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Szanowni Mieszkańcy!

SPIS TREŚCI:

Zapraszam do lektury wakacyjnego wydania Informatora Miasta Luboń. Znajdą w nim Państwo zarówno relacje z minionych imprez, jak i zapowiedzi najbliższych
wydarzeń: Festiwalu Integracje (s. 23), ekoPikniku
w Wiśniowym Sadzie (s. 2), a także koncertu Zespołu
Śląsk (s. 10). Zapraszam także do korzystania z atrakcji
na plaży miejskiej (s. 12), która działa do końca września.
Zachęcam również do zapoznania się z wynikami głosowania w Lubońskim Budżecie Obywatelskim 2018 (s. 6).
Życzę miłej lektury!
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

ODWODNIENIE ULICY DWORCOWEJ

W

ekoPiknik w Wiśniowym Sadzie

2		

Inwestycje miejskie		

4

Dni Lubonia – relacja		

5

Wyniki głosowania w LBO2018

6-7

Przewodnik po placach zabaw

8-9

Koncert Zespołu Śląsk		

10

Zmiany w okręgach wyborczych

11

Plaża miejska			

12

Spływy kajakowe, zajęcia fitness

13

Biblioteka Miejska		

14

Ośrodek Kultury		

15

LOSiR				

16

Informacje ze szkół i przedszkoli

17-20

Seniorzy w Luboniu		

21-22

czerwcu tego roku podpisałam umowę z firmą Wuprinż S.A. na przebudowę Festiwal Integracje
kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej, na odcinku od ul. Wł. Reymonta
(dawniej ul. Mazurka), aż do jej wylotu do
Strumienia Junikowskiego, na łączną kwotę
6 288 990 zł. Zgodnie z dokumentacją zwiększamy istniejącą średnicę kanalizacji deszczowej miejscami trzykrotnie, co zakończy
ustawiczne zalewanie tego terenu, mające
miejsce przy większych opadach deszczu.

23

Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu, uzyskanemu w ramach Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w tamach
ZIT dla MOF Poznania”. W ubiegłym roku
Miasto Luboń otrzymało ponad 13 milionów
dofinansowania m.in. odwodnienie ul. Dworcowej, zakup nowych autobusów, stworzenie
węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym. Więcej informacji na ten temat znajdą
Państwo na stronie: www.lubon.pl
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4
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. 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

•
•
•
•
•
•

budowa ul. Długiej
sieć kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Andersena i Makuszyńskiego
rozbudowa pasa drogowego na odcinku ul. Paderewskiego
przebudowa chodnika wokół Placu E. Bojanowskiego wraz
z zatoką autobusową
rewitalizacja fontanny w Parku Siewcy
chodnik w ul. Jana III Sobieskiego (kontynuacja)

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej
budowa chodnika w ul. Szymanowskiego
budowa chodnika w ul. Osiedlowej od 62 G do K
budowa chodnika w ul. Fiołkowej
sieć kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej i Owocowej
budowa chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich na odc.
od wiaduktu kolejowego do ul. Armii Poznań (zamiennie za:
budowa chodnika w ul. Słonecznej)
budowa chodnika w ul. Podgórnej (odcinek od ul. Armii Poznań)
sieć kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej
budowa ul. Kurowskiego (odcinek od ul. Jana III Sobieskiego
do ul. Rydla)
budowa ul. Cichej i ul. Tuwima

REALIZACJA INWESTYCJI
•
•
•
•
•
•

budowa dojazdu do ROD „BRATEK”
budowa chodnika w ciągu ul. Wczasowej – wstrzymanie prac
budowlanych – II odcinek
przebudowa chodnika w ul. Kościuszki (odcinek od ul. Kilińskiego do ul. 11 Listopada)
rozbudowa Przedszkola nr 1
budowa ul. Dojazdowej oraz budowa ul. Rydla na odcinku od
ul. 1 Maja do ul. Platanowej
budowa chodnika w ul. Studziennej

PROJEKTOWANIE:

PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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
budowa ul. Rydla (odcinek od ul. Platanowej do ul. Podgórnej)
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•
•
•
•
•
•
•
•

przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krętej wraz
z remontem nawierzchni (na odcinku od ul. Polnej do granicy
miasta)
kanalizacja deszczowa w ul. Wawrzyniaka
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)
wejście do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Dni Lubonia 2018

DNI LUBONIA 2018 JUŻ ZA NAMI
Tegoroczne Dni Lubonia były świętem całej społeczności naszego
Miasta. Najbardziej cieszyła obecność najmłodszych mieszkańców, którzy do późnych godzin biegali po terenie Parku Papieskiego, a także swoimi występami otworzyli program w sobotę 9
czerwca. Po przedszkolakach obejrzeliśmy pełen atrakcji Przegląd
Talentów Młodzieżowej Rady Miasta, a następnie zespół No Name
oraz Jig Reel Maniacs z towarzyszeniem tancerek. Około godziny
21 Park Papieski wypełniły tłumy ludzi przybyłych specjalnie na
koncert gwiazdy wieczoru- grupy Enej. Przez ponad półtorej godziny publiczność bawiła się w rytm największych przebojów zespołu. W niedzielę obejrzeliśmy występy lubonian ze wszystkich
grup wiekowych: dzieci (szkoły podstawowe), młodzieży (grupy
taneczne), dorosłych (Fit Art) oraz seniorów (zespoły śpiewacze).
Wspaniałych doznań artystycznych dostarczyli również panowie
z zespołu VOX, znana z lubońskiego Festiwalu Roxana Tutaj oraz
wyczekiwani Sound’ n ’Grace. Tegoroczne Dni Lubonia były też
okazją do wsparcia zbiórki na rzecz niepełnosprawnej Matyldy
z Komornik oraz promocją lokalnego biznesu w różnych odsłonach. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Do
zobaczenia za rok!
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Luboński Budżet Obywatelski
Zwycięzcy III edycji Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego

M

ieszkańcy mieli możliwość głosowania na zakwalifikowane proekty od 25
maja do 17 czerwca. Mogli głosować przez internet i na kartach papierowych.
Punkt konsultacyjny był dostępny w 16 miejscach w Luboniu. Największa frekwencja i aktywne zbieranie głosów zanotowaliśmy podczas Dni Lubonia! W głosowaniu
wzięło udział 2 009 mieszkańców, w tym było 1839 ważnych kart do głosowania.
Zgodnie z Zasadami LBO, do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które
uzyskały największą liczbę głosów w swojej kategorii, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Luboński Budżet Obywatelski. I tak w kategorii projektów nieinwestycyjnych realizowane będą zadania z numerami 8, 13 i 7.

Liczba
poprawnych
głosów

Miejsce

Numer
projektu

Nazwa projektu

1.

8

Aktywny Luboń - 400 godzin darmowych zajęć sportowych dla dzieci, młodzie26 044 zł
ży oraz Seniorów

434

2.

13

Biała Sobota Onkologiczna

10 620 zł

416

3.

7

Weekendowe spływy kajakowe - III edycja

17 664 zł

407

4.

11

Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu - kolejna edycja

11 750 zł

348

5.

6

„Wolny teatr - wolna sztuka, wolna przestrzeń, wolny umysł".

50 000 zł

335

6.

5

Warsztaty zabawowo-rozwojowe dla dzieci 0-3 lata i ich opiekunów

21 400 zł

271

7.

3

PIĘKNA & BEZPIECZNA

50 000 zł

253

8.

4

Letnie plenerowe potańcówki

15 000 zł

200

9.

12

Pogotowie Naukowe

37 700 zł

126

10.

2

Kreatywne warsztaty rękodzielnicze

7 000 zł

110

11.

1

Bieg na orientację "Orientuj się w Luboniu"

6 000 zł

108

12.

9

Panele taneczne - pokazy tańca, nauka kroków - bo taniec łączy pokolenia!

19 200 zł

87

13.

10

Hity na Płyty

15 170 zł

77

Koszt

W przypadku projektów inwestycyjnych najwięcej głosów zdobyły i realizowane będą zadania nr 1, 7 i 3

Miejsce

Numer
projektu

Nazwa projektu

Koszt

Liczba
poprawnych
głosów

1.

1

Street Workout - zewnętrzna, ogólnodostępna siłownia zupełnie za darmo

75 000 zł

617

2.

7

Przedszkole bez SMOGU

150 000 zł

608

3.

3

Świetlne paski LED przy przejściach - innowacyjny system wsparcia sygnalizacji
80 490 zł
dla pieszych

527

4.

5

Toaleta na Wzgórzu Papieskim - zostawmy ją na kolejny rok!

3 000 zł

450

5.

6

Zielony skwer przy Konarzewskiego

101 500 zł

394

6.

2

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego 11, 13 i 21

99 600 zł

327

7.

4

SMART ŁAWKI - nowoczesne ławki solarne z funkcją ładowania telefonu ko53 237 zł
mórkowego poprzez USB

244

Szczegóły dotyczące projektów i oddanych głosów znajdują się na stronie www.budzetobywatelski.lubon.pl w zakładce Wyniki.

6 - Informator Miasta Luboń

Luboński Budżet Obywatelski
Zwycięskie projekty w LBO2016 i LBO2017

Z

a nami trzecia edycja Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy sobie, jakie projekty zostały zrealizowane
w poprzednich latach.

LBO2016

Projekty inwestycyjne:
Budowa oświetlenia w ul. Polnej – 49 815 zł
Oświetlenie na odcinku 720 m zwiększyło obiektywne odczucie
bezpieczeństwa mieszkańców i dzieci uczęszczających do SP5. Ulica Polna stanowi węzeł komunikacyjny Luboń-Komorniki-Puszczykowo.

27 sierpnia 2017 r. Zajęcia były otwarte (bezpłatne), dla każdego
bez względu na wiek i umiejętności; możliwość dołączenia do zajęć
w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego zapisywania się.
Zakup sprzętu filmowego dla Koła Filmowego Gimnazjum nr 2
w Luboniu – 12 601 zł
Zakupiony sprzęt do filmowania pozwala licznej grupie młodzieży
wejść na wyższy poziom swoich produkcji i realizować wyjątkowo
ciekawe ujęcia.
Lubońska gwara „Benasa” z Kocich Dołów – 2 215 zł

W Bibliotece Miejskiej nastąpiła przebudowa drzwi wejściowych
na przesuwne sterowane fotokomórką, aby korzystanie z wejścia
do budynku było wygodne, łatwe i nie wiązało się z wysiłkiem fizycznym.

16 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie gwarowe pt.: „Godejcie po naszymu”, w którym udział wzięły zespoły śpiewacze. Prezentacja tekstów gwarowych „Benasa” z Kocich Dołów - lokalnego
artysty autora książeczek gwarowych „Ślepe ryby” i „Na szagę bez
most” upamiętnił jego postać i gwarę wśród mieszkańców Lubonia
i okolic.

Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Gimnazjum nr 2
(obecnie SP5) w Luboniu – 31 500 zł

LBO 2017
Projekty inwestycyjne:

Projekt polegał na wybudowaniu boiska do siatkówki plażowej
o wymiarach 26x14 m. Boisko służy do gry w piłkę ręczną, boules,
badmintona, tenisa plażowego.

Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskiego - 81080 zł

Biblioteka bez barier – 33 000 zł

Zielony Lasek – 100 000 zł
Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Luboniu
(fontanna posadzkowa, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie nawierzchniowe i słupkowe, stojaki na rowery, nawierzchnia). Zadanie „Zielony Lasek” dotychczas nie zostało wykonane, jesteśmy na
etapie projektowania.
Dla tego zadania konieczne było opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, na podstawie którego uzyskano stosowne
zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o możliwości realizacji
prac budowlanych. Projekt jednak nie doczeka się realizacji w takiej formie. Na etapie przetargu na roboty budowlane firmy zajmujące się budową fontann zgłaszały wątpliwości, co do poprawności
zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie technologicznym i późniejszej eksploatacji. Ostatecznie, oferenci złożyli oferty na wykonanie prac budowlanych na kwotę dwukrotnie wyższą
w stosunku do obliczonych kosztów wg projektu, które już przewyższały kwotę 100 tys. zł przydzieloną w LBO.
Mając świadomość dotyczącą uwag złożonych ze strony potencjalnych wykonawców, zdecydowaliśmy o zoptymalizowaniu projektu
budowlanego. Zamierzamy zrealizować budowę fontanny. Aby
zrekompensować mieszkańcom Lasku opóźnienie realizacji ich
projektu, przyspieszymy wykonanie dalszego odcinka chodnika
przy ul. Jana III Sobieskiego (na odcinku Łączna – Podgórna).

Projekty nieinwestycyjne:
Weekendowe spływy kajakowe – 25 380 zł
Spływy odbyły się w sezonie wiosenno-letnim od czerwca do
września w każdy weekend (łącznie 18 spływów), na odcinku rzeki Warty z Puszczykowa do Lubonia. Długość trasy to ok. 12 km.
W spływach jednorazowo mogło wziąć udział 30 osób. Na potrzeby uczestników spływów do dyspozycji było 15 kajaków dwuosobowych wraz z osprzętem. Spływy dla mieszkańców były bezpłatne.

Pierwszym etapem ku rewitalizacji terenu jest postawienie u zbiegu ulic Batorego placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek, a także
montaż monitoringu terenu. Prace ruszą jesienią tego roku.
Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśminowej - 97
831 zł
Projekt zakłada rewitalizację boiska do piłki nożnej przy ul. Jaśminowej, a także stworzenie w tym samym miejscu między innymi
boiska do siatkówki i badmintona oraz zewnętrznej siłowni (tzw.
outdoor fitness). Prace ruszą jesienią tego roku.
Toaleta na Wzgórzu Papieskim - 4 750 zł
Od maja do września na Wzgórzu Papieskim (obok wybiegu dla
psów) została postawiona toaleta przenośna.
Stacje naprawy rowerów w Luboniu - 16 400 zł
W czerwcu br. zostały zamontowane 3 stacje rowerowe: w Parku
Siewcy, na Wzgórzu Papieskim oraz przy placu zabaw na ul. Poznańskiej. Są to urządzenia, którymi w bardzo szybki sposób naprawimy swój rower i dalej możemy ruszyć w trasę.

Projekty nieinwestycyjne:
Przeżyjmy to jeszcze raz – bezpłatne zajęcia fitness na świeżym
powietrzu (zumba, joga, aerobik i pilates) - 10 400 zł
FUNgielski to język angielski dla mieszkańców Lubonia w każdym wieku - 9 000 zł
Głównym założeniem projektu jest dotarcie do jak najszerszego
grona odbiorców- od juniora po seniora. Każdy ma znaleźć w nim
coś dla siebie. Zajęcia będą miały charakter bezpłatny. Projekt rusza po wakacjach. Szczegóły już wkrótce.
Weekendowe spływy kajakowe – II edycja - 26 380 zł

Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu (zumba, joga, pilates, aerobik) – 9 200 zł
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, na plaży miejskiej
i w Parku Papieskim. Projekt został zrealizowany od 1 czerwca do
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Inwestycje sportowe

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! Wszystdzieciom życzę miłej zabawy, a rodzicom chwili odpoczynku podczas gdy wapociechy będą poznawać możliwości placów!

kim
sze

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

kim
sze

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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Wybory samorządowe
Wybory samorządowe 2018 – sprawdź, jak zmieniły się okręgi wyborcze!
W 2012 r. polski ustawodawca wprowadził
całkowicie nowy system wyborów radnych w
gminach na terenie całego kraju. Stosownie do
zapisów
zawartych
w
przepisach
wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy,
Rada Miasta Luboń zobowiązana była do
podjęcia uchwał: w sprawie podziału Miasta na
okręgi wyborcze i w sprawie podziału na stałe
obwody głosowania.
W miejsce „starych” czterech okręgów
wielomandatowych utworzono dwadzieścia
jeden „nowych”, jednomandatowych okręgów
wyborczych oraz w miejsce trzynastu „starych”
obwodów głosowania (siedzib Komisji
Wyborczych) utworzono dwadzieścia jeden
„nowych” obwodów.
W 2018 r. po sześciu latach, w konsekwencji
zmiany przepisów Kodeksu wyborczego
i systemu wyborów radnych w gminach
powyżej 20 tysięcy mieszkańców Uchwałą nr
XLIV/341/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 22
marca 2018 r. w miejsce „starych” dwudziestu
jeden okręgów jednomandatowych utworzono
cztery „nowe” okręgi wielomandatowe.
Niespełna miesiąc później Uchwałą nr
XLV/346/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 19
kwietnia 2018 r. w miejsce dwudziestu jeden
„starych” obwodów głosowania (siedzib
Komisji Wyborczych) utworzono 14 „nowych”
obwodów głosowania.
Historia zatoczyła koło, nie pozwalając przyzwyczaić się do systemu wyborów radnych. Zgodnie z obecnymi przepisami w najbliższych
wyborach do Rady Miasta zastosowanie będzie miała ordynacja proporcjonalna. Oznacza to, ze będziemy głosować na listy
kandydatów, a podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokona się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych
głosów odpowiednio na kandydatów danej listy. W podziale mandatów, będą uczestniczyć listy kandydatów tych komitetów
wyborczych, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5% ważnie oddanych głosów.
Dosyć skomplikowane w stosunku do ordynacji większościowej, która obowiązywała w ostatnich wyborach. Nie uległa zmianie ilość
mandatów – jest ich 21, w trzech
okręgach wybieranych będzie po
5 radnych, a w jednym 6. Uzależnione
jest to od wielkości okręgu pod
względem ilości mieszkańców.
Jest jeszcze jedna zmiana. Zmieniają się
granice
wszystkich
obwodów
głosowania
i
siedziby
Komisji
Wyborczych czyli miejsca gdzie
odbywa się głosowanie. Obydwie
uchwały
Rady
Miasta
zostały
zaakceptowane
przez
Komisarza
Wyborczego
w
Poznaniu
oraz
Wojewodę Wielkopolskiego, zostały
również opublikowane w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego, co oznacza, że są
obowiązującym prawem.
Aby Państwu przekazać ustalenia tych
uchwał będziemy w każdym numerze
Informatora Miejskiego publikować ich
teksty oraz załączniki graficzne. Przed
wyborami do każdego gospodarstwa
domowego
wyślemy
także
obwieszczenia o granicach okręgów i
obwodów
oraz
siedzibach
Obwodowych Komisji Wyborczych – w
formie przesyłki bezadresowej Poczty
Polskiej. Po to abyście Państwo mogli
trafić do właściwej komisji wyborczej.
Janusz Piasecki, Sekretarz Miasta
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Plaża Miejska
PLAŻA MIEJSKA W LUBONIU – SEZON W PEŁNI!
Cieszymy się każdym słonecznym dniem – wtedy odwiedzacie nas chętnie,
bierzecie udział we wszystkich zajęciach i aktywnościach lub po prostu odpoczywacie na leżaczkach. Zachęcamy zapoznania się z programem zajęć
sierpniowych. Śledźcie także naszego facebooka: Plaża miejska Luboń – gdzie
wrzucamy na bieżąco relacje i zapowiedzi!

Pierwsze letnie wietrzenie szafy - kolejne 31 sierpnia

Uczymy się grać na ukulele

Pierwszy seans kina letniego - prawdziwe oblężenie

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

30

31

1
11:00 – zajęcia sensoryczne
(obowiązują zapisy – brak
wolnych miejsc w sierpniu)
17:00 – zajęcia sensoryczne
(3-5lat) – 15 zł (obowiązują
zapisy)

2
11:00 - Animacje z
Biblioteką
21:30 - kino letnie

3
11:00 – animacje ruchowe
dla dzieci
18:00 – animacje ruchowe
dla dzieci
18:00 – zajęcia
behawiorystyczne

4
10:00 - zajęcia z jogi
11:00 - aerobik

5

6
11:00 – animacje ruchowe
dla dzieci
17:00 – zajęcia
sensoryczne (1,5-3lat) –
15 zł (obowiązują zapisy)
18:00 – animacje ruchowe
dla dzieci

7
11:00 – zajęcia plastyczne
12:00 - warsztaty gry na
ukulele dla dzieci (4-6 lat)
12:30 – warsztaty gry na
ukulele dla dzieci (6-12 lat)
18:00 – zajęcia plastyczne

8
11:00 – zajęcia sensoryczne
(obowiązują zapisy – brak
wolnych miejsc w sierpniu)
17:00 – zajęcia sensoryczne
(3-5lat) – 15 zł (obowiązują
zapisy)

9
11:00 - Animacje z
Biblioteką
12:00 - warsztaty gry na
ukulele dla dzieci (4-6 lat)
12:30 – warsztaty gry na
ukulele dla dzieci (6-12 lat)
21:30 - kino letnie

10
11:00 – animacje ruchowe
dla dzieci
17:00-18:30 – warsztaty
modelarskie
18:00 – animacje ruchowe
dla dzieci

11
10:00 - zajęcia z jogi
11:00 – aerobik
12:00-14:00 - Biblioteka w
plenerze

12

13
11:00 – animacje ruchowe
dla dzieci
17:00 – zajęcia
sensoryczne (1,5-3lat) –
15 zł (obowiązują zapisy)
18:00 – animacje ruchowe
dla dzieci

14
11:00 – zajęcia plastyczne
18:00 – zajęcia plastyczne

15
16:00 – Pośpiewajmy i
pograjmy razem: piosenki
żołnierskie i nie tylko

16
11:00 - Animacje z
Biblioteką
21:30 - kino letnie

17
11:00 – animacje ruchowe
dla dzieci
18:00 – animacje ruchowe
dla dzieci

18
10:00 - zajęcia z jogi
11:00 - aerobik

19

20
11:00 – animacje ruchowe
dla dzieci
17:00 – zajęcia
sensoryczne (1,5-3lat) –
15 zł (obowiązują zapisy)
18:00 – animacje ruchowe
dla dzieci

21
11:00 – zajęcia plastyczne
12:00 - warsztaty gry na
ukulele dla dzieci (4-6 lat)
12:30 – warsztaty gry na
ukulele dla dzieci (6-12 lat)
18:00 – zajęcia plastyczne

22
11:00 – zajęcia sensoryczne
(obowiązują zapisy – brak
wolnych miejsc w sierpniu)
17:00 – zajęcia sensoryczne
(3-5lat) – 15 zł (obowiązują
zapisy)

23
11:00 - Animacje z
Biblioteką
12:00 - warsztaty gry na
ukulele dla dzieci (4-6 lat)
12:30 – warsztaty gry na
ukulele dla dzieci (6-12 lat)
21:30 - kino letnie

24
11:00 – animacje ruchowe
dla dzieci
17:00-18:30 – warsztaty
modelarskie
18:00 – animacje ruchowe
dla dzieci

25
10:00 - zajęcia z jogi
11:00 – aerobik
12:00-14:00 - Biblioteka w
plenerze

26

27
11:00 – animacje ruchowe
dla dzieci
17:00 – zajęcia
sensoryczne (1,5-3lat) –
15 zł (obowiązują zapisy)
18:00 – animacje ruchowe
dla dzieci

28
11:00 – zajęcia plastyczne
18:00 – zajęcia plastyczne

29
11:00 – zajęcia sensoryczne
(obowiązują zapisy – brak
wolnych miejsc w sierpniu)
17:00 – zajęcia sensoryczne
(3-5lat) – 15 zł (obowiązują
zapisy)

30
11:00 - Animacje z
Biblioteką
21:30 - kino letnie

31
11:00 – animacje ruchowe
dla dzieci
14:00-19:00 – Pożegnanie
lata na plaży
18:00 – animacje ruchowe
dla dzieci

1

2
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Rada Gospodarcza / MRM
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Biblioteka Miejska

www.biblub.com

BIBLIOTEKA W PLENERZE
2 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie plaży miejskiej, podczas którego zaprosiliśmy najmłodszych do hawajskiej strefy animacji. Była palma,
tańce hula i limbo, a także malowanie buziek i twórczy warsztat zakładek
do książek. Całej zabawie towarzyszyły hawajskie rytmy i nawet Pani
Burmistrz dała się porwać do wspólnej zabawy. 17 czerwca wybraliśmy
się na Karaiby, gdzie poszukiwaliśmy pirackiego skarbu. Na plaży ukryte
były złote monety, za odnalezienie których dzieci otrzymywały drobne
upominki, a dwa tygodnie później bawiliśmy się w indiańskiej wiosce. Kolejne sobotnie animacje na plaży 14 oraz 28 lipca, a także 11 i 25 sierpnia.
Zaczynamy o godz. 12.00, a w każdy czwartek o godz. 11.00 zapraszamy
najmłodszych na plenerowe przedstawienia Teatrzyku Kamishibai.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Biblioteka Miejska ma ogromną przyjemność zaprosić na
spotkanie z aktorami Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, 31 lipca o godz. 17.00 (wstęp wolny), naszymi gośćmi
będą Halszka Lehman oraz Paweł Kos, artyści znani z produkcji filmowych, serialowych i teatralnych.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W BIBLIOTECE
W nadchodzącym roku szkolnym, Biblioteka Miejska zaprasza na lektoraty z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz japońskiego, a także warsztaty plastyczne
dla dzieci, zajęcia z kaligrafii i rękodzieła. Zapisy wkrótce,
a wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na naszej
stronie internetowej www.biblub.com.

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

www.oklubon.pl

M

iędzynarodowe warsztaty plastyczne

24 maja w Ośrodku Kultury miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Gościliśmy uczestników projektu Project Erasmus+Découvrir son pays
par l’art locale et ses artistes, którzy do Polski przelecieli z francuskiej wyspy Reunion. W Ośrodku Kultury wzięli udział w międzynarodowych warsztatach plastycznych. Tematem spotkania był: „Rytm, rym i kolor w muzyce, poezji i sztukach plastycznych. Projekt T-shirt”.

D

zień Dziecka na Wzgórzu Papieskim

Na Wzgórzu Papieskim 27 maja Ośrodek Kultury w Luboniu zorganizował
miejski Dzień Dziecka. Dla najmłodszych przygotowaliśmy różnego rodzaju atrakcje: malowanie twarzy, trampolinę, dmuchańce, a także miasteczko rowerowe Jonasza Pakulskiego. Na
scenie wystąpiły dzieci,
które uczestniczą w zajęciach prowadzonych
w Ośrodku Kultury:
z sekcji tańca ludowego, hip-hopu, baletu
i klasy śpiewu. Podczas
imprezy wystartował
też XIII Bieg Luboński dla dzieci. Firma EDULAND przygotowała zajęcia z sensoplastyki, Hotel Kortowo warsztaty tenisa, strażacy zaprezentowali wóz
strażacki i służyli kurtyną wodną, tak zbawienną w ten upalny dzień. Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości z Puszczykowa przygotowało
stoiska z planszówkami, a Związek Strzelecki Strzelec zorganizował mini obóz
przetrwania. Imprezę zakończył pokaz rowerowych akrobacji.

L

uboński Szlak Architektury Przemysłowej

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w Mosinie gościliśmy 6 czerwca na Lubońskim Szlaku Architektury Przemysłowej. W czasie wycieczki uczestnicy zobaczyli lubońskie fabryki i poznali wiele ciekawych historii, które są z nimi związane. Największe wrażenie wzbudził w uczniach budynek dawnej drożdżowni zbudowanej w 1904 roku dla rodziny Sinnerów, a będący obecnie
w posiadaniu firmy Lubanta S.A.

W

ystawa prac plastycznych

W holu Ośrodka Kultury pojawiła się wystawa prac plastycznych pod tytułem „Ja i moja rodzina”. Autorami prac są dzieci z przedszkola U 7 Krasnoludków.

M

alta na Bis 2018

Dwa spektakle teatralne w ramach festiwalu Malta na Bis można
było obejrzeć 2 i 3 lipca w Luboniu w industrialnym wnętrzu dawnej
fabryki drożdży. Pierwszego dnia Teatr Porywacze Ciał przedstawił
spektakl „Humanicana”, a drugiego dnia mogliśmy zobaczyć „Bajkę dla
wszystkich i dla nikogo” w wykonaniu Kuby Kaprala i Huberta Wińczyka. Jak co roku przedstawienia cieszyły się popularnością wśród mieszkańców Lubonia.
W tym roku Malta Festival Poznań podporządkowany był dynamice
skoku. Zgodnie z tematem przewodnim tegorocznej edycji – Idiomem
„Skok w wiarę”, zastanawialiśmy się nad możliwymi wariantami tej postawy – ryzykownym skokiem zarówno w zachwyt, piękno, jak i fanatyzm. Pytaliśmy o to, jak różne przekonania i aksjologie mogą wchodzić
ze sobą w dyskusję, gdzie przebiegają linie podziału, a gdzie porozumienia.
Organizatorem
wydarzenia
był
Ośrodek
Kultury
w Luboniu, który
serdecznie dziękuje
prezesowi Lubanta
S.A. panu Januszowi
Kołodziejczykowi za
użyczenie wnętrz
fabryki.
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Aktualności
LOSiR

N

www.losir.eu

OWE BOISKA PRZY HALI LOSIR – ZASADY KORZYSTANIA

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców do korzystania z boiska wielofunkcyjnegoznajdującego się przy Hali LOSIR. Boisko jest czynne w godzinach 10.00
– 21.30. W niedalekiej przyszłości planowana jest instalacja oświetlania na boisku piłkarskim.
Jednocześnie prosimy o przestrzeganie zasad użytkowania boiska – regulamin
będzie niebawem na tablicy ogłoszeniowej ustawionej na terenie obiektu.
Na pewno wszystkim nam zależy na tym, aby z obiektu można było bez przeszkód korzystać jak najdłużej. Prosimy o poruszanie się po wyznaczonych ścieżkach, szanowanie znajdującej się na obiekcie zieleni, a także stosowanie odpowiedniego obuwia na boisku piłkarskim. Niech bieżnia służy do biegania, to nie
jest tor rowerowy.
Rodziców z wózkami prosimy o poruszanie się po wyznaczonych chodnikach, a nie po bieżni. Wejście oraz wjazd na obiekt jest od strony
ulicy Kołłątaja. Prosimy o optymalne wykorzystywanie miejsc do parkowania. Przez kilka tygodni funkcjonowania boiska, mieliśmy okazję podziwiać kilku „mistrzów parkowania”.
W godzinach wieczornych od godz. 20.00 boisko będzie udostępniane grupom zorganizowanym.
Ten obiekt ma służyć mieszkańcom Lubonia i my jako Mieszkańcy Miasta musimy o niego dbać respektując wspomniane powyżej zasady
użytkowania.

W

YRÓŻNIENIA ZA OGÓLNOPOLSKĄ OLIMPIADĘ MŁODZIEŻY

Maciej Kędziora oraz Marek Giese – pracownicy LOSIR Sp.z o.o.,
zostali wyróżnieni za profasjionalizm oraz zaangażowanie przy
organizacji turnieju tenisa stołowego w ramach Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży Wielkopolska 2018. Na spotkaniu, które odbyło się 13 lipca na obiektach KS Posnania obaj panowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk Przewodniczącego Komitetu Orgaznizacyjnego OOM Wielkopolska 2018 - Dyrektora
Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Tomasza Wiktora.
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Szkoła Podstawowa nr 2

www.sp2lubon.eu

G

ratulacje dla laureata Konkursu Matematycznego “KANGUR

C

ieszkowianka w gronie laureatów III

edycji konkursu “Jesteśmy cyfrowoSerdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, a w szczególności tym, którzy uzyskali wynik bardzo dobry oraz wyróżnienie. bezpieczni!”
Ogromne brawa dla Bartosza Pawlickiego – naszego laureata konkursu.
Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uzyskała 2 miejsce w Ogólnopolskiej III edycji
istrz matematyki 2017/2018”
konkursu „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”. W wyni24 maja 2018 r. odbył się II Międzyszkolny Konkurs Matematycz- ku analizy różnorodnych działań na rzecz cyfrowego bezpieczeństwa Kapituła Konkursu przyznawała
ny dla uczniów klas
punkty. Nasza szkoła uzyskała 829 pkt. Co dało nam
V „Mistrz Matematy2 miejsce wśród 80 zgłoszonych szkół podstawoki 2017/2018”. Nasi
wych.
uczniowie gościli swoNagrodą jest obóz letni dla 28 osób, w tym 3
ich kolegów i koleżanki
opiekunów. Najbardziej zaangażowani uczniowie
z lubońskich szkół podw działania konkursowe wyjadą na obóz w terminie
stawowych. W zmaga2-8 września. Jest to wynik pracy wielu zaangażoniach wzięło udział 16
wanych nauczycieli oraz uczniów. Efekty naszych
uczniów. O miejscach
działań można zobaczyć na naszej stronie internena podium ostatecznie
towej. Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele
zdecydowała dogrywka.
projektów poświęconych bezpieczeństwu w sieci.
Wyniki zmagań młodych matematyków przestawiają się następująco:

“M

I miejsce - uczennica Szkoły Podstawowej nr 1
II miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1
III miejsce – uczennica Cieszkowianki Zuzanna Majewska z klasy 5c
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy
dalszego poszerzania wiedzy matematycznej.

F

Szkolny Mentor Cyberbezpieczeństwa
Joanna Kordzińska

izyka dla każdego!

Martyna, Daria, Agata i Marcel
z 7b oraz Patrycja i Adam z 7a pod
opieką Pani Magdaleny Przybylskiej realizują projekt edukacyjny
pt. „Fizyka dla każdego”. Nasze działania rozpoczęliśmy w wybranych
klasach pierwszych w SP1, SP2,
i SP5 w Luboniu. Każdy z nas miał
pod opieką swoją grupę pierwszaków. Nasi młodsi koledzy zobaczyli,
mnibus Miasta Luboń w Cieszkowiance
że fizyka nie jest taka straszna jak im się mogło wydawać, a my przekonaliW zeszłym roku w XV finale Międzyszkolnego Kon- śmy się, że praca nauczyciela nie należy do najłatwiejszych. Teraz przygokursu Omnibus Miasta Luboń organizowanym w Szkole towujemy się do ostatnich już zajęć w tym roku – tym razem spróbujemy
Podstawowej nr 4 wygrała reprezentantka Cieszkowianki. przybliżyć zagadnienia z optyki w klasie 3 w Wirach.
Dzięki temu, to nasza szkoła miała zaszczyt organizowaMartyna Napierała 7b
nia XVI edycji konkursu. Miło nam poinformować, że tytuł
Omnibusa uzyskała Klara Hofman (kl. 6) , a III miejsce Szyamy laureatów Olimpusa!
mon Gazda (kl.7).
Z przyjemnością informujemy o kolejnych sukcesach językowych
W przyszłym roku to znowu Cieszkowianka będzie organiuczniów Cieszkowianki.
zatorem tego wspaniałego międzyszkolnego konkursu!
W roku szkolnym 2017/2018 laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady z języKatarzyna Ludwiczak, Joanna Kordzińska, Michał Szwacki ka angielskiego zostali:
Franciszek Bartochowski (4a)
Oliwia Urbaniak (4d)
Dawid Zieliński (5b)
Maksymilian Adamski (7a)

O

M

M

istrzostwa Województwa Wielkopolskiego w drużynowych biegach przełajowych

29.05. w Żerkowie odbyły się Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego
w drużynowych biegach przełajowych. Miasto Luboń i powiat poznański
reprezentowały uczennice naszej szkoły, wszystkie uczęszczające do IV
klasy. Startowały w najmłodszej grupie wiekowej pokonując dystans 1000
m, w uple i nierównym terenie, co było bardzo wyczerpujące. Nasze wspaniałe biegaczki: Bator Zosia, Tasiemska Ewa - 4 c, Krzymińska Ola- 4 e,
Gębura Gabrysia - 4 f, Mielcarek Oliwia i Szymczak Paulina - 4 g uplasowały się na bardzo wysokim VII miejscu, na 56 szkół.
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Szkoła Podstawowa nr 3

www.sp3lubon.pl

Z

a nami rok edukacji…

W piątek, 22 czerwca o godzinie 8 odbyło się pierwsze z trzech zakończeń roku w naszej szkole, w którym brali udział uczniowie klas VII i oddziałów gimnazjalnych. Tradycyjnie
otrzymali nagrody specjalne za sukcesy w konkursach, wolontariat, osiągnięcia sportowe i
artystyczne (lista uczniów uwzględnia także gimnazjalistów z klas III, którzy pożegnali się
z nami 21 czerwca).
Na tradycyjnej szkolnej „ściance” pozowali uczniowie nagrodzeni świadectwem promocyjnym z wyróżnieniem, dostarczając wielu wzruszeń licznie zgromadzonym rodzicom. Pożegnaliśmy odchodzące na emeryturę – sekretarza szkoły p. Mariolę Goździewską, nauczycielkę – p. Alicję Widok oraz szkolne pielęgniarki p. Lucynę Osik i p. Małgorzatę Krupecką.
Podziękowanie za pracę na rzecz szkoły otrzymała p. Izabela Chodorowska wiceprzewodnicząca Rady Rodziców oraz kończąca pracę
w naszej szkole anglistka p. Maria Krzywania-Lee.

P

rzed nami uroki wakacji… Zakończenie roku szkolnego klas IV - VI

Uczniowie klas IV-VI zakończyli rok szkolny uroczystością o godzinie 9.30. Po raz pierwszy otrzymali nagrody specjalne za osiągnięcia na różnych polach. Mogliśmy także nagrodzić brawami tych, którzy zapracowali na świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując średnią
ocen 4,75 i wyższą. W roku szkolnym 2017- 2018 klasach IV-VI nagrody specjalne otrzymali: Mądra Główka: Jakub Wierciński, Klaudia
Teska, Hanna Stefańska. Lider Sportu: Damian Pyśk, Bożena Zalewska. Artystyczna Dusza: Jan Galik, Karolina Jaśkowiak. The Best of
English: Alex Dziabas, Jeremi Tumasz. Człowiek dla Człowieka: Lilia Skórska, Łucja Łobejko, Julia Ranka. Poczet sztandarowy: Natalia
Leszczyńska, Joanna Wiśniewska, Krystian Turkiewicz. Gratulujemy!

P

ożegnanie dyrektor Grażyny Leciej
W piątek, 22 czerwca Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi pożegnała przechodzącą na emeryturę dyrektor Grażynę Leciej. Pełniła ona swoją funkcję od 1998 roku. Pracowała jako nauczyciel matematyki, chemii, wychowawca, a także pedagog szkolny. Podziękowania za wieloletnią pracę,
serce włożone w zarządzanie szkołą, zaangażowanie na trudnym stanowisku złożyli jej
burmistrz Małgorzata Machalska, wiceburmistrz Mateusz Mikołajczak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Luboń Piotr Izydorski, przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Zając,
wicedyrektor Anita Plumińska-Mieloch, Małgorzata Wichłacz w imieniu nauczycieli oraz
Samorząd Uczniowski. Pani dyrektor, dziękując za życzenia, wspomniała o satysfakcji,
którą przynosiła jej praca, efektywnej współpracy z nauczycielami oraz radości płynącej
z kontaktów z uczniami, którzy teraz przyprowadzili do naszej szkoły własne dzieci. Dziękujemy za lata pracy!

N

iespodzianka dla Borysa z Vb

Z

akończenie roku szkolnego klas I-III

Uczniowie klas I-III spotkali się na uroczystości zakończenia roku szkolnego o godziBorys z Vb po otrzymaniu świadectwa nie 11. Podobnie, jak ich starsi koledzy, wyróżniające się dzieci otrzymały nagrody w różbył bardzo zaskoczony. Na boisku szkolnym
nych kategoriach, które przyznawała
czekało na niego kilka aut marki Fiat (starsze
specjalna komisja na wniosek wychopokolenie pamięta ich specyficzny wygląd
wawców, uwzględniając osiągnięcia
z lat 70. i 80. XX w.), których jest pasjonatem.
kandydatów.
Była to piękna nagroda za świadectwo z wyKategoria Mądra Główka: Franciszek
różnieniem!
Masłowski, Dominik Góral, Nataniel
Klupczyński,
Jędrzej Androsiuk. Literacki Zmysł:
Paulina Radzimska, Zuzanna Legenza, Zuzanna Korczakowska, Barbara
Szczygieł. Gwiazda Sportu: Zuzanna
Süss. Mały Artysta: Julia Chmielewska, Hanna Niedźwiedź. Wielkie Serce: Zuzanna Legenza, Zuzanna Korczakowska. Mistrz Frekwencji: Zuzanna Wojciechowska, Maja Jaworska. Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną w wykonaniu uczniów klas III.

W

akacyjna wymiana z Bambergiem

W tym roku wizyta naszej partnerskiej szkoły w Bambergu przypadła
na pierwszy tydzień wakacji. Polscy uczniowie i nauczyciele przyjęli niemieckich
gości w domach. Po weekendzie spędzonym z rodzinami, młodzież realizowała program w Luboniu, Poznaniu i okolicach. Poniedziałek to zarówno wizyta
w szkole, spotkanie z panią dyrektor Grażyną Leciej oraz lekcja biologii po angielsku, jak i spotkanie z panią burmistrz Małgorzatą Machalską. Goście z Niemiec zapoznali się także z historią naszego miasta.
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Szkoła Podstawowa nr 4

www.sp4lubon.szkolnastrona.pl

E

UKLIDES 2017/2018

4 czerwca odbył się I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny EUKLIDES
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Luboniu. W konkursie wzięli
udział uczniowie klas siódmych lubońskich szkół. Naszą szkołę reprezentowali
Piotr Bartkowiak oraz Wiktor Piórkowski z klasy 7c. Pierwsze miejsce otrzymał
nasz reprezentant Wiktor Piórkowski gromadząc 18 punktów na 20 możliwych!
Serdeczne gratulujemy Wiktorowi zdobycia I miejsca oraz rodzinie zdolnego
syna. Życzymy dalszych
sukcesów w kolejnych zmaganiach konkursowych. Piotrowi dziękujemy za
udział w konkursie i zachęcamy do podejmowania kolejnych prób w zmaganiach
matematycznych.
Kamil Kolecki i Małgorzata Celler

U

czniowie z SP 4 na Poznańskiej Paradzie Pokoleń

W sobotę, 2 czerwca grupa uczniów naszej szkoły w towarzystwie rodziców lub dziadków wzięła udział w pierwszej Poznańskiej Paradzie Pokoleń.
Przeszliśmy spod ratusza do Starego Koryta Warty, gdzie wysłuchaliśmy koncertów Eleni i Dawida Kwiatkowskiego, obejrzeliśmy pokazy grup tanecznych
oraz międzypokoleniową zumbę. Można też było wziąć udział w warsztatach
tworzenia kosmetyków naturalnych oraz sprawdzić swych sił w znajomości gwary młodzieżowej. Wspólna zabawa łączyła pokolenia I było naprawdę świetnie!
Jakub Adam

B

anarańcze na przeglądzie

W poniedziałek miałyśmy okazję uczestniczyć
w wyjątkowym Międzypowiatowym Przeglądzie
Szkolnych Zespołów Tanecznych. Pojechałyśmy aż
do Kleczewa obok Konina, aby zaprezentować nasze
umiejętności taneczne. Całe wydarzenie ma jak co
roku ogromny wydźwięk. W organizację przeglądu zaangażowane są władzę miasta i powiatu. Przegląd rozpoczyna się uroczystym spotkaniem na rynku Kleczewa, gdzie po powitaniu przez gospodarzy kolorowym
i tanecznym rzecz jasna korowodem maszerujemy ulicami miasta do Miejsko- Gminnego Centrum Kultury.
Ewa Darul

D

ZIEŃ SPORTU 2018

Ostatnia środa maja była bardzo sportowa w naszej szkole! Najpierw kl. IV – VII, potem kl. „0”- III wzięły udział w szkolnym dniu
sportu. Temat tegorocznego święta brzmiał „Aktywnie nie zawsze znaczy z piłką”. Klasy miały do pokonania wiele stacji o zaskakujących
nazwach. Tylko uczniowie potrafią Państwu wytłumaczyć o co chodziło
w poszczególnych konkurencjach. Nazwy stacji brzmiały tak: rurociąg,
transport VIPA, zostań Robin Hoodem, strongklasa, klasowe skoki, potrójne spodnie, potrójne narty, pływająca tratwa i wiele innych. Uczniowie przyjmowali kolorowe barwy na twarzach, tak żeby wszystkim było
wesoło. I właśnie uśmiechu i radości nie zabrakł. Szczególnie dlatego,
że zostało oficjalnie otwarte nowe boisko wielofunkcyjne. Otwarcia dokonała pani burmistrz Małgorzata Machalska, pani dyrektor Agnieszka Antczak i zaproszeni goście. Uczniowie przecinali wstęgę, rozegrali
pokazowy mecz, a grupa taneczna Banarańcza uświetniła uroczystość
układem tanecznym. Na koniec pamiątkowe dyplomy wraz z smakowitymi żelkami otrzymały klasy. Nie mogę pominąć bardzo ważnych osób
– sędziów zaangażowanych na stacjach. Bardzo dziękuję przyjacielem
szkoły, rodzicom, dziadkom, emerytowanym nauczycielom i absolwentom – jesteście super!
Zofia Piotrowska
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Wiadomości z przedszkoli
PRZEDSZKOLE NR 5 „WESELI
SPORTOWCY”
Miesiąc maj pożegnał nas Festynem Rodzinnym, który odbył się 24.05. 2018 roku. Z tej
okazji przygotowano wiele atrakcji: występy
dzieci, muzyka i animacje dotyczące zdrowych owoców, loteria fantowa, działania
plastyczne, malowanie twarzy, zabawy na
trampolinie, odwiedziny wozu strażackiego
z OSP Luboń poczęstunek. W czerwcu nadszedł czas, aby starszaki z grupy 5 pożegnały
się z murami przedszkola. Na tą okazje dzieci z pomocą Pani Marioli Sroczyńskiej i Pani
Ewy Kowalskiej przygotowały występy artystyczne, które podziwiali ich rodzice, następnie wszyscy udali się na piknik. 08.06.2018
roku w naszym przedszkolu odbył się koncert
grupy artystycznej „artandmusic” pt. HALI, SARI, GHAGHRA- HINDUSKIE HISTORIE”.

PRZEDSZKOLE – TRÓJECZKA
Maj rozpoczęliśmy odwiedzinami w bibliotece
szkolnej z okazji Dnia Biblioteki żeby dowiedzieć
w jaki sposób wypożycza się książki i skąd pani
bibliotekarka wie, gdzie jakiej książki poszukać.
Wreszcie 25.05 nadszedł tak długo wyczekiwany
moment zaproszenia rodziców w nasze skromne
progi. Przygotowaliśmy wspaniałe Morskie Opowieści. Wszystkim bardzo się podobało a na zakończenie każdy z rodziców otrzymał prezent. Z okazji
zbliżającego się Dnia Dziecka; miesiąc zakończyliśmy wycieczką do starego zoo w Poznaniu. Było
wiele radości, wspaniałych zwierząt oraz smakołyków. Przed nami już ostatni miesiąc wspólnej pracy
i zabawy mamy nadzieję, że będzie równie udany
jak dziewięć poprzednich.

X-LECIE PRZEDSZKOLA TAJEMNICZA WYSPA
Pierwsi przedszkolacy rozpoczęli przygodę dnia 1 września 2008 r. w budynku A. W ciągu kilku
miesięcy zapadła decyzja o konieczności rozwoju placówki ze względu na duże zainteresowanie
rodziców. Tajemnicza Wyspa w Luboniu jest placówką o profilu sportowym. Oferta zajęć na basenie
oraz codzienna gimnastyka wspomagają harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci, rozwijają i doskonalą ich sprawność ruchową. Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartym na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko
i wszechstronny rozwój osobowości.
1 września 2018 r. świętować będziemy jubileusz 10-lecia naszej działalności. Z tej okazji dyrekcja przedszkola serdecznie dziękuje
wszystkim pracownikom oraz osobom związanym z przedszkolem, rodzicom, dzieciom, dotychczasowym absolwentom za owocną
współpracę, zaangażowanie, wspaniałe osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia przedszkolnego. W związku z tak wyjątkowym
jubileuszem dołączamy życzenia dalszych sukcesów, wszelkiej pomyślności oraz zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do skorzystania
z naszych usług.
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Senior Wigor

WIADOMOŚCI Z „SENIOR-WIGOR”

18 czerwca 2018 r. reprezentacja naszego Domu „Senior –
Wigor” udała się do Skwierzyny na I Ogólnopolski Przegląd Twórczości Dziennych Domów Seniora. W Skwierzyńskim Centrum
Kultury zaprezentowało się 8 zespołów z całego kraju. W wydarzeniu udział wzięła Minister Elżbieta Rafalska. Atmosfera była
wspaniała,
publiczność, złożona głównie
z seniorów, bawiła się
znakomicie. Poszczególne ekipy prezentowały skecze, piosenki
i różnorodne formy
przekazu artystycznego. Nasza drużyna
swój występ rozpoczęła od zaprezentowania hymnu seniora,
będącego wspólnym
dziełem naszych podopiecznych. Zaczęło
się znakomicie, sądząc
po żywiołowej reakcji
publiczności, później
było jeszcze lepiej.
Zaprezentowaliśmy
dwie piosenki, do któ-

rych wykonania użyliśmy ciekawych instrumentów, zwanymi
„Bum Bum Rurkami” - są to plastikowe rurki różnej długości, które
po uderzeniu wydają dźwięki o różnej wysokości, strojone diatonicznie. No i zdobyliśmy tym sposobem trzecie miejsce. Po części
konkursowej, gospodarze, czyli Dzienny Dom „Senior-Wigor”
w Skwierzynie ugościli nas na pikniku integracyjnym przy swojej
placówce. Mieliśmy również możliwość zwiedzania pomieszczeń.
Do domu wracaliśmy w szampańskich nastrojach. W przyszłym
roku postaramy się wspiąć na wyższe stopnie „pudła”.
Krzysztof Brych

PIKNIK Z WIGOREM”

To już trzeci Piknik z Wigorem! Jak zwykle udany. Był to jednak pierwszy piknik bez niespodzianek pogodowych. W tym roku,
oprócz seniorów z Lubonia gościliśmy również zaprzyjaźnionych
z nami uczestników Domu Senior-Wigor z Jarocina, którzy pokazali nam piękny układ taneczny. Jak zwykle z werwą i humorem
imprezę naszą prowadził Paweł Kuleszewicz. Na naszym pikniku
swoje punkty konsultacyjne miały Komisariat Policji, MOPS i apteka DOZ z Lubonia. Gwiazdą tegorocznego festynu był doskonale

znany wszystkim zespół śpiewaczy „Szarotki”. Oprócz występów
artystycznych odbywały się turnieje sportowe: boule’s, prowadzone przez zawodników „Lubońskiej Petanki”, dart i grele. Piknik nasz
zakończyliśmy zabawą taneczną.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu imprezy młodzieży ze Szkolnego Koła Wolontariatu przy ZSM im. Komisji Edukacji Narodowej, będącej pod opieką ks. Krystiana Gramzy oraz
Radnym naszego miasta. Dziękujemy także „Cukierni Krzyżański”
za podarowanie ciasta na Piknik.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
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Seniorzy w Luboniu

ZOSTAŃ PARTNEREM
PROGRAMU
„DUŻA RODZINA”

PARTNERZY PROGRAMU

Czym jest Program „Duża Rodzina”?
Program ma na celu poprawienie sytuacji rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.
Fundamentalnym punktem Programu jest wydawanie każdemu uprawnionemu członkowi rodziny
wielodzietnej Karty „Duża Rodzina” umożliwiającej korzystanie ze stałych lub okazjonalnych ulg na produkty
i/lub usługi oferowane przez podmioty będące Partnerami w Programie.
Powody dla których warto zostać Partnerem Programu „Duża Rodzina”:
ź zwiększenie ponad 200 rodzinom wielodzietnym dostępności do usług i towarów przy jednoczesnym
odciążeniu ich budżetów
ź wykreowanie pozytywnego wizerunku Państwa jako prospołecznej, prorodzinnej
ź promocja Partnera jako przyjaznego rodzinom wielodzietnym poprzez publikację Państwa danych wraz z
logotypem ﬁrmy w katalogu Partnerów Programu na stronie www.lubon.pl oraz w lokalnych mediach
ź zwiększenie grona klientów Partnera poprzez możliwość zamieszczenia w siedzibie ﬁrmy identyﬁkatora
informującego o przystąpieniu Państwa do Programu
ź poprawa rozpoznawalności Państwa ﬁrmy wśród mieszkańców Miasta Luboń

Szczegóły dotyczące zniżek na www.lubon.pl - zakładka Mieszkaniec/Karta Dużej Rodziny

ZOSTAŃ PARTNEREM
PROGRAMU
LUBOŃSKA
KARTA SENIORA

Partnerem Programu może zostać każdy, kto chce wesprzeć lubońskich Seniorów poprzez zaoferowanie
im specjalnych usług i zniżek, których wysokość określa sam Partner. Zapraszamy do partnerstwa instytucje
publiczne, niepubliczne bądź osoby prywatne z Lubonia i okolic!
Państwa logo oraz dane teleadresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Miasta wraz
z informacją o Państwa ofercie. Lokale, obiekty Partnerów będą oznakowane, informującą o honorowaniu
Karty.
Dlaczego warto zostać Partnerem Programu Lubońska Karta Seniora:

Przystąpienie do Programu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami z Państwa strony (oprócz
zaoferowania przez Państwa zniżki). My gwarantujemy promocje w środowiskach senioralnych na terenie
Lubonia za pośrednictwem niniejszej strony oraz partnerów medialnych programu.
Będzie nam niezmiernie miło widzieć Państwa w gronie Partnerów "Programu Lubońska Karta Seniora".

PARTNERZY PROGRAMU

SKLEP WIELOBRANŻOWY

K&K ODZIEŻ

Szczegóły dotyczące zniżek na www.lubon.pl - zakładka Mieszkaniec/Karta Seniora

Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń; tel.: 61 8130011 wew. 11 e-mail: wozik@lubon.pl
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Festiwal Integracje

wstęp wolny
www.lubon.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
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