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ZAKUP DWÓCH NOWYCH
AUTOBUSÓW DLA LUBONIA!
16 maja, Burmistrz Miasta Małgorzata Machalska uczestniczyła
w podpisaniu umowy pomiędzy Translubem i Solaris Bus & Coach
S.A. na zakup dwóch fabrycznie nowych, 12-metrowych autobusów klasy MAXI, na łączną kwotę 2 285 340 zł.

Autobusy napędzane nowoczesnymi i ekologicznymi silnikami
spełniającymi normę czystości spalin min. EURO-6. Wyposażone w system samogaszący. Spełniające normę PN-S-47010
dla niskopodłogowego, jednoczłonowego autobusu miejskiego.
Zgodne z wymaganiami dla pojazdu kategorii M3(I) wg normy PN-89/S-02006 oraz kategorii M3. Spełniające warunek niepalności
w odniesieniu do wszystkich elementów nadwozia stanowiących
wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy.

Zakup zostanie sfinansowany dzięki dofinansowaniu w ramach
programu 3.3.3 „ Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska w tamach ZIT dla MOF Poznania” w ramach
którego Miasto Luboń otrzymało ponad 13 milionów dofinansowania. Więcej informacji na temat dofinansowania znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Luboń:
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http://lubon.pl/contents/content/15/1823

Szanowni Mieszkańcy!
Zapraszam do lektury
czerwcowego wydania
Informatora Miasta Luboń. Koniec kwietnia
i maj upłynął pod znakiem
dobrych wiadomości dotyczących
uzyskanych
przez Miasto dofinansowań. Otrzymaliśmy prawie 1,8 miliona złotych
dotacji na termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 (str.
6), a także 275 tysięcy
złotych na przebudowę boiska przy ul. Rzecznej (str. 8). Ponadto,
podpisana została umowa na zakup dwóch nowych autobusów,
które zostaną sfinansowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu
w ubiegłym roku (str. 2).
Zachęcam także do zapoznania się z programem Dni Lubonia (str.
15), a także programem atrakcji na plaży miejskiej (str. 17), która
w tym roku po raz pierwszy zapewni tak szeroki wachlarz animacji dla dzieci i wydarzeń kulturalnych. Już drugi raz spotkamy się
także na zajęciach fitness na świeżym powietrzu, realizowanych
w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego (str. 18).
Życzę miłej lektury!
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
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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)
przebudowa ul. Żabikowskiej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania ulic Buczka - Targowa – Poznańska
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)

Aktualności
OPINIE EKSPERTÓW DECYDUJĄ O KSZTAŁCIE SKRZYŻOWANIA
Szanowni Mieszkańcy,
W związku z akcją plakatową protestujących przeciwko projektowi budowy skrzyżowania ul. Długiej z ul. Żabikowską i jednoczesnego zlikwidowania skrzyżowania ul. Uroczej z ul. Żabikowską, podaję powody wyboru projektowanego rozwiązania,
z których każde jest zgodne z obowiązującym prawem.
Każdy projekt budowy drogi musi być zaopiniowany pod względem
geometrii drogi i organizacji ruchu przez Wydział Dróg i Gospodarki
Przestrzennej
Starostwa
Powiatowego
w Poznaniu. Opiniuje on projekty
budowlane dróg
dla wszystkich
17 gmin Powiatu
Po z n a ń s k i e g o ,
dzięki temu posiada największe
doświadczenie pozwalające ocenić dokumentację projektową
pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Doświadczenie
większe aniżeli Burmistrz, urzędnicy Miasta Luboń, czy inne osoby.
Projektant budowy ul. Długiej opracował dwa warianty
rozwiązania
skrzyżowania ulic
Żabikowska -Długa – Urocza. Do
dalszych prac projektowych Starostwo Powiatowe
w Poznaniu zarekomendowało wariant zakładający zlikwidowanie skrzyżowania
ul. Uroczej z ul. Żabikowską i budowę skrzyżowania ul. Żabikowska
z ul. Długą, jako rozwiązanie korzystniejsze z powodu:
•

lepszej czytelności skrzyżowania,

•
•

bezpieczniejszej komunikacji pieszej,
zbierania przez ul. Długą ruchu samochodowego z większego

Podpisanie umowy na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
7 maja, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej w ramach zadania: „Wzmacnianie wojewódzkich kolejowych
przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji
Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
Współfinansowanie połączeń kolejowych na linii Poznań Główny –

obszaru miasta.
W związku z kolejnymi pismami części mieszkańców do Starosty
Powiatowego Jana Grabkowskiego, Starosta dodatkowo skierował omawiany projekt do rozpatrzenia przez działający przy
Staroście Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zespół,
w skład którego wchodzą przedstawiciele m. in:
•
•
•

Wydziału Dróg
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
Zarządu Dróg Powiatowych.

Zespół uznał oba warianty za zgodne z przepisami prawa. Jako
korzystniejszy uznał wariant budowy skrzyżowania ul. Żabikowska-Długa (czyli ten, przeciwko któremu skierowany jest obecny
protest), podnosząc argument czytelności skrzyżowania, ruchu na
wprost po drodze utwardzonej oraz bezpieczniejszego ruchu pieszych.
Dodatkowo, zgodnie z zaleceniem Zespołu, skrzyżowanie ul. Uroczej i ul. Długiej będzie skrzyżowaniem wyniesionym, równorzędnym, co pozwoli na uspokojenie ruchu i zapewni pierwszeństwo
wlotu ul. Uroczej.
Podsumowując, oba rozpatrywane warianty skrzyżowania ul. Żabikowska – Urocza – Długa są zgodne z prawem, a zatem bezpieczne. Zdecydowano o wyborze rozwiązania, jako korzystniejszego
w opinii projektanta, Starosty Poznańskiego - Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego przy Starostwie Powiatowym.
Żaden burmistrz, czy mieszkaniec nie zna się na wszystkim. Dlatego, aby podjąć właściwą decyzję, musi opierać się na opinii fachowców. Co ważne, Starostwo Powiatowe jest odrębną instytucją, jest
więc w stanie niezależnie od lokalnej presji mieszkańców lub opinii
burmistrza – wydać ekspertyzę, która będzie najkorzystniejsza dla
mieszkańców korzystających z tego skrzyżowania.
Jako Burmistrz, nie mogę, jakkolwiek bym chciała, przychylać
się do wszystkich opinii mieszkańców. Muszę bowiem zadbać
o bezpieczeństwo użytkowników projektowanego skrzyżowania –
a taką gwarancję daje mi opinia niezależnych ekspertów.
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Wolsztyn (na odcinku Poznań – Grodzisk Wielkopolski) przez Miasto Luboń wraz z Powiatem Poznańskim, Miastem Poznań, Gminą
Grodzisk Wielkopolski, Gmina Stęszew, Gminą Komorniki oraz
Gmina Granowo skutkować będzie wprowadzeniem z dniem 10
czerwca nowego rozkładu jazdy pociągów obsługiwanych przez
Koleje Wielkopolskie.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że z uwagi na usytuowanie, Miasto Luboń obsługiwane jest również przez linię kolejową Poznań
– Wrocław. W ramach w/w linii również planowane jest uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, jednakże z uwagi na trwające prace modernizacyjne na
odcinku Kościan – Leszno wprowadzenia PKM należy spodziewać
się w 2020.

Zakup dwóch używanych autobusów
Przedsiębiorstwo Transportowe Translub w kwietniu zakupiło kolejne dwa używane niskopodłogowe, całkowicie klimatyzowane
autobusy marki MAN. Jest to kontynuacja wymiany taboru wykorzystywanego przez Spółkę trwająca od 2017 roku. Jak wcześniej
informowaliśmy, w tym roku Miasto podpisało umowę na zakup 3
nowych autobusów hybrydowych, obecnie trwa przetarg na zakup
dwóch autobusów dieslowych
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Aktualności

MIASTO UZYSKAŁO 1,8 MILIONA DOFINANSOWANIA NA TERMOMODERNIZACJĘ SP2!
Miło jest mi poinformować, że kolejny projekt Miasta Luboń otrzymał dofinansowanie. 26 kwietnia
do urzędu wpłynęła informacja
o przyznaniu dotacji na projekt „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF
Poznania w drodze kompleksowej,
głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej
nr 2 w Luboniu”. Wniosek został złożony w 2017 roku w ramach
konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski na poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”,
WRPO 2014-2020.
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
Kwota dotacji, jaką otrzymało Miasto to 1 791 215,53 zł. Całkowite koszty zadania to: 2 169 980,67 zł. Prace rozpoczną się
w marcu 2019 roku i zakończą w październiku 2019.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:
• ocieplenie ścian zewnętrznych (blok nr 1 - budynek starej
szkoły i blok nr 2 - dydaktyczno - gospodarczy),
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•
•
•
•

•

ocieplenie stropodachu (blok nr 2),
wymiana stolarki okiennej dla całości obiektu,
wymiana starych drzwi zewnętrznych węzła cieplnego
modernizacja systemu grzewczego, w tym węzła cieplnego
o wysokim stopniu zużycia oraz nisko sprawnej instalacji centralnego ogrzewania,
przebudowa instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej –
zastąpienie wentylacji wyciągowej wentylacją z odzyskiem
ciepła (nawiewno-wywiewną).

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:
- obniżenie zapotrzebowania na energię dla celów grzewczych budynku,
•

•
•
•
•

spadek kosztów utrzymania i eksploatacji budynku związanych z ogrzewaniem, bieżącymi naprawami, remontami i konserwacją;
podniesienie komfortu korzystania z budynku,
wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowania obiektu,
poprawa estetyki budynku użyteczności publicznej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków M. Luboń;
obniżenie poziomu emisji do atmosfery CO2 i trwałych zanieczyszczeń organicznych (lokalnie – ograniczenie tzw. niskiej
emisji, globalnie –ograniczenie efektu cieplarnianego).

Poniżej prezentujemy projekt termomodernizacji budynku.

Aktualności

M

edale rozdane – mistrzostwa polski kadetów w ramach
24 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zakończone!
Lubonianie w czołówce: złoto dla patryka pyśka!

Zakończyły się zmagania najlepszych polskich kadetów w tenisie stołowym. Gry finalowe ich poziom sportowy oraz towarzyszące tym spotkaniom ogromne emocje
zachwyciły licznie zebraną na hali LOSIR w Luboniu publiczność.
W pierwszej fazie zawodów 151 zawodników rywalizowało w pierwszej fazie rozgrywek o medale w klasyfikacji drużynowej. Wśród dziewcząt najlepsze okazały
się zawodniczki Bronowianki Kraków, które w finale pokonały Nurt Przemyśl 3:1. Brązowe medala przypadły drużynom KS I Gorce Nowy
Targ i JKTS I Jastrzębie Zdrój. Właśnie zespół z Jastrzębia stanął na drodze do medalu drużynie LKTS Luboń pokonując podopieczne
Mariusza Pyska 3:2. Dało to luboniankom 5 miejsce w turnieju.
Wsród chłopców zwycięstwo przypadło drużynie KS Decorglass
Działdowo, ktora w finale zwyciężyła Bogorię Grodzisk Mazowiecki 3:1. Brązowe medale dla ZKS Drzonków oraz TS Kuźnia
Martex Rybnik.
Mecze finalowe w singlu siedmiosetowe boje, w których obraz pojedynku zmieniał się jak w kalejdoskopie. Kuba Kwapiś z Dwójki
Rawa Mazowiecka, który „wrócił z dalekiej podróży” na początku
spotkania, po pięknym, siedmiosetowym boju wygrał z Szymonem
Kolasą (Gorce Nowy Targ) i zapewnił sobie mistrzostwo Polski kadetów! Brązowe medale zdobyli Patryk Lewandowski (Dekorglass
Działdowo) i Patryk Dziuba (ZKS Drzonków).
Podobne emocje były w finale singla dziewcząt. Wygrała Ilona
Sztwiertnia z krakowskiej Bronowianki, pokonując główną faworytkę do triumfu - Elżbietę Kwiatkowską (Rokita Brzeg Dolny).
W finale,
podobnie jak w przypadku chłopców, potrzeba było aż siedmiu setów do wyłonienia triumfatorki. Brązowe medale wywalczyły: Katarzyna Królikowska (Strzelec Frysztak) i Zuzanna Gaworska (AZS UE Wrocław).
Zuzanna Sułek z LKTS odpadła w ćwierćfinale przegrywając z późniejszą triumfatorką Iloną Sztwiernią i zajęła 5 miejsce.

W

ielki sukces zawodnika z Lubonia

Patryk Pyśk (LKTS Luboń) w parze z multimedalistą tego turnieju Kubą
Kwapisiem (3 medale 2 złote i jeden srebrny) pokonali Damiana Korczaka i Maksymiliana Miastowskiego. Brąz dla Michała Olbrychta i Szymona Sporka (obaj
MOSiR Dukla) oraz Dawida Kosmala (Płomień Limanowa) i Szymona Kolasy
(Gorce Nowy Targ).
Wśród dziewcząt triumfowała para Martyna Stachniak (Nurt Przemyśl) ,Zuzanna Kowalczyk (Gorce Nowy Targ), które wygrały z parą:
Anna Kubiak/Laura Kałużny (obie JKTS Jastrzębie-Zdrój) 3:1. Brązowe medale powędrowały z kolei do Elżbiety Kwiatkowskiej (MKS
Rokita Brzeg Dolny) i Natalii Szymczyk (Skarbek Tarnowskie Góry) oraz Aleksandry Jarkowskiej i Michaliny Górskiej (obie Dojlidy Białystok).

WYNIKI FINAŁÓW
Martyna Stachniak/Zuzanna Kowalczyk - Anna Kubiak/Laura Kałużny
3:1 (8,-13,5,6)
Kuba Kwapiś/Patryk Pyśk - Damian Korczak/Maksymilian Miastowski
3:1 (10,9,-8,9)
W grze mieszanej najlepsi okazali się z Jakub Stecyszyn i Natalia Szymczyk, zwyciężając w finale Kuba Kwapisia i Elżbietę Kwiatkowską.
W łącznej klasyfikacji klubowej triumfowali zawodnicy i zawodniczki Bronowianki Kraków, wyprzedzając Gorce Nowy Targ i Dekorglass
Działdowo. Zawodniczki i zawodnicy LKTS Luboń zajęli czwarte miejsce w klasyfikacji punktowej, co jest na pewno wielkim sukcesem kierowanego przez Mariusza Pyśka klubu. Trzeba dodać, że zarówno poziom
sportowy oraz organizacja imprezy nie zawiódł oczekiwań.
W uroczystości zakończenia Mistrzostw oraz wręczenia nagród i wyróżnień uczestniczyli Burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu olimpijczyk z Moskwy w hokeju na trawie
Mariusz Kubiak, Zastępca Burmistrza Lubonia Mateusz Mikołajczak, prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego Tadeusz Nowak
oraz prezes LOSIR Sp. z o.o. , Michał Kosiński.
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Inwestycje sportowe
INWESTUJEMY W SPORT I REKREACJĘ!

Wykonane zostaną następujące prace:

Po raz kolejny na łamach Informatora prezentujemy postępy
prac w zakresie budowy boisk i placów zabaw.

•

renowacja istniejącego boiska trawiastego, w tym: niwelacja
nawierzchni, degradacja trawy istniejącej i wysiew traw,

Przebudowa boiska przy ul. Rzecznej – otrzymaliśmy dofinansowanie!

•

budowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m oraz 6-torowej bieżni prostej o długości 100 m,

W maju 2018 rozpoczęła się przebudowa stadionu miejskiego
przy ul. Rzecznej. Inwestycja jest finansowana m. in. ze środków
Ministerstwa Sportu, w ramach tzw. “Orlików lekkoatletycznych”,
które pozyskano w 2017 roku w wysokości 900 tys. zł.

•

budowa skoczni w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż,
rzutni do pchnięcia kulą,

•

wyposażenie boiska w elementy stałe i sprzęt lekkoatletyczny,

14 maja 2018 Miasto podpisało kolejną umowę o dotację na ten
obiekt – tym razem udało się pozyskać 275 tys. zł z Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim.

•

wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

W ramach inwestycji zrealizowany zostanie szereg działań, w wyniku których powstanie nowoczesny obiekt lekkoatletyczny.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2018r.
W kolejnym, II etapie inwestycji, którego realizacja planowana jest
przede wszystkim w 2019 roku, powstanie pełnowymiarowe piłkarskie boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią wraz z trybunami dla widzów przy stadionie lekkoatletycznym.

W minionym miesiącu zakończyliśmy także prace na boisku przy ul. Poznańskiej, a także w Parku Siewcy, gdzie młodzież może korzystać
już z boiska do gry w streetball (koszykówkę). Ogromnym zainteresowaniem cieszą się nowe elementy w Parku Papieskim – huśtawka dla
dzieci niepełnosprawnych – orle gniazdo, „głuchy telefon”, czy karuzela integracyjna.
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P

iękna pogoda, dużo wolnego czasu, swoboda i dobra zabawa
w gronie rówieśników - to przepis na wakacje idealne. Wakacje,
które spędzić można nie tylko w ciepłych krajach, ale także kilka
kroków od domu. Świetnym rozwiązaniem są półkolonie organizowane na Kortowie.
Podczas półkolonii na Kortowie na uczestników czeka hektar
pięknego terenu, cztery zadaszone sportowe hale-korty, drewniany plac zabaw z kolejką linową, karuzelą i trampolinami. Jest też
namiot zabaw z piłkarzykami, cymbergajami i ping-pongiem, dwie
sale zabaw, sala wypoczynku, a na zewnątrz boisko do piłki plażowej, dwa mini-boiska oraz restauracja. Co dla najmłodszych? Zabawki, plac zabaw, basen kulkowy oraz zamek skakaniec. Uczestnicy półkolonii mogą więc liczyć na godzinę tenisa, plus jedną
godzinę extra dla chętnych. To jednak nie wszystko – półkolonie
na Kortowie to także dwa i cztery ognie, unihokej, piłka nożna,
siatkówka, badminton czy Captur de Flag. Sport świetnie łączy się
z zabawami, takimi jak zamek skakaniec, wodne fontanny ze spryskiwaczy oraz z grami zręcznościowymi, wśród których są ping-pong, piłkarzyki, cymbergaje, darts i mini bilard.
Kortowo to także warsztaty tematyczne. Podczas półkolonii
uczestnicy mogą spróbować swoich sił na zajęciach kulinarnych,
cyrkowych i kreatywnych. Co roku, półkolonie z Kortowem mają
inny motyw przewodni. W tym roku dzieci będą „podróżować”
przez Hawaje, Kubę, Japonię do Kenii.
Aby nie zabrakło energii do zabawy, Kortowo zadba o zdrowe drugie śniadanie, lunch i podwieczorek, także dla dzieci nie tolerujących laktozy lub glutenu.
Jest również możliwość skorzystania z atrakcji w niestandardowych terminach, czyli można uczestniczyć w półkoloniach w okresie krótszym niż tydzień.
Informacje pod numerem 61 899 10 20, 606 971 272, 509 711
278, 602 136 105 lub mailem polkolonie@kortowodzieci.pl,
www.kortowodzieci.pl

Akademia Tenisowa Kortowo
i Redaktor Marchewka
zapraszają
na wyjątkowe wydarzenie:

KORTOWO, NIEDZIELA, 17

CZERWCA 2018

Poszukujemy dzieci
uzdolnionych sportowo w wieku 5-12 lat
Dwie godziny pełne tenisowych atrakcji
Trening tenisowy dla każdego
Testy sprawnościowe

UWAGA! Do zdobycia
darmowe turnusy półkolonii
oraz lekcje tenisa
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LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA LBO 2018:
stawowych kroków charakterystycznych dla danego stylu.
Bieg na orientację „Orientuj się w Luboniu” – 6.000 zł
Wyjątkowa forma aktywności ruchowej, która w unikalny sposób
łączy wysiłek fizyczny i myślenie, a przy tym jest sportem rodzinnym, sportem dla każdego i sportem nieodłącznie związanym z ruchem na świeżym powietrzu.
Letnie plenerowe potańcówki – 15.000 zł
Organizacja dwóch potańcówek miejskich w stylu retro i w stylu
modern, aby każdy mieszkaniec, w każdym wieku znalazł coś dla
siebie. Potańcówce będzie towarzyszyć muzyka na żywo!
PIĘKNA & BEZPIECZNA – 50.000 zł

PROJEKTY INWESTYCYJNE
SMART ŁAWKI - nowoczesne ławki solarne z funkcją ładowania telefonu komórkowego poprzez USB – 53.237 zł
Projekt zakłada zakup trzech ławek z wbudowanymi panelami
słonecznymi przez co uzyskujemy przyjazny środowisku dostęp
do energii. Ławki wyposażone są w ładowarki USB umożliwiające
ładowanie urządzeń mobilnych.
Street Workout - zewnętrzna, ogólnodostępna siłownia zupełnie za darmo – 75.000 zł
Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni do przeprowadzenia
kompleksowego treningu całego ciała przy użyciu drążków, drabinek oraz poręczy.
Świetlne paski LED przy przejściach - innowacyjny system
wsparcia sygnalizacji dla pieszych – 80.490 zł
Projekt zakłada montaż pasków LED przy przejściach dla pieszych
przy trzech lubońskich szkołach, aby zwiększych bezpieczeństwo
dzieci/młodzieży korzystających ze smartfonów. System jest
w pełni kompatybilny z sygnalizacją świetlną, co oznacza, że pasek
LED przy pasach ma kolor jaki jest na sygnalizatorze (czerwony lub
zielony).
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego 11, 13 i 21
– 99.600 zł
Przedszkole bez SMOGU – 150.000 zł
Indywidualnie dobrane oczyszczacze powietrza do sal przedszkolnych. Urządzenia te służą do zlikwidowania pyłów, kurzu, alergenów i bakterii, dzięki czemu zapewniają dzieciom dostęp do powietrza o odpowiednich parametrach czystości.
Toaleta na Wzgórzu Papieskim - zostawmy ją na kolejny rok! –
4.045 zł
Zielony skwer przy Konarzewskiego – 101.500 zł
Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Konarzewskiego,
poprzez wyposażenie go w elementy małej architektury takie jak
ławki, kosze na śmieci oraz urządzenia sportowo - rekreacyjne.

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE
Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu - kolejna edycja – 11.750 zł
Panele taneczne - pokazy tańca, nauka kroków - bo taniec łączy
pokolenia! – 19.200 zł
Projekt zakłada organizację cyklicznych paneli tanecznych wraz
z potańcowką zlokalizowanych na Plaży Miejskiej, na specjalnie do
tego przygotowanym drewnianym podeście. Każdy z paneli będzie
w innym stylu tanecznym, prowadzony przez konferansjera oraz
urozmaicone profesjonalnym pokazem tanecznym z nauką pod-

Projekt realizowany od stycznia do czerwca 2019 adresowany
jest do 500 mieszkanek Lubonia. CELEM jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości poprzez udział w kursach
samoobrony, warsztatach z wystąpień publicznych, mediacji rodzinnych, makijażu i wizażu. Wydamy kalendarz z opisem historii
uczestniczek. Rezultaty omówimy podczas Lubońskiego Kongresu
Kobiet.
Hity na Płyty – 15.170 zł
To trwający 2 dni projekt nagraniowy, mający na celu umożliwienie utalentowanym ludziom z naszej gminy profesjonalny start
w branży muzycznej. Każdy mieszkaniec miasta Luboń będzie miał
możliwość bezpłatnego zarejestrowania swoich autorskich utworów, bądź też piosenek już powstałych (coverów) do przygotowanych przez realizatorów podkładów muzycznych.
Warsztaty zabawowo-rozwojowe dla dzieci 0-3lata i ich opiekunów – 21.400 zł
Połączenie tańca, śpiewu, aktywności plastycznych, bajek opowiadania, brudzenia się, smakowania, wąchania, dotykania...czyli
multisensoryczne warsztaty, na których najmłodsi (i starsi) będą
mogli poznawać świat wszystkimi zmysłami.
Biała Sobota Onkologiczna – 10.620 zł
Dwanaście rodzajów specjalistycznych badań lekarskich i diagnostycznych ukierunkowanych na wykrycie najczęściej występujących chorób nowotworowych , w tym badania USG, RTG i laboratoryjne.
Aktywny Luboń - 400 godzin darmowych zajęć sportowych dla
dzieci, młodzieży oraz Seniorów – 26.044 zł
Atrakcyjne, bezpieczne i bezpłatne zajęcia animacje czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a dla seniorów ćwiczenia na otwartych
siłowniach oraz zajęcia Nordic Walking.
„Wolny teatr - wolna sztuka, wolna przestrzeń, wolny umysł” –
50.000 zł
Cykl trzech otwartych spektakli plenerowych realizowanych na
Wzgórzu Papieskim.
Kreatywne warsztaty rękodzielnicze – 7.000 zł
Propozycja zajęć z wykorzystaniem technik min. decoupage, filcowania, szydełkowania, malowania i postarzania drewna, scrapbookingu.
Pogotowie Naukowe – 37.700 zł
Udzielenie bezpłatnej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym
w kwestiach edukacyjnych, czyli tzw. korepetycje.
Weekendowe spływy kajakowe - III edycja – 28.944 zł
Organizacja 16 spływów kajakowych na odcinku rzeki Warty
z Puszczykowa do Lubonia oraz 2 spływy na odcinku z Rogalinka
do lubońskiej Plaży Miejskiej.
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Aktualności
Burmistrz Miasta Luboń
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Miasta Luboń,

Luboń - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 1000

położonej w Luboniu przy ul. Żabikowskiej, oznaczonej jako działka nr 3/49 o powierzchni 0,1547
ha, arkusz mapy 1, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00264616/0 Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.
Cena wywoławcza działki wynosi 468.900,00 PLN netto.
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w obowiązującej
stawce.
Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Luboń nr WPRiOŚ.6724.151.2017 z dnia 3 lipca 2017
roku przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą” zatwierdzonym uchwałą nr VI/31/2011 Rady Miasta
Luboń z dnia 27 stycznia 2011 roku oznaczona jest w planie symbolem 2U jako teren zabudowy usługowej, dla którego ustalono przeznaczenie terenu:
a)
podstawowe: zabudowa usługowa,
b)
dopuszczalne: funkcja mieszkalna.
Ponadto informujemy, że zgodnie z rysunkiem planu ww. działka znajduje się w granicach strefy II
obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Krzesiny.
Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.
Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.
Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa

wydrukowano w serwisie lubon.e-mapa.net dnia 2018-05-11 08:35:50
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana. Działka w kształcie zbliżonym do trójkąta ze ściętym wierzchołkiem, teren płaski, bez ogrodzenia. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi serwisowej autostrady A-2 (boczna od ul. Żabikowskiej).

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja pozwolenie na budowę nr 158/16 z dnia 12 lipca 2016r. dla inwestycji “Budowa zjazdu publicznego z drogi serwisowej autostrady A-2 na działkę nr 3/49 w Luboniu”. Decyzja uzyskała ostateczność w dniu 01.08.2016r. – realizację robót budowlanych nabywca musi rozpocząć do dnia
01.08.2019r., tak aby decyzja nie utraciła ważności.
Z uwagi na znajdującą się na nieruchomości sieć wodociągową właściciel nieruchomości w razie konieczności będzie zobowiązany do ustanowienia odpowiedniej służebności.
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 208 Urzędu Miasta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2.
Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 70.335,00 PLN winno znaleźć się na koncie depozytowym Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038
0018 5244 0008 PBS O/Luboń w terminie do dnia 13 lipca 2018 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki
ewidencyjnej.
W przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpienia do zawarcia umowy kupna, wadium ulega przepadkowi. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej spoczywa na nabywcy. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie gruntu.
Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
121 ze zm.)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 6 lutego 2018r.
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:
Krystyna Ciszak- Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych tel. 61 8130 011 wew. 39.
Paulina Czerwińska- Inspektor ds. gospodarki gruntami tel. 61 8130 011 wew. 40.
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 11 maja 2018
roku, termin zdjęcia – 13 lipca 2018 roku.
Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl oraz
ukaże się w Informatorze Miasta Luboń i w Rzeczpospolitej.

Zabezpiecz swojego psa na wypadek zaginięcia
– bezpłatne chipowanie psów
Lubonianie mogą skorzystać z akcji bezpłatnego czip-owania 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. 16:3020:00. 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.

Dofinansowanie 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 wnioJeśli pies został już wcześniej zaczipowany prywatnie lub w innym skodawcę - znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta
mieście nie trzeba go ponownie czipować. Należy jedynie zareje- Luboń lub można pobrać w tut. Urzędzie z siedzibą przy pl. E. Bostrować go składając odpowiedni wniosek do Urzędu Miasta Luboń. janowskiego 2 w Wydziale Spraw Komunalnych, pokój 101. Zgłoszenia rozpatrywane będą wg. kolejności ich wpływu do urzędu.
Wnioski są do pobrania na stronie internetowej urzędu w zakładce
Mieszkaniec/Opieka nad zwierzętami/Czipowanie psów. Właściciel Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do
psa ma obowiązek wyrejestrować go z Międzynarodowej Bazy Da- Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej tut. Staronych w przypadku np. śmierci lub odsprzedaży. W przypadku pytań stwa, zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem
azbestu, jeżeli zakres prac tego wymaga.
można kontaktować się pod nr tel. 61 8 130 011 wew. 40.
Wydział Spraw Komunalnych
Urzędu Miasta Luboń
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Rada Gospodarcza / MRM
FORUM RADY GOSPODARCZEJ
Uwaga przedsiębiorcy prowadzący lub planujący rozpoczęcie
działalności na terenie Lubonia!
Rada Gospodarcza działająca przy Burmistrzu Miasta i Gminy
Luboń zaprasza na bezpłatne, o wysokim poziom merytorycznym szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników oraz
osób dopiero planujących działalność gospodarczą.
Dzięki uprzejmości Urzędu Skarbowego Poznań Wilda oraz
Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w dniu 14 czerwca
2018 roku w Sali sesyjnej Urzędu Miasta pracownicy w/w instytucji przeprowadzą szkolenie na temat istotnych zmian w podatku VAT w 2018 roku.
Omówione zostaną między innymi zasady płatności podzielonej oraz pojęcie należytej staranności. Wykładowcami będą
Pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – pani Anna Kobla oraz pan Dariusz Struglińscy. Odpowiedzi na pytania
uczestników szkolenia udzielać będą pracownicy Urzędu Skarbowego Poznań Wilda. Rejestracja uczestników od godziny 9.30, przewidywane zakończenie szkolenia o godzinie 14.00.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o jak najszybsze zgłaszanie swojego udziału na adres bdg@ka.onet.pl w temacie wpisując ,,Zgłoszenie na szkolenie”, telefonicznie na nr 603122916, za pośrednictwem strony Rady Gospodarczej Miasta Luboń na Facebooku.
Maria Chaber

M

łodzieżowa Rada Miasta Luboń odkrywa talenty!

5 maja 2018 roku w Remizie Strażackiej w Luboniu odbyła się czwarta edycja Przesłuchań do Dni Lubonia 2018, których byliśmy
organizatorami. Do jury przesłuchań zaprosiliśmy Siostry Hybiak, znane z programu The Voice of Poland oraz Kasię Markiewicz, założycielkę Mark It Agency i współtwórcę brandu Young Stars Dance oraz SRT Kontrast. Nie zabrakło również nas - radnych. Do jury dołączyło
prezydium naszej Rady: Łukasz Kalinowski -przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Luboń oraz Natasza Pawlicka -wiceprzewodnicząca.
W tym roku z pewnością możemy stwierdzić, że poziom
przesłuchań był bardzo wysoki. Pojawiły się osoby z takimi
talentami jak: śpiew, taniec, beatbox, stanie na rękach czy
gimnastyka artystyczna. Było bardzo interesująco i magicznie. Przed jury czeka bardzo trudna decyzja do podjęcia, obrady były bardzo burzliwe, a dyskusja wciąż trwa. Uczestnicy
przyjechali do nas z całej Polski: m.in. z Piły, Legnicy czy także Opola, co świadczy o tym, że nasze wydarzenie cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. W związku z tym podnieśliśmy
rangę naszego projektu. Udało nam się uzyskać Honorowy
Patronat Burmistrz Miasta Luboń oraz patronat medialny
TVP3 Poznań. Stawiliśmy mocno na promocję wydarzenia na
Facebooku. Wpadliśmy na pomysł aby znani wokaliści, tancerze oraz producenci zaprosili do wzięcia udziału w przesłuchaniach. Uzyskaliśmy filmiki m.in. od zespołu Sound’N’Grace (gwiazdy Dni Lubonia 2018), Bovskiej znanej z piosenki
“Kaktus” czy uczestników The Voice of Poland. Pomogło nam
to dotrzeć do większej ilości osób i dzięki temu uzyskaliśmy
również więcej zgłoszeń. Zadbaliśmy również o profesjonalny sprzęt muzyczny oraz oświetlenie. Wszystko po to aby uczestnicy czuli się u nas jak najlepiej. Otrzymaliśmy masę pozytywnych opinii
nie tylko od uczestników, co daje nam motywację do dalszego działania. Bardzo Wam dziękujemy!
Przesłuchania nie odbyłyby się bez pomocy wielu osób. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Straży Pożarnej w Luboniu za udostępnienie miejsca, Siostrom Hybiak oraz Kasi Markiewicz za chęć wzięcia udziału w roli jurorek i dobre rady dla uczestników, Bibliotece
Miejskiej w Luboniu za udostępnienie antyram ze sztalugami, Joannie Humerczyk- opiekunce naszej Rady za okazane wsparcie, DJ ŁYSY
za udostępnienie sprzętu muzycznego, Maciejowi Splisgartowi za zaangażowanie i pomoc w dniu przesłuchań, Filipowi Stróżykowi za
udostępnienie oświetlenia, Miłoszowi Latosi za wideorelację z wydarzenia.
Już teraz zapraszamy Państwa na finał Przeglądu Talentów Młodzieżowej Rady Miasta Luboń, który odbędzie się 10 czerwca w godzinach od 18:30 do 20:00 na Wzgórzu Papieskim w Luboniu. Szykujemy wielkie show, którego nie da się zapomnieć!
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Aktualności
MAJÓWKA W LUBONIU
3 maja obchodziliśmy na placu Edmunda Bojanowskiego obchody
uchwalenia konstytucji. Oficjalne uroczystości uświetniła obecność orkiestry, chóru „Bard”, a także Lubońskiego Bractwa Kurkowego. Jednym z punktów wydarzenia był wernisaż wystawy „Mój
Luboń. Tradycja i współczesność” przygotowanej przez Stowarzyszenie „Pozytywny Luboń”. Wystawa będzie przenoszona w różne
części miasta.
„Punktem wyjścia do powstania wystawy były
przedwojenne fotografie
obecnego Lubonia. Spośród tych, do których
dotarłam we współpracy
i dzięki wielkiej pomocy Wieści Lubońskich
i Luveny, wybrałam najbardziej
interesujące
(w przyszłości chciałabym dotrzeć do fotografii
(być może one nie istnieją) ważnych dla miasta
budynków m.in. Szkoły
im. Haliny czy Domu
Włodarza) i na ich podstawie sfotografować te same
miejsca w tym
samym ujęciu.
Ideą i podstawą
formalną było
przedstawienie
upływającego
czasu poprzez
przenikanie się
starych fotografii i specjalnie na
tę okoliczność wykonanych zdjęć tych samych miejsc współcześnie.
Niezwykle ważnym aspektem całego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na historię naszego miasta i choć nie urodziłam się w tym
mieście odkrywam w nim jego ogromną historyczną tajemnicę. Uważam, że Luboń i jego historia jest bardzo niedoceniona w regionie.” Agnieszka Krupieńczyk.

Wystawa jest dofinansowana z budżetu Miasta Luboń.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Pozytywny Luboń i Biblioteka w Luboniu
Konsultacje recenzenckie: dr Izabella Szczepaniak i Wieści Lubońskie
Współczesne fotografie i skład: Studio Trakcja
Przedwojenne fotografie: archiwum Wieści Lubońskich, zbiory prywatne
Romualda Komischke, archiwum Luvena S.A.
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Seniorzy w Luboniu

Sobota

Niedziela
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Plaża Miejska
PLAŻA MIEJSKA – KALENDARZ WYDARZEŃ W CZERWCU

LUBOŃSKI BUDŻET
OBYWATELSKI 2017

Zapraszamy do udziału w zajęciach i animacjach na plaży miejskiej. Kalendarz wydarzeń w lipcu i sierpniu dostępny jest na stronie lubon.
pl. Zachęcamy do spróbowania swoich sił w modelarstwie – warsztaty poprowadzi licencjonowany Henryk Przewoźniak, który chętnie
przekaże swoją wiedzę dzieciom, młodzieży i seniorom.
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

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
17:00 – warsztaty
modelarskie
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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www.biblub.com

Biblioteka Miejska

Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42, tel. 61-813-09-72
„MÓJ LUBOŃ. TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”
W maju na placu Edmunda Bojanowskiego pojawiła się plenerowa wystawa stworzona przez Stowarzyszenie Pozytywny Luboń i Bibliotekę Miejską. „Mój Luboń. Tradycja i współczesność” prezentuje lubońską architekturę XX wieku i ma
nawiązywać do tegorocznych obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości. Więcej informacji znajdą Państwo na
stronie 14.

BIBLIOTEKA W PLENERZE
Gorąco zapraszamy najmłodszych na cykl animacji i spotkań
na Plaży Miejskiej. Od czerwca do sierpnia zapraszamy Was
w każdy czwartek oraz w co drugą sobotę do bibliotecznej
strefy animacji. Rozpoczynamy 2 czerwca o godz. 12.00 tańcem hula na hawajskiej plaży. Nie może Was zabraknąć!

KLASYKA W BIBLIOTECE
4 czerwca w Bibliotece Miejskiej rozpocznie się Tydzień Kultury. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Klasyka
w Bibliotece, z tej okazji zapraszamy:
• 4 czerwca o godz. 17.00 Klasyka Kina w ramach Kina
KAMERA (wstęp 5 zł);
• 5 czerwca o godz. 17.00 Podróże z pasją, fascynujące
opowieści z najdalszych zakątków świata (wstęp wolny);
• 6 czerwca o godz. 12.00 Wykład z okazji obchodów
Roku Konfederacji Barskiej. Spotkanie poprowadzi Pan
Sergiusz Myszograj (wstęp wolny);
• 6 czerwca o godz. 18.00 Wokół Wielkiej Sceny, czyli spotkanie operowe w Bibliotece. Z największymi głosami
polskich teatrów rozmawiać będzie Pan Piotr Nędzyński
(wstęp 5 zł);
• 7 czerwca o godz. 17.00 Koncert muzyki klasycznej dla
najmłodszych;
• 9 czerwca o godz. 12.00 Gry i zabawy z książką, czyli
program animacji z ulubionymi literackimi bohaterami.
Zabawy poprowadzi Bajanka (wstęp 5 zł).

XVI KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
W maju obchodziliśmy Tydzień Bibliotek, w ramach
którego odbył się XVI Konkurs Pięknego Czytania.
Tegoroczna edycja odwoływała się do 100. Rocznicy
odzyskania niepodległości, w związku z tym wśród
wybranych utworów znalazła się m.in. „Asiunia”
oraz. „Wojtek. Żołnierz bez munduru”. W tym roku
padła również rekordowa liczba uczestników! Aż
104 uczniów z lubońskich szkół walczyło o tytuł
mistrza pięknego czytania. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni nagrodami książkowymi, a każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
upominek ufundowany przez miasto Luboń. Jeszcze
raz wszystkim gratulujemy!
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Ośrodek Kultury

www.oklubon.pl

Z

a nami XV Turniej w Boules o Puchar Burmistrz Miasta Luboń

W sobotnie przedpołudnie 21 kwietnia 2018r. już po raz piętnasty rozegrany został Turniej o Puchar Burmistrz Miasta Luboń w Boules. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała miłośnikom tej francuskiej
gry towarzyskiej, którzy licznie stawili się na placu za budynkiem Ośrodka Kultury.
W tym roku do rozgrywek stanęło 12 zespołów: DO CELU, E-LUBOŃ, eMCe, GENIALNE UMYSŁY,
KIWI, KULTURALNE, MAJ, MIKST, SENIOR VIGOR, TERCET EGZOTYCZNY, TOWARZYSCY oraz
WD-40. Po zaciętych rozgrywkach na podium stanęli: drużyna MAJ, DO CELU oraz zespół KIWI. Zwycięzcom pamiątkowy puchar oraz nagrody wręczył Zastępca Burmistrz Miasta Luboń Mateusz Mikołajczak. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca Ośrodek Kultury w Luboniuufundował pamiątkowe statuetki oraz nagrody sportowe,
które wręczyła dyrektor Regina Górniaczyk.

U

czniowie na Szlaku Architektury Przemysłowej

W kwietniu na Lubońskim Szlaku Architektury Przemysłowej gościliśmy dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu. Podczas wycieczki uczestnicy mieli możliwość zobaczenia lubońskich fabryk i poznania
historii z nimi związanych. Ciekawostki na temat zabytkowych budynków przekazała nam przewodnik dr Izabella
Szczepaniak.

F

estiwal Piosenki Angielskiej 2018

W Ośrodku Kultury w Luboniu, 27 kwietnia odbył się Festiwal Piosenki
Angielskiej 2018. W konkursie uczestniczyły dzieci z 10 lubońskich przedszkoli. Pierwsze miejsce jury przyznało przedszkolakom z Calineczki. Mateusz, Laura i Adaś wystąpili z piosenką „Incy Wincy Spider”, a Justyna i Majka
z piosenką „Walking in the jungle”. Drugie miejsce wywalczyły dzieci z Pogodnego Przedszkola, a trzecie miejsce zajęli wychowankowie przedszkola Czarodziejski Ogród. Wszystkim dzieciom biorącym
udział w konkursie serdecznie gratulujemy!:) Organizatorem Festiwalu było Przedszkole nr 1, Miasto
Luboń oraz Ośrodek Kultury w Luboniu.

K

oncert muzyki klasycznej

Niezwykły koncert muzyki klasycznej zatytułowany „Muzyczny Wehikuł Czasu” w wykonaniu
artystów z Fundacji Akademii Muzyki Dawnej odbył się w Ośrodku Kultury 25 kwietnia. Podczas
przedstawienia dzieci poznały takie instrumenty jak: kontrabas, wiolonczela, altówka i skrzypce.
Młodej publiczności muzyka klasyczna bardzo przypadła do gustu. Na koniec przedstawienia dzieci
gromkimi brawami nagrodziły muzyków dziękując za wspaniały koncert.

W

ystawa wiosenna

W kwietniu hol Ośrodka Kultury ozdobiła „Wystawa wiosenna.” Barwne prace: radosne motyle i kolorowe sukienki wykonały dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne w Ośrodku prowadzone przez dr Dariusza Głowackiego.

P

rzedstawienie dla dzieci

Za nami kolejne spotkanie z mieszkańcami Muzycznej Kamienicy. Tym razem Filharmonia Pomysłów zaprezentowała spektakl „Och! Mistrz”, podczas którego mieliśmy okazję poznać zwariowanego
Kompozytora, który zgubił natchnienie. Z pomocą dzieci je odnalazł i mógł dalej komponować utwory muzyczne. Natchnieniem okazała
się Flecia - urocza gąsienica.

D

ziałalność zespołu Szarotki

Rok 2018 rozpoczął się dla zespołu „Szarotki” przyznaniem tytułu „Siewca Roku
2017” w kategorii Kultura. Przyznanie statuetki było dla „Szarotek” wielkim zaszczytem, który mobilizuje nas do dalszego działania, aby godnie reprezentować nasze miasto. Śpiewamy zawsze chętnie tam, gdzie ludziom podobają się nasze piosenki i gdzie
publiczność śpiewa razem z nami.
W tym roku występy zaczęliśmy 30 stycznia od śpiewu kolęd w Domu Pomocy Społecznej na Dębcu. 1 lutego śpiewaliśmy kolędy w Łęczycy, a 26 lutego uczestniczyliśmy w symbolicznym darciu pierza w Wirach. 15 marca
zaprosił nas Łazarski Klub Krąg. 7 kwietnia zespół „Szarotki” zaprosił mieszkańców Lubonia na wspólne śpiewanki do Ośrodka Kultury.
Impreza ta z roku na rok ma coraz więcej zwolenników. 25 kwietnia gościliśmy na „Komornickich Bedkach”, czyli na spotkaniu z gwarą
poznańską.
Irena Podżerek
PLAN IMPREZ OŚRODKA KULTURY W CZERWCU
07.06.2018, godz. 10.10 - przedstawienie dla dzieci pt.: ”Chuch Świstodmuchowski!” (Filharmonia Pomysłów) , wstęp 2zł/os, grupy
zorganizowane po wcześniejszym zgłoszeniu
08.06.2018 – XIV Luboński Przegląd Piosenki Przedszkolnej
15.06.2018 –zakończenie roku kulturalnego
25.06-20.07.2018 – półkolonie letnie dla dzieci
23.07-27.07.2018 - półkolonie letnie dla seniorów
30.06.2018 - wycieczka Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej, obowiązują wcześniejsze zapisy
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LOSiR

K

ONIEC PEWNEJ EPOKI

9 maja zakończył się pewien etap w historii lubońskiego sportu. Od tego dnia na obiekcie przy ulicy Rzecznej rozpoczyna się przebudowa, po której nie poznamy
boiska „Lubońskiego”. Będzie nowe boisko do piłki nożnej oraz infrastruktura do lekkiej atletyki. Mimo, że ta
sytuacja powoduje komplikacje związane z miejscem
do treningów dla korzystających z Stadionu Miejskiego
drużyn piłki nożnej, wszystkie kluby ze zrozumieniem
przyjęły informacje o konieczności rezygnacji z treningów na głównej płycie boiska. Planowane zakończenie
prac do jesień tego roku. Obiekt piłkarski zostanie oddany do użytku klubom w 2019 roku. Do tego czasu mecze ligowe drużyn Lubońskiego i Pogromu w obecnym
sezonie odbywać się będą na boisku przy ulicy Szkolnej,
natomiast w sezonie 2018/19 jesienią większość meczy
te kluby rozegrają na boiskach rywali. Zapamiętajmy pożegnalne zdjęcia.

W

SZYSTKIE MECZE NA SZKOLNEJ

W

SZYSCY DO KAJAKÓW I NA FITNESS
(PATRZ STR. 18)

28 kwietnia mieliśmy pierwszy w historii przypadek, że Stella i Luboński rozegrały swoje mecze na
boisku przy ulicy Szkolnej. Dodatkowo oba zakończone
zwycięstwami. Luboński pokonał 4:3 Wielkopolskę Komorniki, a Stella wygrała pewnie z Pelikanem Niechanowo 4:0. Od tego meczu wszystkie spotkania do końca
sezonu zarówno Luboński jak i Pogrom Luboń bedą rozgrywali na obiekcie przy Szkolnej.
W kolejnym meczu 1 maja Luboński przegrał z zdecydowanym liderem rozgrywek klasy okręgowej Zjednoczonymi Trzemeszno 0:2. Kolejny mecz Stelli na własnym
boisku to zwycięstwo nad Maratończykiem Brzeźno
aż 7:0. Stella zajmuje obecnie bezpieczne 12 miejsce
w tabeli. Luboński zajmuje aktualnie ostatnie miejscu
w tabeli (stan na 11.05). Liczymy jednak, że w kolejnych
spotkaniach z zespołami będącymi w zasięgu lubonian
zdobędą odpowiednią liczbę punktów gwarantujących
utrzymanie się w klasie okręgowej.
Pogrom w ostatnich dwóch spotkaniach zdobył komplet punktow i zajmuje obecnie /stan na 11.05 / czwarte
miejsce w tabeli tracąc trzy punkty / przy jednym mniej
rozegranym meczu/ do Zawiszy Dolsk. Awans do A klasy
uzyskują trzy pierwsze drużyny w tabeli. Jest o co grać.

Organizowane w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego spływy kajakowe oraz zajęcia fitness cieszą
się po raz kolejny wielką popularnością. Zgłosiło się już
ponad 350 osób. Połowa zaplanowanych spływów ma
już pełną obsadę. Podobnie z zajęciami fitness. Tu nie ma
zgłoszeń, ale zainteresowanie tymi zajęciami jest odczuwalne. W trakcie zaplanowanego na 2 czerwca otwarcia
plaży miejskiej odbędą się także zajęcia fitness 10.00 –
yoga, a na 11.00 – aerobic. Natomiast ok. 12.00 – 12.30
przewidywane jest zakończenie spływu kajakowego,
który startuje o godzinie 9.00 z Rogalinka. Więcej informacji na www.losir.eu
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Bezpieczeństwo

D

ziałania Straży Miejskiej Miasta Luboń w kwietniu

•

Strażnicy miejscy w Luboniu na przestrzeni 30 dni kwietnia
2018 roku wykonali 649 różnego rodzaju interwencji.

Dokonaliśmy również na rzecz tej instytucji dwóch konwojów
wartości pieniężnych.

•

Strażnicy miejscy zabezpieczali również bezpieczeństwo
uczestników Drogi Krzyżowej, która przeszła ulicami naszego
miasta.

•

•

•

Systematycznie dokonujemy kontroli miejsc gdzie najczęściej
dochodzi do spożywania alkoholu. Za wykroczenie z art.43
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyliśmy 13 mandatów karnych.
Od 4-go maja aż do ostatniego weekendu września w piątki
oraz soboty, wzorem lat minionych, wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu w godzinach między 17.00
a 1.00 będziemy wystawiać na terenie naszego miasta dodatkowy patrol, którego podstawowym zadaniem będzie kontrola przestrzegania zapisów wyżej wspomnianej ustawy.
15 interwencji związanych było z niezachowaniem przez właścicieli czworonogów zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Z art.77 Kodeksu Wykroczeń
nałożyliśmy 3 mandaty karne. Wszystkich interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy 26. Pod opiekę weterynarza trafiły między innymi młode wiewiórki, których matkę
potrącił samochód, oraz pisklęta dzikich kaczek.

•

W 14 przypadkach nasze działania dotyczyły zabrudzenia
drogi publicznej. Głównie miały one miejsce w tzw. Nowym
Centrum Lubonia, gdzie składowana jest ziemia z prac wykonywanych na ulicy Źródlanej.

•

20-krotnie interwencje dotyczyły potencjalnego spalania
nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych.
W jednym przypadku właściciel nieruchomości został ukarany grzywną mandatową. Wraz z pracownikami Wydziału
Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska dokonaliśmy kontroli 21 nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski
o dofinansowanie wymiany pieców. Kontrole te były kontynuowane w maju.

•

Interwencji związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego odnotowaliśmy w kwietniu 94. 11 interwencji dotyczyło pojazdów, których stan techniczny wskazywał, iż nie są
używane.

•

Z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 21 wspólnych patroli prewencyjnych, głównie w godzinach między 6.00 a 14.00 a także dwa patrole szkolne.

•

Z pracownikami MOPS-u przeprowadziliśmy 10 kontroli
w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej
instytucji.

D

ziałania Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu

K

omisariat Policji w Luboniu

W związku z realizowanym programem prewencyjnym pn.
„Poznański Rower - Bezpieczny Rower”, przekazuje Państwu wykaz nowych terminów znakowań rowerów w tut. Komisariacie (Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 42).
•

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

07.04 – Luboń ulica Sporna pożar krzaków,

W kwietniu OSP odnotowała 22 interwencje w przypadkach
9 miejscowych zagrożeń, 11 pożarów i 2 fałszywych wezwań. Zdarzenia miały miejsca w Luboniu, Poznaniu, Mosinie oraz na terenie
gminy Komorniki.

14.04 – Luboń ulica Chopina pożar trawy,

03.04 – Luboń ulica Klonowa wyciek paliwa z samochodu,

16.04 – Luboń ulica Spadzista wyczuwalny zapach gazu w miesz-

04.04 – Luboń ulica Klonowa pożar samochodu osobowego,

kaniu, wykryto nieszczelność instalacji, powiadomiono pogotowie

04.04 – Luboń ulica Cmentarna pożar kontenera na śmieci,

gazowe,

04.04 – Luboń ulica Kręta pożar trawy,

22.04 – Luboń ulica Armii Poznań pożar śmietnika,

06.04 – Luboń ulica Poniatowskiego wypadek z udziałem motoru

25.04 – Luboń ulica Gen. Sikorskiego usunięcie zwisającej gałęzi

i samochodu osobowego,

znad chodnika,

07.04 – Poznań ulica Pszczyńska pożar trawy,

25.04 – Luboń ulica Osiedlowa otwarcie mieszkania w asyście po-

07.04 – Poznań ulica Tyniecka pożar trawy,

licji,

07.04 – rozpoznanie zagrożenia – ognisko pod kontrolą(alarm fał-

27.04 – Luboń ulica Jachtowa pożar drzewa

szywy),
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16.04 – Luboń ulica Buczka otwarcie mieszkania w asyście policji,
16.04 – Luboń ulica Kościuszki/Żabikowska usunięcie plamy ropopochodnej z powierzchni jezdni,
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”P

amiętamy i nie zapomnimy”

K

onkurs języka angielskiego

W całej Polsce czcimy pamięć o poległych
w walce o niepodległość naszego Kraju. Szczególnie
w ostatnich dniach, od 13 do 15 kwietnia 2018 roku,
w 78 Rocznicę Mordu Katyńskiego. Uczniowie naszej szkoły opiekują się „DĘBEM PAMIĘCI” poświęconym zamordowanemu w Katyniu Porucznikowi dr
Edmundowi Wacławowi Moenke, lekarzowi z Żabikowa. Dąb został posadzony na Cmentarzu w Żabikowie w kwietniu 2011 roku. W dniu 13 kwietnia 2018
r., dzięki ofiarności Lubońskiej Firmy Kamieniarskiej
Paweł Korcz, został wymieniony postument mocujący pamiątkową tabliczkę. Bardzo dziękujemy. Tak
trwała konstrukcja pozwoli zachować wspomnienie
i pamięć o tym tragicznym wydarzeniu.
Grzegorz Anioła

Dnia 18.04 w Sp1 odbył się powiatowy konkurs
z języka angielskiego pod patronatem wydawnictwa
Macmillan i Pani Doroty Wysz. W konkursie uczestniczyły szkoły lubońskie oraz szkoła z Wir. Przyznano trzy pierwsze miejsca w kategorii klas IV i V
oraz VI i VII. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim
uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkurpel bez barier w ramach projektu „Pociąg Tolerancji”
sie. Organizatorzy. Małgorzata Konwińska, Beata ŁaDnia 26 kwietnia 2018 roku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Konkomy, Dorota Wysz.
Małgorzata Konwińska stytucji Trzeciego Maja, organizowany w ramach projektu współpracy „Pociąg
Tolerancji”. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Luboń
pani
Małgorzata
wiatowy Dzień Sportu w SP1
Machalska, mistrz
6 kwietnia świętowaliśmy w naszej szkole Świa- olimpijski z Sydtowy Dzień Sportu i Tenisa Stołowego. Niemal przez ney pan Szymon
cały dzień podczas przerw śródlekcyjnych tańczyli- Ziółkowski
wraz
śmy, graliśmy w koszykówkę i piłkę nożną, trenowali- z małżonką panią
śmy tenisa stołowego
Martą Ziółkowską,
Anna Hajkowicz – Klimaszewska Dyrektor
SOSW
im. Janusza Korczaka w Mosinie pani
Renata Pawłowicz,
przewodnicząca RR
pani Elżbieta Tomczak oraz dyrekcja
naszej szkoły. Dekoracje oraz stroje
wykorzystane podczas apelu zostały zakupione z funduszy otrzymanych w ramach grantu Potęga PoMocy Fundacji Enea. W organizację apelu włączyli się
również wolontariusze fundacji. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania
Magdalena Kulińska

A

Ś

Ż

ywa lekcja historii w Muzeum Martyrologii i byłym Obozie Karno - Wychowawczym

Klasy VI b i VI c w ramach lekcji historii odwiedziły 08.05.2018 r. lokalne
miejsce pamięci narodowej- były obóz hitlerowski w Żabikowie i Muzeum
Martyrologiczne. Tragiczne wydarzenia z lat okupacji przybliżone zostały
uczniom w oparciu o zbiory muzeum w czasie lekcji muzealnej.
Małgorzata Kubiak

K

onkurs Układania Puzzli klas 0-3

We wtorek 24 kwietnia odbył się III Szkolny Konkurs
Układania Puzzli na czas klas 0-3. Do rywalizacji przystąpiło po dwóch przedstawicieli każdej klasy. W zależności
od grupy wiekowej uczestnicy mięli do ułożenia 60 lub
100 elementów.
M. Torkowska, V. Matalewska
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L

ekcja otwarta matematyki

W czwartek 26 kwietnia odbyła się lekcja otwarta z matematyki, w której uczestniczyli uczniowie z klas VI c i VI d. Zajęcia prowadziły p.Barbara
Warot i p.Katarzyna Ludwiczak, a lekcję obserwowała pani dyrektor oraz
zaproszeni nauczyciele naszej szkoły. Ważnym elementem zajęć było zachęcanie uczniów i nauczycieli do korzystania z tablicy interaktywnej oraz
dostępnych aplikacji m.in. na portalu www.scholaris.pl, Tablice interaktywne
WSiP, Matlandia GWO. Lekcja okazała się ciekawym pomysłem na wymianę
doświadczeń pomiędzy nauczycielami i dzieleniem się spostrzeżeniami na
temat możliwości korzystania z nowych technologii i metod aktywizujących
uczniów.

H

istorycznie w Cieszkowiance!

Kilka dni temu obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji III
maja. Uczniowie Cieszkowianki mieli okazje przeżyć żywą lekcję historii i spotkań samą Konstytucję!!! Historię powstania tego drugiego na świecie dokumentu przypomniała klasa 5e i 6c, a całość wzbogacił występ chóru szkolnego,
który wykonał m.in. „Witaj, majowa jutrzenko”.
Katarzyna Minge, Radosław Jastak, Michał Szwacki

Z

mierzyliśmy się z ortografią!

U

czciliśmy pamięć lubonian poległych w Katyniu

23 kwietnia grupa
uczniów pod opieką p. Michała Szwackiego i p. Violetty Langner wzięła udział
w I Rajdzie Pieszym Szlakiem Dębów Katyńskich.
Rajd rozpoczął się przy
pierwszym dębie obok kościoła Jana Bosko, zakończył
dziesięć kilometrów dalej
na cmentarzu, gdzie rośnie
ostatni dąb. Przy każdym
z nich uczniowie poszczególnych szkół podstawowych przypomnieli sylwetki
mieszkańców naszego miasta poległych w Katyniu. Warto też wspomnieć, że
dzieci miały możliwość poznać bliskich krewnych poległych, którzy przyjęli
zaproszenie i pojawili się na trasie rajdu. Dziękujemy uczniom, którzy postanowili w taki niecodzienny sposób pokazać, że historia naszego kraju nie jest
im obca i pamiętają o tych, którym zawdzięczają wolność.
Michał Szwacki, Violetta Langner

Dzisiaj w Szkole Podstawowej w Koziegłowach odbył się etap powiatowy konkursu Potyczki Ortograficzne. Naszą szkołę
reprezentowali:
Martyna Błażejczak, Helena Brzezińska i Adam Stelmaszyk.
Konkurs jak zwykle był trudny, ale
przecież wiadomo,
że nie warto brać
udziału w łatwych
konkursach! Nasi
uczniowie poradzili sobie doskonale
- do laureatów brakowało im zaledwie kilka punktów!
Gratulujemy!

N

ie dali się złapać!

Niezwykle utalentowani okazali się nasi młodzi projektanci ulotek. Trudno było jury wybrać tę najpiękniejszą.
Jak pamiętacie ogłosiliśmy konkurs na wykonanie ulotki
skierowanej do dzieci i dorosłych dotyczących zasad bezpiecznego zachowania się w sieci. Mogliście wykonywać
prace w dowolnych technikach. Wybraliście jednak tradycyjną i nasz konkurs zdominowały rysunki. Brawo! Te najlepsze mieli już okazję podziwiać mieszkańcy Lubonia podczas
naszego happeningu zorganizowanego 21 marca. Cieszyły
oczy, ale również uczyły i ostrzegały !
1. miejsce zajęła Aleksandra Kelma z kl.7 b
2. miejsce zajęły A. Wasinkiewicz i Z. Majewska z 5 c
3. miejsce zajęła A. Kampa z kl.5 c
Wyróżniliśmy też pracę najmłodszych uczestników: Wiktorii
Bartkowiak i Alberta Piechowicza z kl.1b.
Gratulujemy nie tylko talentu, ale również świadomości
i umiejętności dzielenia się nią z innymi!
A. Górna i J. Kordzińska
24 - Informator Miasta Luboń

Szkoła Podstawowa nr 3

www.sp3lubon.pl

E

kologiczne Trio

We wtorek, 24 kwietnia w Zespole Szkół Mechanicznych
im. KEN w Poznaniu odbył się Konkurs „Ekologiczne Trio”.
Składamy gratulacje naszym trzecioklasistkom, które mimo
zmęczenia egzaminami gimnazjalnymi uzyskały rewelacyjne
wyniki. I miejsce zajęła Emma Maciejewska z klasy 3c, II miejsce Olimpia Wojciechowska z klasy 3d, III miejsce Weronika
Krysztofowicz z klasy 3c. Tuż za podium, ale również wysokie
wyniki uzyskały Wiktoria i Natalia Gosławskie. Brawo!

Z

ałoży togę?

Z przyjemnością informujemy, że nasz uczeń Jakub Wierciński z klasy 6b w Konkursie Wiedzy o Prawie zajął drugie miejsce
w Wielkopolsce. Zmierzył się z kazusem prawnym oraz spróbował
sił podczas doskonałej przemowy
na sali sądowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu także
w przyszłym roku.

W

ybiegali brąz

W środę, 25 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Mistrzostwach Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych (rocznik 2002 – 2004). Zawodnicy, zarówno dziewczęta jak
i chłopcy, mieli do pokonania 2 km na trasie wyznaczonej na terenach wokół jeziora Malta w Poznaniu. Pogoda była piękna, forma
wysoka, a emocje niepowtarzalne. Obie nasze reprezentacje zdobyły brązowy medal. Drużyna dziewcząt: Jagoda Urbaniak 3c, Liwia Sokołowska 3b, Oliwia Chlasta 7b, Amelia Przybysz 2e, Wiktopiewające dziewczyny
ria Dotka 2c. Drużyna chłopców: Bartosz Korytowski 3c, Tomasz
Z radością informujemy, że Kordziński 3e, Kacper Bartoszak 2e, Filip Bąkowski 3a, Mateusz
uczennice naszej szkoły odniosły Porzucek 7a. Gratulujemy!
sukces na XII Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Małota Puszczykowo 2018. Hanna Niedźwiedź
z klasy IIb zajęła III miejsce, a jej
starsza koleżanka - Nina Wolińska z klasy VIIa - zdobyła miejsce
II. Dziewczęta zaprezentowały
wysoki poziom wykonywanych
utworów muzycznych oraz niebywały wdzięk. Młode artystki
wystąpią podczas czerwcowych
obchodów Dni Puszczykowa.

Ś

F

rancuzi w Trójce

Pod koniec kwietnia gościliśmy w Trójce uczniów z Francji wraz z opiekunami, którzy przyjechali do naszego miasta, rozszerzając wieloletnią wymianę polsko-francuską o młodzież z klubu piłkarskiego US Mesnil Esnard-Franueville. Przesympatyczni trampkarze z Normandii opowiadali o swoim kraju i regionie, uczestniczyli w lekcjach (np. na biologii izolowali DNA), zaliczyli ekspresowy kurs języka polskiego oraz uczyli się tańczyć poloneza. W piątek, 27.04
młodzi Francuzi razem ze swoimi rówieśnikami z Polski
wzięli udział w grze miejskiej poświęconej wydarzeniom związanym z historią naszego kraju i zdrowiu.
Ponadto nasi goście w czasie tygodniowej wizyty w Luboniu wybrali się na stadion Inea, kibicowali Lechowi
w zmaganiach z Górnikiem Zabrze, sami rozegrali kilka
meczów piłkarskich, grali w bule, byli na kręgielni i jeździli drezynami w Mosinie. Przede wszystkim jednak
cieszyli się serdecznym przyjęciem polskich rodzin, które dokładały starań, by młodzi ludzie mieli tylko dobre
wspomnienia z pobytu w naszym mieście. Warto dodać,
że głównym organizatorem całego przedsięwzięcia
była prezes Stowarzyszenia LUBOŃ BEZ GRANIC pani
Grażyna Kiercul – na co dzień nauczycielka wychowania fizycznego w SP3. Pani Grażyno, merci beaucoup!
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G

MINNY KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI

11 kwietnia odbył się w naszej szkole finał Gminnego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla klas IV „Mistrz Sprawności Rachunkowej”, przygotowany przez panią Agnieszkę Chrupek.
W organizowanym po raz trzeci spotkaniu, rywalizowali uczniowie czterech
lubońskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły
Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4. Każda placówka reprezentowana
była przez pięciu uczniów. Uczestnicy mieli do rozwiązania 25 zadań o różnym
stopniu trudności, w których musieli wykazać się biegłością rachunkową. Spośród tej dwudziestoosobowej grupy wyłoniona została najlepsza trójka, która
otrzymała nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr
4. Dwa z najwyższych miejsc zdobyły uczennice naszej szkoły: I miejsce Karolina Pawlicka z klasy 4a oraz III miejsce Marta Adamska
z klasy 4b, którym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Agnieszka Chrupek

M

ACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT

W VI edycji powiatowego konkursu znajomości języka angielskiego- Macmillan Primary School Tournament uczeń klasy siódmej „c” Piotr Bartkowiak zajął III
miejsce.
Uczestnicy rozwiązywali test, który trwał 45 minut i składał się z zadań zamkniętych
i otwartych. Naszą szkołę reprezentowali: Piotr Bartkowiak, Dorota Jastrzembska,
Sonia Wojciechowska i Marta Adamska. Chociaż tylko Piotrowi udało się stanąć na
podium było to dla wszystkich ciekawe doświadczenie rozwijające sprawności językowe.
Gratulujemy Piotrowi i życzymy dalszych sukcesów!
Anna Dudek

I

LUBOŃSKI RAJD SZLAKIEM DĘBÓW KATYŃSKICH

23 kwietnia 2018 roku odbył się I Luboński Rajd Szlakiem Dębów Katyńskich.
Naszą szkołę reprezentowała klasa VIa, przy każdym dębie
przedstawiciele szkół lubońskich prezentowali sylwetki żołnierzy poległych. My zaprezentowaliśmy kapitana Romana
Rymszę. Spotkaliśmy się przy dębie z jego córką, która opowiedziała nam o swoim ojcu oraz podróży do Rosji, gdzie znajduje
się miejsce upamiętnienia kapitana. Była to dla nas prawdziwa
lekcja historii. Przedstawiamy Wam krótki biogram patrona naszego dębu.
Małgorzata Piechocka

Ś

WIETLICA - KWIECIEŃ MIESIĄCEM ZDROWIA!

Świetliki w tym miesiącu przypomniały sobie najważniejsze kwestie dotyczące zdrowia, higieny osobistej i zdrowego odżywiania.
Uczniowie wykonali wspaniałe plakaty o zdrowiu, sporcie, stworzyli „zdrowe” talerzyki
oraz piramidę zdrowego odżywiania. W naszej świetlicy odbył się również konkurs, który polegał na odgadywaniu haseł związanych z tą tematyką. Zwycięzcą została Wiktoria
Nowalska z kl. 4d. Świetliki utrwaliły również wiadomości dotyczące pierwszej pomocy
oraz numerów alarmowych. Na zajęciach plastycznych powstały piękne ekoludki z różnych tworzyw. A z okazji Dnia Ziemi uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne o segregacji
śmieci, oszczędności wody
i papieru. Ponadto staraliśmy się aktywnie spędzać
czas na świeżym powietrzu
i chwytać pierwsze ciepłe
promienie słońca.
Agnieszka Wiśniewska
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Szkoła Podstawowa nr 5

www.sp5.lubon.pl

N

AJLEPSI W SALAMANDRZE

Nasi uczniowie: Oliwier Stróżyński 2g i Julia Rypińska
3g, znaleźli się w gronie najlepszych 80 uczniów w województwie wielkopolskim w konkursie przyrodniczym – Salamandra.
Półfinał był bardzo ciekawy, podczas testu uczniowie wykazywali się wiedzą dotyczącą okresów godowych traszek,
żab, kumaków, wiedzieli, czym jest karapaks, rozróżniali
płazy i gady po wielkości, znali ilośći młodych kijanek i czas
potrzebny na ich rozwój. Do finału zakwalifikował się Oliwier, to ścisła 10 najlepszych uczniów województwa wielkopolskiego.

L

AUREATKA KONKURSU
PRZYRODNICZEGO

Martyna Kubacka z klasy 7b została laureatką konkursu plastycznego zorganizowanego przez
Związek Leśników Polskich Parków Narodowych pt. „100-lecie
odzyskania niepodległości przez
Polskę”. Komisja konkursowa oceniła wysoko umiejętności naszej
siódmoklasistki i przyznała jej II
miejsce.

W

R

AJD KATYŃSKI

Uczniowie klasy 3d wraz z wychowawcą,
p. Klaudią Ochowiak, brali udział w pierwszym
zorganizowanym w Luboniu Rajdzie Katyńskim.

SZYSCY JESTEŚMY DOBRZY

W ramach kolejnej – już piątej – edycji klubu dyskusyjnego „Wszyscy jesteśmy dobrzy” zorganizowane zostało spotkanie klas siódmych SP5 oraz drugich gimnazjalnych z p. dr.
Radosławem Hofmanem- pracownikiem UniwersytetuEkonomicznego
w Poznaniu. Opowiedział o działalności pomocowej
na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych, której jest
inicjatorem.

L

AUREATKA ZŁOTEJ ŻABY

Zuzanna Maciejewska z klasy 3g została laureatką ZŁOTEJ ŻABY w kategorii języka polskiego. Organizatorem Konkursu jest Fundacja
Edukacji Społecznej EKOS, z którą każdego roku
współpracuje kilkuset nauczycieli języka polskiego i matematyki. Konkurs jest formą pracy
z uczniem zdolnym i ambitnym.

M

ISTRZYNI TAŃCA

W dniach 14-15 kwietnia odbył się V Ogólnopolski Turniej Tańca „Bydgoska Układanka
Taneczna”. Luboń reprezentowała szkoła tańca
NEW DANCE SCHOOL. Uczennice: Julia Kalinowska z klasy 2b i Weronika Gierka z klasy 2a
wraz ze swoją MINI formacją i formacją JAZZ
w kategorii 12-15 lat stanęły na podium i przywiozły ze sobą ZŁOTO!!! Amelia Nowicka z klasy 4a w kategorii 9-11 lat ze swoją formacją
JAZZ również zajęła pierwsze miejsce i zdobyła
ZŁOTO!!!
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Wiadomości z przedszkoli
PRZEDSZKOLE „CZARODZIEJSKI OGRÓD”
Wyjątkowym wydarzeniem dla naszego przedszkola były odwiedziny teatrzyku dnia 23 kwietnia, który zabrał nas w podróż pełną
bajek. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było nasze wystąpienie ze spektaklem pt. „Familijny blues” na przeglądzie Małych Form
Teatralnych, który co roku organizowany jest w przedszkolu nr 5 „Weseli Sportowcy”. W tym roku odbył się dnia 26 kwietnia. Wielkie
owacje otrzymał Kuba Witowski, który na zakończenie naszego przedstawienia pięknie zagrał „Sto lat” na pianinie.
Pamiętaliśmy o ważnym dniu jakim jest rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; aby uczcić to wydarzenie dzieci odśpiewały pieśń
„Witaj majowa jutrzenko” oraz utrwaliły polskie symbole narodowe. Natomiast z okazji Dnia Flagi, które przypada 2 maja, całe przedszkole zostało przyozdobione w barwy biało-czerwone.
Małgorzata Perlińska-Baraniak

PRZEDSZKOLE – TRÓJECZKA
Kwiecień minął nam bardzo szybko. Rozpoczęliśmy nietypowo, mianowicie gościnnym występem mima. Okazało się, że doskonale można się
porozumiewać i przekazywać informacje bez użycia nawet pojedynczego słowa. Kolejny tydzień wypełniony był przygotowaniami do występu
w przeglądzie teatralnym w przedszkolu Weseli Sportowcy. Nasz występ
bardzo się wszystkim podobał i tak jak wszystkie inne występujące grupy otrzymaliśmy dyplom za uczestnictwo. Miesiąc zakończyliśmy wizytą
dwóch pań z akcji Draka o talerz dzieciaka, które opowiedziały nam o różnych ziołach i innych roślinach oraz o ich sadzeniu. Mogliśmy również poczuć ich wspaniałe zapachy i smaki. Z niecierpliwością czekamy na kolejne
przygody.
Joanna Konieczna
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Aktualności
WIADOMOŚCI Z UNIWERSYTETU
LUBOŃSKIEGO TRZECIEGO WIEKU

M

ajówka

Dni majowe są piękne, zielone i kolorowe. Są też dni biało-czerwone. To dni, które są okazją do przyjacielskich i rodzinnych
spotkań, do świętowania ważnych wydarzeń i uroczystości narodowych. W dniu Święta Konstytucji 3 Maja, mieliśmy wszyscy
okazję do wspólnego przeżywania historycznej rocznicy, refleksji nad przeszłymi czasami. Nasze słuchaczki wykazały się dobrą
celnością w strzelaniu do tarczy na turnieju przygotowanym przez
Bractwo Kurkowe. Gratulujemy zdobycia 2 i 3 miejsca w turnieju.
Irena Skrzypczak

W

ycieczka ULTW Szlakiem Powstania Wielkopolskiego

W czwartek 26 kwietnia, słuchacze ULTW odbyli wycieczkę Szlakiem Powstania Wielkopolskiego, aby uczcić przypadającą w tym
roku 100 rocznicę tego wydarzenia.
Program wycieczki obejmował odwiedzenie miejsc z nim związanych na odcinku południowej Wielkopolski. Trasa wiodła przez:
Luboń – Mieszków –Jarocin – Gołuchów – Russów –Kalisz. Szlak
rozpoczęliśmy od pomnika upamiętniającego pierwszego naczelnego dowódcę powstania, generała brygady Stanisława Taczaka.
Spiżowy pomnik stoi pośrodku Rynku w Mieszkowie, blisko domu,
w którym urodził się generał. Przedstawia on postać generała naturalnej wysokości w mundurze powstańczym. Przy cokole zapaliliśmy znicz oraz zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. W Jarocinie,
na ogrodzeniu kościoła p.w. św. Marcina znajduje się Tablica upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie, która wykonana z piaskowca, zawiera napis: Poległym bohaterom Pułku Powstańców Jarocińskich, a pod nim nazwiska 13 powstańców z ziemi jarocińskiej
z datami ich śmierci, poległych w styczniu i lutym 1919 roku. Na
tablicy znajduje się wizerunek orła w koronie i krzyż powstańczy
otoczony liśćmi dębu i palm. Następnie w Gołuchowie zwiedziliśmy
Muzeum Zamek - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu wraz
z rozległym angielskim parkiem i Pokazową Zagrodą Zwierząt ze
słynnymi żubrami i konikami polskimi. Obok przystanku autobusowego w 1981 r. wystawiono pomnik ku czci uczestników walk
niepodległościowych, w tym także powstańców z 1918 r. Na trasie naszej wycieczki znalazł się także Dworek Marii Dąbrowskiej
w Russowie, będący Oddziałem Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, gdzie urodziła się, spędziła dzieciństwo i młodość
powieściopisarka Maria Dąbrowska. Potem zawitaliśmy w Kaliszu,
uważanym za najstarsze miasto w Polsce. Kalisza Powstanie Wielkopolskie nie objęło, gdyż miasto to znajdowało się poza granicami władz pruskich, ale jego mieszkańcy od początku je wspierali.
Walczyli w nim ochotnicy z kaliskiego I Batalionu Pogranicznego.
Wycieczkę zorganizowano dzięki finansowemu wsparciu Urzędu
Miasta Luboń.

WIADOMOŚCI Z TMML:
WYJAZD PAMIĘCI DO AUSTRII

W

dniach 2-8 maja 2018 roku po raz kolejny wzięliśmy udział
w Wyjeździe Pamięci związanym z międzynarodowymi obchodami 73. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Mathausen. Nie obyło się też bez akcentów lubońskich. Organizatorem przedsięwzięcia było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin
Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych przy współpracy z oddziałem poznańskim Instytutu Pamięci Narodowej oraz Urzędem
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Natomiast
członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia zaprezentowali się w międzywojennych mundurach Wojska Polskiego, pełniąc warty honorowe w miejscach upamiętniających męczeństwo
Polaków.
Pierwszym odwiedzonym przez nas obozem koncentracyjnym był
wzorcowy KL Dachau usytuowany w pobliżu Monachium w Bawarii. Utworzono go 21 marca 1933 roku, a po wybuchu drugiej
wojny światowej stał się on również miejscem kaźni polskiej inteligencji oraz księży. Jak głosi napis na znajdującej się tam tablicy
pamiątkowej „Tu w Dachau, co trzeci zamęczony był Polakiem. Co
drugi z więzionych tu księży polskich, złożył ofiarę z życia”.
Potem udaliśmy się do Austrii, gdzie najważniejszą uroczystością
były obchody wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Mathausen zbudowanego w 1938 roku w pobliżu kamieniołomów. Przeszło przez niego około 335 tysięcy więźniów różnej narodowości,
wśród których 123 tysiące zginęły.
Największym podobozem KL Mathausen i jednym z najcięższych
był KL Gusen. W 1940 roku Polacy stanowili w nim 97% więźniów, przez co obóz był miejscem przede wszystkim ich zagłady.
Po upadku Powstania Wielkopolskiego znaleźli się w nim również
uczestnicy tego zrywu niepodległościowego. W trakcie wyjazdu
gościliśmy też w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej
w Monachium oraz Ambasadzie RP we Wiedniu.
W wyjeździe oprócz rodzin polskich ofiar obozów koncentracyjnych znaleźli się także laureaci konkursu historycznego „Sztafeta
Pamięci - losy mojej rodziny w czasie drugiej wojny światowej - II
edycja”. Był on przeznaczony przede wszystkim dla uczniów szkół
podstawowych z klas VII, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Z lubońskiej Szkoły Podstawowej nr 3 pojechali uczniowie:
Marianna Jasiczak, Olimpia Wojciechowska oraz Jan Gawęcki
i Mateusz Teuschner pod opieką nauczycielki Marty Sawościanik.
Najmłodszą uczestniczką konkursu nie tylko z tej samej szkoły, ale
również wyjazdu była Konstancja Maćkowiak z TMML.
Przemysław Maćkowiak, Prezes TMML

Maria Błaszczak

Minister Jan Kasprzyk oraz ambasador Jolanta Róża Kozłowska z członkami
Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia na spotkaniu w Ambasadzie RP we
Wiedniu. Zbiory © Przemysława Maćkowiaka.
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Aktualności
powstaje przedszkole i ośrodek
Wluboniu
rehabilitacyjno-wychowawczy
Dobiega końca budowa
placówki przeznaczonej
dla dzieci z wielorakimi
niepełnosprawnościami. Placówka została
zaprojektowana z myślą
o dzieciach niepełnosprawnych – w dostosowanej
infrastrukturze
już od 1 września 2018 będzie mogło rozwijać swoje umiejętności
i zainteresowania ok. 100 dzieci. W Ośrodku będzie prowadzone
bezpłatne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz bezpłatne
przedszkole specjalne. Ponadto, dzieci z niepełnosprawnościami
będą miały możliwość realizowania obowiązku szkolnego na I i II
etapie edukacji.
Zapisy dzieci do nowej placówki już
trwają! OREW z wielką radością czeka
na dzieci (zarówno
z Lubonia jak i gmin
ościennych – Komornik,
Puszczykowa,
Mosiny,
Stęszewa,
Dopiewa,
Kórnika
i innych), które wymagają wykorzystywania specjalistycznych
metod i form pracy
oraz terapii. Wykwalifikowana kadra specjalistów z dziedziny
pedagogiki specjalnej,
fizjoterapii, neurologopedii oraz logopedii
realizująca koncepcję
holistycznego podejścia do rozwijającego
się małego człowieka
oferuje różnorodne,
najnowsze metody pracy i prowadzenia terapii.
W nowej placówce fachową opiekę w małych grupach znajdą
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym i głębokim wraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w postaci wad wzroku, słuchu, autyzmu, wad
wrodzonych, rozwojowych i genetycznych.
Więcej informacji: www.orew.emedea.pl

wydawania żywności dla osób potrzeProgram
bujących w Luboniu
Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli w Luboniu
informuje, że dwa razy w miesiącu wydawana jest żywność dla
osób o małych świadczeniach emerytalnych, rodzin wielodzietnych, o małym budżecie, a także dla osób samotnych.
Żywność wydawana jest przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12a
w Luboniu.
Zachęcamy do pracy w wolontariacie na rzecz osób potrzebujących.
Więcej informacji: Adam Gabler, tel. 501 525 485.
www.strona.stowarzysz02.nazwa.pl/
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BURMISTRZ

RADA MIASTA

Małgorzata Machalska

Przewodnicząca:
Teresa Zygmanowska

Zastępcy Burmistrza:
Michał Popławski
Mateusz Mikołajaczak
Dyżury dla mieszkańców
w Urzędzie Miasta Luboń:
poniedziałki, 9:30-16:00
pl. Bojanowskiego 2

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

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

DATA

BIBLIOTEKA
MIEJSKA

SZKOŁA
PODSTAWOWA nr
3

04.06.2018

Dworaczyk Adam Tomasz

18.06.2018

OŚRODEK
KULTURY

URZĄD
MIASTA

Samulczyk Marek

Krzyżostaniak Paweł
Radosław

Okupniak Andrzej

Zygmanowska Teresa

Bielawski Jakub

Frąckowiak Katarzyna

Andrzejczak Paweł

02.07.2018

Szwacki Michał Jacek

Wolniewicz Paweł Antoni

Franek Dorota

Górecki Kazimierz

16.07.2018

Izydorski Piotr Łukasz

Krzyżostaniak Paweł
Radosław

Wilczyńska-Kąkol Karolina
Monika

Zygmanowska Teresa
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