 naszej szkoły
zdobył tytuł laureata na tym etapie konkursu. Na 57 uczniów
zgłoszonych w naszym rejonie, do konkursu przystąpiło 56 z czego 7 osób zakwalifikowało się do kolejnego etapu. Serdecznie
gratulujemy Wiktorowi oraz jego rodzicom osiągniętego sukcesu.
Życzymy dalszych sukcesów na kolejnym etapie konkursu.
24 maja odbędzie się ostatni, wojewódzki etap tego konkursu.
Trzymamy kciuki za powodzenie w dalszych zmaganiach na ostatnim etapie konkursu.
Małgorzata Celler

Szkoła Podstawowa nr 5

www.sp5.lubon.pl

T

T

Tymoteusz Jurewicz z klasy 3g uzyskał tytuł
finalisty I Ogólnopolskiego Konkursu Języka
Niemieckiego „Lust auf Lesen”.

Tomek
Jankowiak
z klasy 3g uzyskał
awans do kolejnego etapu III Edycji
Ogólnopolskiej
Akademii Konkursu
Wiedzy o Prawie
realizowanej przez
Centrum
Edukacji
Prawnej
Krajowej
Rady Radców Prawnych dla uczniów
szkół podstawowych
i wygaszanych klas gimnazjalnych w ramach programu
„Szkoła bliższa prawu”. Tomek jest wśród dwudziestu
gimnazjalistów z województwa wielkopolskiego, którzy uzyskawszy najwyższe wyniki, zakwalifikowali się
do etapu okręgowego.

YMEK FINALISTĄ OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

T

OMEK I KAPER KOLEJNYMI LAUREATAMI

Kolejni uczniowie naszej szkoły zdobyli tytuły
laureatów kuratoryjnego
konkursu
przedmiotowego! Tomek Jankowiak
i Kacper Kamiński z klasy 3g przeszli pomyślnie
wszystkie etapy Konkursu Wiedzy Obywatelskiej
i Ekonomicznej.

W

YMIANA UCZNIÓW SP 5 Z HISZPANIĄ

OMEK W KOLEJNYM ETAPIE KONKURSU WIEDZY O PRAWIE

S

UKCESY Z GEOGRAFII

J e s t e ś
wędrowcem
i podróżnikiem
–
poznajesz
świat – pod
takim hasłem
w marcu odbywał się konkurs
geograficzny,
którego
organizatorami
było: Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Pracownia Dydaktyki
Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału
Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
Do drugiego etapu, który odbędzie się w czerwcu 2018 roku zakwalifikował

Od 4 do 11 kwietnia gościliśmy grupę uczniów i nauczycieli z Institut Can Mas
w Ripollet koło Barcelony. Było to już nasze drugie spotkanie, ponieważ w marcu
24-osobowa grupa z nauczycielami (Magdaleną Madajczyk-Głowacką i Katarzyną
Jankowską-Kostrzewą)
odwiedziła hiszpańską
szkołę. Przez tydzień
realizowaliśmy
wspólnie program wymiany.
Najważniejsze
punkty
to zwiedzanie Lubonia
(Muzeum Martyrologiczne), zabytków Poznania, pałacu w Rogalinie
i arboretum w Kórniku,
poznawanie
przyrody
w Wielkopolskim Parku
Narodowym oraz zajęcia w szkole. Weekend
goście spędzili wspólnie
z rodzinami goszczącymi,
które postarały się wypełnić ten czas rozmaitymi
atrakcjami. Nie zabrakło zabawy, wspólnego popołudnia przygotowanego przy pomocy całej społeczności szkolnej: rodziców, uczniów,
Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli. Spotkanie uświetniły występy muzyczne i degustacja potraw.
Projekt wymiany przypadającej w roku ogłoszonym przez
Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego
(#EuropeForCulture) był nie tylko okazją do poznania polskiej i hiszpańskiej kultury i tradycji, ale też doskonalenia
znajomości języków, zawierania nowych znajomości, nauką
samodzielności, rozbudzaniem zamiłowania do podróży,
integrowaniem się środowiska szkolnego, wymianą doświadczeń. Korzyści wynikających z udziału w wymianie
młodzieży jest wiele i każdy uczestnik zapewne ma własne
przemyślenia i refleksje, które wykorzysta w przyszłości.
Może zawarte nowe przyjaźnie przetrwają próbę czasu
i spotkamy się ponownie?
https://exchangecanmassp5.blogspot.com
Magdalena Madajczyk-Głowacka
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Wiadomości z przedszkoli
PRZEDSZKOLE NR 1
Marzec zakończyła uroczystość związana z Wielkanocą. Na dzieci
czekały wspaniale przystrojone stoły i koszyczki z niespodzianką od
wyczekiwanego Zajączka. Grupa Śnieżynek zaprezentowała przedstawienie teatralne nawiązujące do tradycji Świąt Wielkanocnych oraz
pokaz gry na flażoletach. Warto wspomnieć, iż dzieci z grupy Śnieżynek
grają na flażoletach już od kilku lat.
Podczas uroczystości wielkanocnych był z nami zastępca Burmistrza
Lubonia Michał Popławski, ks. Proboszcz Józef Majchrzak oraz radna
Dorota Franek. Wszystkich serdecznie witała Dyrektor placówki Dorota Zielewicz, która wraz z gośćmi złożyła serdeczne życzenia dzieciom i wszystkim pracownikom przedszkola.
Iwona Kmiecik

PRZEDSZKOLE – TRÓJECZKA
Marzec pomimo niepogody upłynął w naszym przedszkolu bardzo radośnie. Obowiązkowo
8 marca wszyscy
chłopcy złożyli życzenia dziewczynkom i paniom wychowawczynią
wręczając drobne
upominki. Odwiedził nas też teatrzyk
„Klub Małego Muzyka”, z którym
zagraliśmy w quiz
muzyczny. W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny pożegnaliśmy wspólnie wykonaną marzannę. Ostatnim punktem minionego miesiąca było
uroczyste śniadanie oczywiście związane ze Świętami Wielkanocnymi.
Nie obyło się również bez prezentów, które zajączek pochował w przedszkolnych szafkach. Mamy nadzieję, że kwiecień okaże się równie udany.
Joanna Konieczna

PRZEDSZKOLE NR 5 – WESELI SPORTOWCY
Pani Iwona Sikora 12 kwietnia 2018 roku w naszym
przedszkolu zorganizowała pokaz mody, na którym
prezentowane były stroje i atrybuty różnych dyscyplin
sportowych. 13 kwietnia 2018 roku był Dniem Zdrowego Żywienia. Dzieci poprzez gry, konkursy i zabawy odkrywały zasady zdrowego odżywiania. Wszystko działo
się pod okiem Pani dietetyk. Pani Małgorzata Urbańska
i Pani Joanna Byczkowska zorganizowały 19 kwietnia
bieżącego roku w grupie IV przegląd teatralny, na którym gościliśmy przedszkolaki „Trójeczka” z Przedszkola
nr 1 „Pogodne Przedszkole”. 20 kwietnia całe przedszkole obchodziło „Dzień Ziemi”. 23 kwietnia odbyło się
zebranie z rodzicami podczas, którego przekazano im
informacje o realizacji planu rocznego i podstawy programowej. W takcie spotkania zostały omówione, także kwestie dotyczące organizacji Festynu Rodzinnego.
Kwiecień pożegnał nasze przedszkole koncertem grupy
„artandmusic” pt. „Muzyczny Globtroter”.
Lidwina Antkowiak

PRZEDSZKOLE „CZARODZIEJSKI OGRÓD”
5 kwietnia wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Łowieckiego w Uzarzewie, poświęconą tradycjom wielkanocnym. Dużą trakcją
był bezpośredni kontakt dzieci ze zwierzętami. Mogliśmy usłyszeć głosy ptaków ,żyjących na całym świecie oraz wzięliśmy udział
w warsztatach plastycznych, podczas których powstały cudne zajączki. W każdym z nas drzemią nieodkryte pokłady zadziwiających
pomysłów. Światowy Dzień Książki uczciliśmy, tworząc swoją książeczkę i nauczyliśmy się jak o nią dbać i dlaczego warto czytać.
Dzieci wykonały zakładkę do swoich książeczek. Kolejny tydzień obfitował w miód. Obejrzeliśmy fascynujący obraz z życia pszczół.
Dowiedzieliśmy się, że pszczoły są bardzo pracowite a miód jest bardzo zdrowy. W kolejnym tygodniu zawitaliśmy łąkę i zobaczyliśmy
jej mieszkańców. Dzięki życzliwości panów strażaków przedszkolaki mogły z bliska obejrzeć samochody i sprzęt pożarniczy i zapoznać się z zwodem strażaka. Z wycieczki wróciły pełne niezapomnianych wrażeń. 25.04.obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Dzieci
wzbogaciły wiedzę na temat ochrony przyrody. Z tej okazji posadziły w ogrodzie przedszkolnym rośliny, o które zobowiązały się dbać.
Małgorzata Perlińska-Baraniak

PRZEDSZKOLE „CHATKA SKRZATKA”
W marcu dzieci mogły pożegnać w końcu zimę. W tym celu przygotowały
ekologiczną słomianą Panią Marzannę, którą potem symbolicznie spaliły
i utopiły, podśpiewując przy tym wiosenne piosenki. Jak co roku przedszkolaki zaprosiły swoich najbliższych na wspólne zabawy podczas warsztatów
Wielkanocnych. W Wielkim Tygodniu również wspólnie zasiedliśmy do
świątecznego śniadania. W tym miesiącu najstarsza grupa przedszkolaków
wybrała się na edukacyjną wycieczkę do Biblioteki Miejskiej. Kontynuując
cykl odwiedzin naszego przedszkola przez „Filharmonię Pomysłów” odbył
się spektakl muzyczny pod tytułem „Dyl Smykosmyczkowski”.
Milena Wawrzyniak
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Seniorzy w Luboniu, Zielony Luboń
Wiadomości z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Luboniu

M

arzec był miesiącem sztuki w naszym Domu. W niedzielę,
11.03.2018 r. wybraliśmy się na spektakl pt. „Drewniany talerz” według tekstu amerykańskiego pisarza Edmunda Morrisa,
wystawiony przez grupę amatorów przy kościele pw. Św. Trójcy
w Poznaniu. Treścią sztuki były relacje pomiędzy starszym pokoleniem a ich dziećmi i trudne wybory, dotyczące opieki nad schorowanymi rodzicami.

28

marca obchodziliśmy 93 urodziny naszej najstarszej
uczestniczki. 100 lat, albo i jeszcze więcej pani Joanno!

W

środę, 21.03.2018 r. odwiedziła nas już po raz drugi Agencja
Art-Metanoia z Krakowa. Wystawili program satyryczno-muzyczny pt. „Kobietki”. Było dużo śmiechu. Razem z nami jako
publiczność zasiedli nasi sąsiedzi z WTZ „Wspólna Droga”.

W

Wielkim Tygodniu Seniorzy przygotowywali wystrój sali
i potrawy wielkanocne. Na uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym gościliśmy burmistrza Mateusza Mikołajczaka i proboszcza parafii św. Jana Bosko księdza Romana Kubickiego.

5

kwietnia gościliśmy dwóch dzielnicowych z Komisariatu w Luboniu. Przeprowadzili oni prelekcję na temat oszustw i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dowiedzieliśmy się także, jak można
skontaktować się ze swoim dzielnicowym i w jakich sprawach. Seniorzy mieli dużo pytań i z zainteresowaniem słuchali prezentacji.

Konkurs Zielony Luboń 2017: „Głogosia” tonie w zieleni

W

gronie laureatów konkursu Zielony Luboń znaleźli się zwycięzcy w kategorii „najpiękniejszy teren przed domem”, mieszkający przy ul. Fryderyka Chopina 2 – państwo: Małgorzata i Piotr Pawlakowie. Pani Małgorzata
pochodzi z Gniezna, później do trzynastego roku życia mieszkała w cudownym mieście Gołdap, a następnie w Poznaniu – skąd pochodzi pan Piotr. Z początkiem grudnia minęło 16 lat jak mieszkają w naszym mieście. Pan Piotr ma
biuro rachunkowe i największy w Polsce sklep internetowy ze sprzętem szkoleniowym dla psów, natomiast pani Małgorzata z zawodu jest fotografem, zajmuje się domem i psami, które jak wyznała od dawna są jej miłością, która nie
przemija, a wręcz systematycznie, jak ogrodowe kwiaty rozkwita.
Joanna Cichoń i Paweł Wolniewicz
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Aktualności

30 - Informator Miasta Luboń

Historia
Sztafeta Pamięci w forcie VII
W sobotę 7 kwietnia 2018 roku w Muzeum Martyrologii Wielkopolan w forcie VII w Poznaniu miało miejsce rozstrzygnięcie
konkursu historycznego „Sztafeta Pamięci - losy mojej rodziny
w czasie drugiej wojny światowej - II edycja”. Nie obyło się też bez
akcentów lubońskich.
Organizatorem konkursu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych przy współpracy
z Muzeum Martyrologii Wielkopolan w forcie VII, oddziałem poznańskim Instytutu Pamięci Narodowej i Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odbywał się on pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego.
Jednym ze szczególnych gości spotkania była Wiesława Karczewska-Grabias, autorka książki „Przetrwać czas nieludzki… Opowieść
o Zofii Kołeckiej-Fugiel”. Przedstawiła ona dramatyczne losy swojej
mentorki, więźniarki czterech obozów koncentracyjnych. Laureaci
otrzymali z rąk autorki zaprezentowaną książkę z dedykacjami.
Na uroczystości nie zabrakło też członków Towarzystwa Miłośników
Miasta Lubonia w historycznych mundurach garnizonu poznańskiego
z międzywojnia. Konstancja Maćkowiak z klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu była najmłodszym uczestnikiem i dostała specjalne
podziękowanie za zaangażowanie. Opisała historię swojego pradziadka
Leona Maćkowiaka, międzywojennego podoficera Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzielnie asystowała jej w historycznym stroju młodsza siostra
Michalina uczęszczająca do Przedszkola Calineczka w naszym mieście.
Konkurs był jednak przeznaczony przede wszystkim dla uczniów szkół
podstawowych z klas VII, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Wśród laureatów znalazła się również Marianna Jasiczak z pracą „Historia i losy mojej rodziny mojej babci Marysi w czasie II Wojny Światowej”
ze Szkoły Podstawowej nr 3. Otrzymała ona II miejsce w pierwszej grupie
wiekowej, a więc szkoły podstawowe klasy VII oraz gimnazjum. Z kolei
Olimpia Wojciechowska z tej samej szkoły z pracą „Historia mojej Rodziny” otrzymała III nagrodę.
Serdecznie gratulujemy!
Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

FESTYN WĘDKARSKI DLA DZIECI
26 Maja 2018 r. Nad zalewem „ kocie doły„ w luboniu, zarząd koła pzw „lubonianka„ organizuje festyn wędkarski dla dzieci członków koła
„lubonianka„ oraz dzieci Mieszkańców miasta lubonia.

ZAWODY BĘDĄ PRZEPROWADZONE W TRZECH GRUPACH WIEKOWYCH :
CHŁOPCY

ROCZNIK
2005 -2008

ZBIÓRKA
I ZAPISY OD GODZ

7.00 DO 8.00

DZIEWCZYNY I CHŁOPCY

ROCZNIK
2003- 2004

ZBIÓRKA
I ZAPISY OD GODZ

7.00 DO 8.00

DZIEWCZYNY

ROCZNIK
2005- 2008

ZBIÓRKA
I ZAPISY OD GODZ

11.00 DO 12.00

DZIEWCZYNY I CHŁOPCY

ROCZNIK
2009- 2011

ZBIÓRKA
I ZAPISY OD GODZ

11.00 DO 12.00

Prosimy o ścisłe przestrzeganie terminów zbiórek. Na zawody należy przynieść: legitymację szkolną, wędkę, siatkę na ryby i przynęty.
Dzieci do lat 14 – tu przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów.
Dla najlepszych przewidziane są upominki.
Życzymy udanej zabawy !!!
Prezes Robert Grajczak
Zarząd Koła: Tadedeusz Mroczyński
31 - Informator Miasta Luboń

BURMISTRZ

RADA MIASTA

Małgorzata Machalska

Przewodnicząca:
Teresa Zygmanowska

Zastępcy Burmistrza:
Michał Popławski
Mateusz Mikołajaczak

Zastępcy Przewodniczącej:
Paweł Radosław Krzyżostaniak
Piotr Łukasz Izydorski

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

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

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

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

BIBLIOTEKA
MIEJSKA

SZKOŁA
PODSTAWOWA
nr 3

07.05.2018

Kołodziej Tomasz
Piotr

21.05.2018

OŚRODEK
KULTURY

URZĄD
MIASTA

Wolniewicz Paweł
Antoni

Franek Dorota

Budzyński Łukasz

Bartkowiak Patryk
Marcin

Ekwińska Katarzyna

Woźniak Magdalena
Anna

Piotr
Goryniak Piotr

04.06.2018

Dworaczyk Adam
Tomasz

Samulczyk Marek

Krzyżostaniak Paweł
Radosław

Okupniak Andrzej

18.06.2018

Zygmanowska Teresa

Bielawski Jakub

Frąckowiak Katarzyna

Andrzejczak Paweł
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