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Zakończył się nabór projektów do LBO 2017. 
Wpłynęły 23 pomysły! Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom Miasta Luboń za aktywny udział 
w zgłaszaniu świetnych projektów! 
Od 19 września trwa weryfikacja wniosków. Ze-
spół weryfikujący przyjrzy się wszystkim pro-
jektom sprawdzając, czy spełniają one wszyst-
kie wymagane kryteria. Jeśli wszystko będzie 
w  porządku, projekt zostanie poddany pod gło-
sowanie. Jeśli pojawią się wątpliwości, urzędni-
cy weryfikujący spróbują je rozwiązać wspólnie 
z wnioskodawcami. 
Do 28 sierpnia zostanie ogłoszona lista projek-
tów, na które mieszkańcy będą mogli oddać swój 
głos. Głosowanie odbędzie w terminie 3-17 wrze-
śnia br.

Lista zgłoszonych projektów: 
Tor dla samochodów zdalnie sterowanych - 8 650 zł 
– Justyna Dajewska

Bezpieczne przejścia dla pieszych, dzięki aktywnym 
systemom ostrzegania - 85 312 zł – Justyna Da-
jewska

Rower Miejski w Luboniu - 100 000 zł – Adam Beim

Luboński Ogród Zmysłów (sensoryczny) - 94 400 zł 
– Małgorzata Antkowiak

Remont fragmentu nawierzchni chodnika przy ulicy 
Sikorskiego 31 - 58 000 zł – Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Luboniu

Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskie-
go - krok I - nowoczesny plac zabaw wraz siłownią 
zewnętrzną oraz systemem monitoringu - 95 850 zł 
– Justyna Dajewska, Marek Samulczyk

Toalety na Wzgórzu Papieskim - 5 070 zł – Justyna 
Dajewska

Z Lubonianki na Wzgórze Papieskie -  90 000 zł – 
Adam Beim

Rowerem po Luboniu - 50 000 zł – Adam Beim

Przeżyjmy to jeszcze raz... Bezpłatne zajęcia fitness 
na świeżym powietrzu (zumba, joga, aerobik, tbc)             
- 9 200 zł – Justyna Dajewska

Kabaret "Młodych Panów" w Luboniu - 31 620 zł – 
Justyna Dajewska

„Zakręćmy się razem!”- karuzela integracyjna w Par-
ku Papieskim. Projekt umożliwi wspólną zabawę, 
naukę i  rehabilitację osobom z  niepełnosprawno-
ściami, dzieciom i wszystkim mieszkańcom Lubonia. 
- 85 800 zł – Karolina Umerle

Jak powstaje muzyka? - 20 000 zł – Łukasz Nazar-
czuk

Park gier i  twórczej zabawy w  SP4 - 98 510,40 zł 
– Joanna Wysota – Gryciuk, Karolina Wilczyńska-
-Kąkol, Hieronim Gawelski

Ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Dworcowej wzdłuż 
Strumienia Junikowskiego do ul. Powstańców Wiel-
kopolskich -  88 000 zł – Marek Samulczyk

Budowa oświetlenia w ul. Poznańskiej od ul. Polnej 
- 92 250 zł

Stacje naprawy rowerów w  Luboniu - 9 000 zł – 
Bartosz Wilczek

„Stacja literacka” - interaktywna czytelnia pod 
chmurką - 40 530 zł – Stowarzyszenie Pozytywny 
Luboń

Romantyczne mostki nad Strumieniem Junikow-
skim - 100 000 zł – Agnieszka Krupieńczyk

Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśmi-
nowej - 92 574 zł – Jarosław jeziorny, Grzegorz 
Sroczyński, Andrzej Jakubiak

Weekendowe spływy kajakowe - II edycja - 29 780 
zł – Piotr Izydorski

FUNgielski to język angielski dla mieszkańców                 
Lubonia w każdym wieku - 14 500 zł – Aleksandra 
Kozłowska

Budowa bezpiecznego chodnika oraz uporządkowa-
nie terenu zielonego przy ulicy Wschodniej w Lubo-
niu - 99 600 zł – Piotr Izydorski, Krzysztof Pancer

Szczegółowy opis projektów
znajduje się na stronie 

www.budzetobywatelski.lubon.pl

Odwiedź także profil:
facebook.com/LubonskiBudzetObywatelski
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Luboński Budżet Obywatelski

Aktualności 

Plany miejscowe Miasta

Inwestycje miejskie

Rada Miasta Luboń

Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia miejskie

Zdrowa draka

Straż Miejska, Policja, USC

Biblioteka Miejska

Ośrodek Kultury

LOSiR

Młodzieżowa Rada Miasta

Informacje ze szkół

Przedszkola
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SUKCES LUBOŃSKICH STRAŻAKÓW

W czerwcu strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Luboniu po raz kolejny odnieśli ogromny sukces 
podczas Ogólnopolskich Mistrzostw w Ratownictwie 
w  ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Grupa 
w  składzie: Mateusz Chmielewski, Michał Kasper-
czak, Piotr Łuczak, Krystian Jankowiak zajęła już drugi 
raz pierwsze miejsce

Gratulujemy!

2 czerwca na terenie byłego obozu karno-śledcze-
go w Żabikowie odbyły się obchody 73. rocznicy 
zamordowania komendanta Okręgu Poznań gen. 
Henryka Kowalówki i jego żołnierzy. Uroczystość 
rozpoczęła koncelebrowana msza św., po której 
nastąpiła miejska część wydarzeń. Goście mogli 
wysłuchać prelekcji adiunkta Muzeum Martyro-
logicznego w  Żabikowie oraz pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 

środowisk kombatanckich, żołnierze z Garnizonu 
Poznań, Bractwo Kurkowe, Jednostka Strzelecka 
– Luboń im. Orląt Lwowskich Związek Strzelec-
ki „Strzelec”, delegaci rożnych instytucji, księża 
z  lubońskich parafii oraz dzieci i  młodzież z  lu-
bońskich i poznańskich szkół. Wydarzenie objęte 
było patronatem honorowym Marszałka Woje-
wództwa Marka Woźniaka oraz Starosty Poznań-
skiego Jana Grabkowskiego.

Poznańskiego Jana Grabkowskiego. 
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Miasto Luboń jako jedno z 17 samorządów z Wiel-
kopolski pozyskało dofinansowanie w ramach 
rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na 
lata 2015-2020. Środki w wysokości 88.560,00 zł 
zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjono-
wania Dziennego Domu Senior-Wigor – posze-
rzenie oferty i zakup dodatkowego wyposażenia.

Dzienny Dom Senior-Wigor - placówka wspie-
rająca seniorów pod względem społecznym, kul-
turalnym, zdrowotnym i aktywności ruchowej, 
powstał w grudniu 2015 roku dzięki wsparciu Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na 
lata 2015-2020. W 2016 roku i ponownie w 2017 
Miasto Luboń pozyskało środki na funkcjonowa-
nie placówki.

SENIOR-WIGOR W LUBONIU
OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE

JUŻ PO RAZ TRZECI!

TO JUŻ PEWNIE
– OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE 
NA BUDOWĘ AL. JANA PAWŁA II

POZYTYWNA OCENA FORMALNA LUBOŃSKIEGO PROJEKTU
TRANSPORTOWEGO W RAMACH WRPO

Jak informowaliśmy w majowym Informatorze 
Miasta Luboń, rozpoczęliśmy budowę al. Jana 
Pawła II, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. 
Wiemy już, że w ramach Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogowej  na lata 
2016-2019 otrzymaliśmy dofinansowanie w wy-
sokości 1 762 880,00 zł.  Jest to już drugie dofi-
nansowanie w ciągu dwóch lat, które udało nam 
się uzyskać w tym programie!

Zgłoszony przez Miasto Luboń projekt „Koncentracja 
transportu publicznego Miasta Luboń wokół transpor-
tu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wę-
zła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzu-
pełniającymi” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną! Przed nami ocena mery-
toryczna – trzymajcie kciuki!

Projekt zakłada zakup 5 niskoemisyjnych autobusów, 
budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy 
Dworcu PKP oraz budowę odcinka ulicy Wschodniej. 
Szacowana wartość projektu to 17 milionów złotych, 
z  czego 13 milionów ma zostać objęte dofinansowa-
niem. Czas realizacji inwestycji szacuje się na lata 2018-
2020.

Wydział Planowania, 
Rozwoju i Ochrony 

Środowiska 
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Trwają prace nad zmianami w zapisach planów 
miejscowych. W razie jakichkolwiek pytań, mogą 
zgłaszać się Państwo do Kierownika WPRiOŚ 
Huberta Prałata, tel. 61 8 130 011 w. 53.

Wydział Planowania, 
Rozwoju i Ochrony 

Środowiska 

Prace planistyczne 
• Lasek – rej. ul. Wirowskiej (8)
• Lasek – rej. ul. Poznańskiej (9)
• Luboń Północ (10)
• Za autostradą (11)
• zm. Żabikowo Północ (3)
• Górny Lasek (5)

Opiniowanie
• Stary Luboń – rej. Cichej (2)

Wyłożenie
• Lasek – fragment ul. Nowiny (1)

ZNAJDŹ SWÓJ PLAN MIEJSCO-
WY – TO PROSTE!

Coraz większa wiedza społeczeństwa w zakresie planowania 
przestrzennego i jego roli w procesie inwestycyjnym, a także 
znaczna liczba planów miejscowych obowiązujących w na-
szym mieście sprzyjają zainteresowaniu mieszkańców oraz 
inwestorów tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników oraz 
pragnąc możliwie usprawnić dostęp do poszukiwanych infor-
macji, na stronie Urzędu Miasta Luboń udostępniono nowe 
narzędzie do weryfikacji planów miejscowych. Sprawdzenie 
polega na odnalezieniu na mapie danej nieruchomości, a po 
kliknięciu w jej obrębie pozwala na poznanie nazwy planu 
miejscowego oraz jego podstawowych danych takich jak: nu-
mer i data uchwały zatwierdzającej plan czy numer dziennika 
urzędowego województwa wielkopolskiego w jakim doku-
ment został opublikowany. Przede wszystkim jednak, umożli-
wia odniesienie do konkretnego planu miejscowego zamiesz-
czonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Luboń, gdzie dostępna jest treść jego uchwały oraz właściwy 
załącznik graficzny.

Usługa dostępna pod adresem
http://lubon.kylos.pl/pliki/znajdz_plan/

lub www.bip.lubon.pl zakładka prawo lokalne plany miejscowe -> znajdź plan
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• budowa ul. Cichej i ul. Tuwima
• budowa chodnika w ul. Szymanowskiego,
• budowa chodnika w ul. Osiedlowej od 62 G do K,
• budowa chodnika w ul. Drzymały
• budowa chodnika w ul. Zielonej
• budowa chodnika w ul. Studziennej
• przebudowa chodnika w ul. Dożynkowej
• przebudowa chodnika w ul. Kościelnej
• przebudowa chodnika w ul. Kościuszki (odcinek od ul. Kilińskiego do ul. 11 Listopada)
• przebudowa chodnika w ul. Jana III Sobieskiego (odcinek od ul. Kalinowej do ul. Łącznej)
• budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej – zakończenie prac projektowych
• rozbudowa Przedszkola nr 1
• budowa ul. Dojazdowej oraz budowa ul. Rydla na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Walki Młodych
• budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Wiejskiej
• budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Słowackiego
• budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Juranda
• budowa ul. Kurowskiego (odcinek od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Rydla) oraz budowa ul. Rydla (odcinek od ul. Walki Młodych

do ul. Podgórnej)
• budowa ul. Długiej
• budowa chodnika w ul. Fiołkowej
• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej
• budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej i Owocowej
• budowa sieci kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Andersena i Makuszyńskiego
• budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej
• budowa oświetlenia w ciągu ul. Polnej (projekt w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 2016)

• przebudowa ul. Żabikowskiej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania ulic Buczka - Targowa – Poznańska
• budowa al. Jana Pawła II
• budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rutkowskiego i Spokojnej
• budowa chodnika w ciągu ul. Wczasowej,
• budowa chodnika w ciągu ul. Czajczej i Skośnej,
• budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kolonia PZNF (inwestorstwo zastępcze dla AQUANET S.A.)

wraz z odtworzeniem nawierzchni (inwestycja ML)

• budowa kanalizacji deszczowej w ul. Solskiego

• budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż jez. Kocie Doły (na odcinku od ul. Wodnej do ul. Podgórnej)
• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krętej wraz z remontem nawierzchni (na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta)
• budowa chodnika oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasprzaka
• przebudowa przepustu w ul. Kościuszki
• budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wawrzyniaka
• budowa dojazdu do ROD „BRATEK”

•  budowa chodnika w ul. Podgórnej (odcinek od ul. Armii Poznań)
•  budowa chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich na odc. od wiaduktu kolejowego do ul. Armii Poznań

(zamiennie za: budowa chodnika w ul. Słonecznej)
•  rozbudowa pasa drogowego na odcinku ul. Paderewskiego
•  przebudowa chodnika wokół Placu E. Bojanowskiego wraz z zatoką autobusową
•  rewitalizacja fontanny w Parku Siewcy

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnymi etapami procesów inwestycyjnych, które trwają w naszym mieście. 
Każda budowa, realizacja, musi przejść przez pięć etapów, zanim będą mogli korzystać z niej mieszkańcy. Opracowanie 
przygotowuje Biuro Majątku Komunalnego.

Inwestycje miejskie
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Lubonianie mogą skorzystać z akcji bezpłatnego czipowania 
psów wraz z wpisaniem szczegółowych danych do Między-
narodowej Bazy SAFE-ANIMAL. W 2017 roku usługa reali-
zowana jest w Prywatnej Praktyce Weterynaryjnej z siedzi-
bą przy ul. Siostry Faustyny 1 w Luboniu od poniedziałku do 
piątku w godz. 16:30-20:00.

Pełnoletni właściciel, który chce zarejestrować (zaczipo-
wać) psa musi mieć przy sobie dokument tożsamości i aktu-
alne świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie lub 
książeczkę zdrowia psa z odpowiednią adnotacją. Jeśli pies 
został już wcześniej zaczipowany prywatnie lub w  innym 
mieście nie trzeba go ponownie czipować. Należy jedynie 
zarejestrować go składając odpowiedni wniosek do Urzędu 
Miasta Luboń.

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej urzędu 
w  zakładce Mieszkaniec/Opieka nad zwierzętami/Czipo-
wanie psów. Właściciel psa ma obowiązek wyrejestrować 
go z Międzynarodowej Bazy Danych w przypadku np. śmier-
ci lub odsprzedaży. W przypadku pytań można kontaktować 
się pod nr tel. 61 8 130 011 wew. 40.

Wydział
Spraw KomunalnychZABEZPIECZ SWOJEGO 

PSA W WAKACJE!

POMOC PRZY
DEMONTAŻU AZBESTU

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
PRZY UL. WESTERPLATTE
Burmistrz Miasta Luboń działając na podstawie art. 30 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z  2016r., poz. 446), art. 35 ust. 1, 
art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z  2016r., poz. 2147) informuje, że przeznaczono do 
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczone-
go  nieruchomość  będącą własnością Miasta Luboń, sta-
nowiącą: działkę nr ewid. 150/2 o powierzchni 300m2, 
arkusz mapy 9, obręb Żabikowo, księga wieczysta KW 
nr PO2P/00063207/1 Sądu Rejonowego Poznań - Sta-
re Miasto w  Poznaniu, położoną w  Luboniu przy ul. 
Westerplatte, wartość nieruchomości: 78.670,00 zł 
netto + należny podatek vat w  obowiązującej stawce. 
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana.

Zgodnie z  zaświadczeniem Burmistrza Miasta Luboń 
nr WPRiOŚ.6724.120.2017 z dnia 31 maja 2017 roku 
przedmiotowa nieruchomość jest położona na obsza-
rze objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego „Żabikowo Centrum- Południe” za-
twierdzonym uchwałą nr VIII/40/2011 Rady Miasta 
Luboń z dnia 17 marca 2011 roku oznaczona jest w pla-
nie symbolem 5MN teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, dla którego ustalono przeznaczenie:

•  podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna wolno stojąca,

•  dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna bliźniacza.

Zgodnie z  art. 34 pkt 1 i  2 ustawy z  dnia 21 sierpnia 
1997r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 2147) w przypadku zbywania nierucho-
mości osobom fizycznym i  prawnym pierwszeństwo 
w  ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden 
z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości 
z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nierucho-
mości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  
przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przy-
sługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 ww. ustawy upływa z  dniem 
08.08.2017r.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są: 
Krystyna Ciszak- Kierownik Wydziału Spraw Komunal-
nych, tel. 61 8130-011, w. 39, pok. 102. Paulina Czer-
wińska,  tel. 61 8130-011, w. 40, pok. 101.

Za pośrednictwem Urzędu Miasta Luboń, po złożeniu wnio-
sku, można otrzymać  dofinansowanie  na  usunięcie  azbestu  
z   posesji w  wysokości 100% (do końca roku 2012 dotacja 
wynosiła 70%, a udział  własny wnioskodawców 30%). O dofi-
nansowanie  mogą ubiegać się właściciele i użytkownicy  wie-
czyści, nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie 
i  wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane 
do sektora finansów publicznych oraz Polski Związek Dział-
kowców. Wnioski można składać do 16 sierpnia 2017 roku.

Do wniosku należy dołączyć: 
1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego 

do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające 
azbest:
kserokopia aktu notarialnego, na której potwierdzono przez 
gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał tego doku-
mentu,
kserokopia odpisu z księgi wieczystej, na której potwierdzono 
przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał tego 
dokumentu,
inne,

1. zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indy-
widualnej sytuacji prawnej nieruchomości),

2. pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika,
3. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez 

wnioskodawcę w  odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli 
wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku),

4. wypełnione oświadczenie o  pomocy de minimis (jeżeli 
wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).

Wniosek o dofinansowanie można pobrać w Urzędzie Miasta 
Luboń (pl. E. Bojanowskiego 2), pok. 101 lub na stronie www.
lubon.pl. Wnioski  rozpatrywane  będą  według  kolejności  ich  
wpłynięcia  do  urzędu.
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20 czerwca 2017 roku, w sali sesyjnej Urzędu Mia-
sta odbyła się XXXIV Sesja Rady Miasta Luboń. 
Rada obradowała w 20 osobowym składzie. W se-
sji uczestniczyli  pani burmistrz, zastępcy, radni, 
mecenasi, pracownicy Urzędu Miasta, mieszkańcy,  
przedstawiciele prasy lokalnej „Wieści Lubońskie”.

Była to w głównej mierze sesja absolutoryjna. 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń przedło-
żyła Radzie Miasta Luboń wniosek o  udzielenie 
absolutorium Burmistrz Miasta Luboń, Małgorza-
cie Machalskiej, który bez zastrzeżeń pozytyw-
nie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa 
w  Poznaniu. Burmistrz Miasta Luboń otrzymała 
absolutorium z  wykonania budżetu za 2016 rok 
bezwzględną i zdecydowaną większością głosów. 
Za udzieleniem Pani Burmistrz absolutorium gło-
sowało - 19 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzy-
mał się od głosu - 1 radny. (w sesji uczestniczyło 20 
radnych).

Radni, w  głosowaniu jawnym podjęli osiem (8) na-
stępujących uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń 
za rok 2016;
• absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytu-
łu wykonania budżetu za 2016 r.;
• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Żabikowo – rejon ul. Świerkowej”;
• zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 
2017 rok;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Luboń na lata 2017-2027;
• wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza 
Miasta Luboń w  trybie bezprzetargowym umowy 
najmu na okres do trzech lat;
• uchylenia uchwały nr XXIX/208/2017 z  dnia 23 
lutego 2017r. w  sprawie przystąpienia do zmiany 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzen-
nego Żabikowo - rejon ul. Jaśminowej;

XXXIV Sesja Rady 
Miasta Luboń

Rada Miasta Luboń

• zmiany uchwały nr XX/123/2016 RADY MIASTA 
LUBOŃ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu korzystania z plaży miejskiej.

Sesja ta bez wąpienia była też ważna dla miesz-
kańców, którzy od lutego 2017r. walczyli o utrzy-
manie boiska przy ul. Jaśminowej. Właśnie 
w  lutym br. Rada Miasta Luboń przystąpiła do  
zmiany planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego Żabikowo - rejon ul. Jaśminowej, 
który zakładał możliwość przeksztacenia tere-
nu zielonego, na którym znajduje się boisko i plac 
zabaw dla dzieci, na mieszkaniówkę. W  związku 
z protestami mieszkańców, petycją oraz informa-
cjami powziętymi przez Radę Miasta po podjęciu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
planu miejscowego, uznano za celowe odstąpienie 
od przeprowadzenia zmiany planu. Z tej informa-
cji i  decyzji Rady Miasta mieszkańcy byli bardzo 
zadowoleni.

Właściciele psów i kotów mogą korzystać z plaży 
miejskiej w  towarzystwie swoich pupili, bo wła-
śnie w  tym zakresie zmieniony został regulamin 
korzystania z plaży miejskiej. Bezwzględny dotąd 
zakaz wprowadzania psów i kotów na teren plaży 
został zniesiony.

Druga zmiana regulaminu dotyczyła dopisa-
nia pkt 8 - Sprzęt rekreacyjny można nieod-
płatnie wypożyczyć u  zarządcy plaży miejskiej.  
 
W  końcowej części sesji przedstawione zostały 
sprawozdania Pani Burmistrz, Zastępców Burmi-
strza i Informacja Przewodniczącej Rady.
Ustalono harmonogram posiedzeń komisji na mie-
siąc lipiec.

Sierpień będzie miesiącem urlopowym.
Po wyczerpaniu porządku obrad XXXIV sesji Prze-
wodnicząca Rady Miasta Luboń, Teresa Zygma-
nowska zamknęła obrady o  godz. 20:02. Uchwa-
ły podjęte przez Radę Miasta Luboń znajdują się 
w Biurze Rady Miasta i na stronie BIP Miasta Lu-
boń.

Dominika Kędziora
Biuro Rady Miasta Luboń
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Zadaniem konkursu  było stworzenie graficz-
nego logo do hasła "Segreguj śmieci, chroń 
świat dla swoich dzieci" promującego selek-
tywną zbiórkę odpadów.  Konkurs miał na 
celu  rozwijać u  uczniów kreatywność oraz 
zdolności twórcze, skłonić ich do poszerza-
nia wiedzy dotyczącej zagadnień związanych 
z gospodarowaniem odpadami.

Konkurs przeprowadzono
w dwóch kategoriach: 

szkoły podstawowe (klasy IV-VI)
oraz szkoły gimnazjalne.

LAUREACI NAGRODY 

W kategorii szkoły podstawowe (klasy IV-VI): 
I miejsce: Zofia Wodecka, SP3
II miejsce: Julia Ziemkowska, SP2
III miejsce: Oskar Rapta, SP2 

W kategorii szkół gimnazjalnych: 
I miejsce:   Julia Pokryszka G2
II miejsce: Marianna Kubicka G2
III miejsce: ex aequo Ewa Rychel
                         i Zuzanna Waligórska G2

Wyróżnienia dla
Zofii Tomczak ze Szkoły Podstawowej nr 1. 

Wszystkich uczestników konkursu etapu fi-
nałowego zapraszamy po odbiór nagród na 
EkoPikniku do Wiśniowego Sadu 3 września 
(więcej o EkoPikniku czytaj na str 14).

Wydział Zdrowia,
Oświaty i Kultury

Zapraszamy do składania wniosków w  ramach Programu stypendialnego wspierania edukacyjnego 
uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń.  Wnioski należy składać od 15 sierpnia do 15 września 
2017 roku. Wniosek i informacja o programie dostępne na stronie www.bip.lubon.pl

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury
Urzędu Miasta Luboń

tel. 61-813-00-11 wew. 11

Stypendia dla dzieci i młodzieży!

Konkurs
ekologiczny

rozstrzygnięty
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Aktualności Dni Lubonia 
z LUVENĄ za nami!

Świętowanie dni miasta miało miejsce 10-11 czerwca na stadionie przy ul. Rzecznej w Luboniu.
Na scenie swoje umiejętności prezentowały dzieci i  młodzież z  lubońskich przedszkoli, szkół 
podstawowych i  gimnazjów oraz wybrane przez Młodzieżową Radę Miasta Luboń w  ramach 
„Przeglądu Talentów”.  

W sobotę służby mundurowe prezentowały swoje wozy, a  także 
organizowały konkursy i  pokazy. Najmłodsi uczestnicy imprezy 
mogli zmierzyć się w  wyścigu na rowerkach biegowych i  skorzy-
stać z bogatej oferty Teatru Wariate, przygotowującego animacje 
dla dzieci. 

Wieczorem w klimacie bluesowo-rockowym publiczność rozgrze-
wał zespół Nadmiar. Po nim mieliśmy okazje wysłuchać koncertu 
w wykonaniu uczestników Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza 
Kondratowicza. Na scenie wystąpili laureaci ubiegłorocznego fe-
stiwalu przy akompaniamencie zespołu muzyczny pod przewod-
nictwem Macieja Szymańskiego. Festiwal na bis zakończył się kon-
certem Marka Piekarczyka.
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Aktualności

W niedzielę Straż Miejska zapraszała do prezentacji swoich pupili, 
które walczyły o tytuł najsympatyczniejszego czworonoga. Teatr 
Wariate ponownie zadbał o  animacje dla dzieci.  Na scenie wy-
stąpili reprezentanci Ośrodka Kultury i  LOSIR-u  oraz zespół the 
Underdogs. 
Imprezę zwieńczyły koncerty naszych gwiazd: zespołu Future Folk 
w  wyjątkowo energetyczny sposób łączącego muzykę taneczną 
z  góralszczyzną oraz kapeli Big Cyc, która porwała lubońską pu-
bliczność wykonując swoje największe przeboje m.in. „Balladę 
o smutnym skinie”, „Makumbę” i „Świat według Kiepskich”. 
W  Luboniu ponownie odbył się Food Truck Festival. Mogliśmy 
spróbować burgerów, tortilli, pieczonych kurczaków, dań kuchni  
kolumbijskiej i wiele innych. 
Lubońskie stowarzyszenia uatrakcyjniły dni miasta poprzez liczne 
imprezy towarzyszące m.in. bieg na powitanie lata, maraton rowe-
rowy, turniej strzelecki, konkurencje sportowo-wojskowe czy też 
grę w tenisa stołowego i ziemnego. 
Imprezę prowadzili dziennikarze Radia Eska: Magdalena Rataj 
oraz Paweł Wylegała.



 12  - Informator Miasta Luboń

ZNIŻKI W PROGRAMIE LUBOŃSKA KARTA SENIORA – szczegóły www.lubon.pl
Cukiernia Malinka 5% zniżki na zakupy powyżej 10 zł, 8% zniżki na zakupy powyżej 100 zł

Teatr Wielki im. St. 
Moniuszki w Poznaniu

szczegóły www.lubon.pl

Opera "Aida" 26V i 28V za 30 zł

REHA-NOVA 20%  znizki  na  wszystkie  masaże,  20%  zniżki  na  Kinesiology  Taping,

20%  zniżki  na  terapię  manualną,  20%  zniżki  na  gimnastykę  indywidualną,  20%  zniżki  na  drenaż

limfatyczny, 20% zniżki na zajęcia Nordic Walking

PIO – KAM Jakub Pioterek 10-15% zniżki na wyroby z kamienia naturalnego, 15-20 % zniżki na usługi remontowe, 15 % zniżki na

usługi kamieniarskie

Sklep "K&K" odzież 10% zniżki na cały asortyment

Teatr Nowy Zakup biletów w cenie 25 zł od osoby na wszystkie spektakle Teatru Nowego (oprócz przemier, spektakli

gościnnych i specjalnych). Posiadacz Karty Seniora jest uprawniony do zakupu jednego biletu w niższej

cenie.

ElektroB Robert 
Dudkiewicz

10 % zniżki  na usługi  elektryczne,  10% zniżki  na montaż oświetlenia;  10% zniżki  na montaż instalacji

elektrycznej, 10% zniżki na montaż, anten TV; 10% zniżki na podłączenia sprzętu AGD

MEDPARK Wielkopolskie 
Centrum Zdrowia

10 % zniżki w poradni kardiologicznej; 5 % zniżki na wszystkie usługi medyczne; 10 % zniżki na badania

laboratoryjne;  5%  zniżki  na  zabiegi  chirurgiczne;  5%  zniżki  na  zabiegi  laseroterapii;  bezpłatny  pakiet

badań dla pacjentów z cukrzycą: lipidogram, morfologia, kreatynina; glikowana, glukoza; bezpłatny pakiet

badań  dla  pacjentów którzy  przeszli  zawał  serca;  udar  mózgu  lub  zabieg  na  naczyniach:  lipidogram,

morfologia, kreatynina glikowana, glukoza

Centrum Turystyki 
Kulturowej TRAKT

bilet wstępu na ekspozycję w Bramie Poznania (7 zł). Bilet wstępu na ekspozycję uprawnia również do

skorzystania  z  usługi  audiowycieczki  na  Ostrów  Tumski  w  terminie  do  10  dni  od  daty  zwiedzenia

ekspozycji.

Galeria & Targ 10% zniżki na asortyment Galria & Targ

Szkoła Językowa GERMAN 20% zniżki na dowolny kurs językowy w grupie powyżej 3 osób

LOSiR Sp. z o.o. 10% zniżki na karnet fitness; 10% zniżki na karnet siłownia

Kuchnia LOSiR 5% zniżki na obiady

JO-WI MEDICA S.C. 10  %  zniżki  na  cały  asortyment  oprócz  wyrobów  objętych  refundacją  NFZ  lub  innych  instytucji

pomocowych (np. PEFRON, MCPR, MOPS, MOPR)

Strączkowscy Centrum 
Ogrodnicze

5% zniżki na asortyment sklepu z wyłączeniem produktów Stihl i serwisu

RUBICON SALONY 
OPTYCZNE

20% zniżki na cały asortyment

Salon Optyczno-
Okulistyczny Joanna 
Ereńska

20 % zniżki na asortyment okularowy

100 % zniżki na badanie okulistyczne wzroku (dotyczy miesięcy styczeń i lipiec)

Cukiernia Krzyżański 
Michał Nowak-Krzyżański

15% zniżki na cały asortyment w każdy poniedziałek

10% zniżki na cały asortyment

KORTOWO TENNIS CLUB cena na korty od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 15.00 – 20,00 zł/h; cena na korty w sobotę 

i niedzielę w godzinach 11.00 - 17.00 – 20,00 zł/h; restauracja KORTOWO – rabat 5% na dania z karty; 

restauracja KORTOWO – od poniedziałku do piątku DANIE DNIA w stałej cenie 19,90 zł

SKLEP WIELOBRANŻOWY

K&K ODZIEŻ
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Seniorzy w Luboniu

DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR 
W LUBONIU OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE MIEJSCA W SIERPNIU

Z ŻYCIA KLUBU „PROMYK”

PLAŻOWALI W POCIE CZOŁA!

Oferta Domu skierowa-
na jest do nieaktywnych 
zawodowo mieszkańców 
Lubonia w wieku 60+. 
Zakres obejmuje w szcze-
gólności usługi socjalne (w 
tym obiad), zajęcia eduka-
cyjne, kulturalno-oświato-
we, sportowo-rekreacyjne, 
aktywizujące społecznie 
oraz terapii zajęciowej.

Pobyt w Domu jest częścio-
wo odpłatny. Opłata jest 
uzależniona od dochodu 
uczestnika. Osoby o najniż-
szym dochodzie mogą ko-
rzystać z Domu bezpłatnie.
 

Więcej informacji, tel. 506 960 220
lub w Dziennym Domu „Senior-Wigor”,

ul. Romana Maya 1b w Luboniu.
+ zdjęcie + logo

9 czerwca, uczestnicy i pracownicy WTZ przy Stowarzyszeniu Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” w  Luboniu 
odwiedzili Lubońską Plażę Miejską. Plaża ta była w trakcie przygo-
towań na powitanie sezonu letniego 2017. Uczestnicy pod okiem 
terapeutów mieli okazję pomóc w  tych przygotowaniach, sadząc 
trawy w oryginalnych drewnianych skrzynkach. Zadanie polegało 
na rozdzieleniu i uszykowaniu odpowiedniej ilości traw przy każ-
dej ze skrzynek, wsypaniu do nich ziemi oraz posadzeniu roślin, 
uprzednio wyjętych z doniczek. Uczestnicy pracowali w pocie czo-

ła, lecz dla tak pięknego efektu było warto. W międzyczasie korzy-
staliśmy z pięknej pogody w cieniu drzew, a całość przedsięwzięcia 
zakończyła plażowa sesja zdjęciowa pod egzotycznie wyglądają-
cymi parasolami. Wracaliśmy w pozytywnych nastrojach i pełni sa-
tysfakcji z dobrze wykonanej pracy, ciesząc się z plażowych piłek,  
które otrzymaliśmy w podziękowaniu.

Mamy nadzieję, że jesz-
cze wiele razy będziemy 
mogli udzielać się w  po-
dobnych inicjatywach 
na rzecz Lubonia i  jego 
mieszkańców. Niedługo 
nadejdzie czas na praw-
dziwe plażowanie – a my 
mamy nadzieję, że trawy 
przez nas posadzone 
będą cieszyć oko!

Magdalena Przybylska
Terapeuta Zajęciowy 

WTZ 

Jak radośnie i w sympatycznej gromadzie można spędzić wspólnie 
czas pokazują seniorzy z Klubu „Promyk”. Wesoły autobus zawiózł 
nas w pachnące ,zielone tereny nadwarciańskie  tereny w pobliżu 
Rogalina. W gościnnym wigwamie, wspólne śpiewanie i pląsy,spa-
cer wśród drzew i pieczenie kiełbasek
przy ognisku w czerwcowy ranek, wypełniły czas, który pozwolił 
wyzwolić ochotę do wspólnego, aktywnego biesiadowania. Melo-
die i piosenki przy akompaniamencie akordeonu i harmonijek
ustnych zachęciły do wesołych i radosnych pląsów ,które odejmo-
wały lat,a dodawały radości  życia.'

Klubowicze ,,Promyka"
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Aktualności

Bogdan Olewicz
– bohater tegorocznego festiwalu

Urodził się w 1946 r. a zadebiutował w 1968 r. 
pisząc tekst do piosenki "Za moim oknem” dla roz-
poczynającej karierę wokalną Maryli Rodowicz. 
W  latach 70. tworzył wspólnie ze Zbigniewem 
Hołdysem. Późniejszy lider grupy Perfect współ-
pracował wówczas z grupą Andrzej i Eliza, która 
w 1974 r. wypromowała swój największy przebój 
"Czas relaksu".

W  latach 70. współpracował z  gwiazdami mu-
zyki pop, pisząc teksty do piosenek takich wyko-
nawców jak: Krystyna Prońko ("Jesteś lekiem na 
całe zło"), Anna Jantar ("Moje jedyne marzenie", 
"Tylko mnie poproś do tańca"), Zdzisława So-
śnicka ("A kto się kocha w tobie?", "Julia i ja") czy 
Krzysztof Krawczyk ("Pamiętam ciebie z tamtych 
lat"). 

Na debiutanckiej płycie zespołu Perfect znala-
zło się siedem tekstów Bogdana Olewicza m. in. 
"Nie płacz Ewka", "Niewiele ci mogę dać" czy "Ob-
racam w palcach złoty pieniądz".

W kolejnym albumie Perfectu pt. "UNU" znala-
zły się kolejne teksty Olewicza: "Autobiografia”, 
"Idź precz", "Druga czytanka dla Janka", "Wyspa, 
drzewo, zamek" i "Objazdowe nieme kino".

Współpraca Olewicza z Perfectem trwała aż do 
płyty "XXX" (2010 r.) i  przyniosła kolejne znane 
tytuły - "Kołysanka dla nieznajomej" i  "Całkiem 
inny kraj".

Pod koniec lat 80. pisał piosenki dla grupy Korba 
oraz Mietka Jureckiego. Z  Budką Suflera współ-
pracował przy płycie "Ratujmy co się da" z 1988 
r. ("To nie tak miało być", "Ratujmy co się da", "Czy 
ty siebie znasz", "Nieśmiertelnie piękna twarz", 
"Czas wielkiej wody"). 

Do największych przebojów Olewicza z  kolej-
nych dekad należą utwory: "Rysa na szkle" wyko-
nywany przez Urszulę, "Na co komu dziś" i  inne 
piosenki z płyty "Na Na" Lady Pank i piosenki Se-

Kolejna odsłona lubońskiego Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza już 
w październiku. Tematem przewodnim będą w tym roku piosenki napisane przez Bogdana Ole-
wicza - jednego z najbardziej znanych autorów tekstów polskich piosenek – przede wszystkim 
wielu przebojów zespołu Perfect.

weryna Krajewskiego do filmu "Uprowadzenie 
Agaty" Marka Piwowskiego.

Zestawienie najbardziej znanych tekstów na-
szego bohatera kończy „M jak Miłość”, utwór zna-
ny z czołówki serialu o tym samym tytule w wyko-
naniu Wojciecha Gąssowskiego.

Patronaty honorowe i partnerzy festiwalu
Festiwal im. Kondratowicza otrzymał honorowy 

patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Starosty Poznańskiego. Jesteśmy 
ogromnie dumni z wyróżnienia naszego wydarze-
nia. 

O  lubońskim projekcie będzie coraz głośniej 
a to za sprawą  patronów medialnych. Do ich gro-
na dołączyli: TVP2, TVP3 Poznań, Radio Poznań, 
Nasz Głos Poznański, e-lubon.pl, echolubonia.pl, 
Wieści Lubońskie.

Festiwal Piosenki pozyskał również nowych 
partnerów – Stowarzyszenie Artystów Wyko-
nawców Utworów Muzycznych i  Słowno-Mu-
zycznych SAWP postanowiło ufundować nagro-
dę Grandprix w wysokości 1000 Euro, natomiast 
Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia 
Autorów Zaiks przyznał naszemu projektowi do-
tację w wysokości 3000 zł.  

Projekt otrzymał także dofinansowanie ze środ-
ków Powiatu Poznańskiego w wysokości 17.500 zł.

Wejściówki na festiwal

Bezpłatne bilety na oba dni koncertowe
będą  dostępne od 21 sierpnia

w Urzędzie Miasta Luboń, Ośrodku Kultury,
LOSIR i Bibliotece Miejskiej.

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

Festiwal Polskiej Piosenki
im. Janusza Kondratowicza
Luboń 2017
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Zdrowe żywienie

Zdrowa draka o talerz dzieciaka

W ramach projektu dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych biorą 
udział w warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez dietetyków 
mgr inż. Dominikę Nitschke-Michalak oraz mgr Magdalenę Lubiew-
ską.

Podczas warsztatów pt. "Zdrowa śniadaniówka = mądra główka" 
dzieci poznają zasady zdrowego żywienia i samodzielnie przygoto-
wują smakołyki na drugie śniadanie m. in. kanapki z żytniego pieczy-

„Zdrowa draka o  talerz dzieciaka” to projekt Miasta Luboń, który realizowany jest w  trosce o  zdrowie najmłodszych lubonian. Jego celem jest 
zwiększenie świadomości na temat naturalnego odżywiania wśród osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci oraz poprawa jakości odżywiania. 

Projekt prowadzony jest we współpracy z moderatorkami ogólnopolskich kampanii na rzecz naturalnego odżywiania dzieci
ZdrowyPrzedszkolak.org i ZdrowyUczen.org. 

wa z ogórkiem, rzodkiewką i szczypiorkiem, deser z płatków 
owsianych, rodzynek i jogurtu naturalnego oraz kakaowy 
pudding z kaszy jaglanej z daktylami.
Samodzielne prażenie płatków, blendowanie i krojenie spra-
wia dzieciom ogromną radość. Sami zobaczcie!
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10 czerwca otwarta została plaża miejska, znajdująca się 
przy ul. Rzecznej, przy brzegu Warty. Po pozytywnym przy-
jęciu w ubiegłym roku, postanowiliśmy poszerzyć jej zakres, 
a  także zapewnić więcej atrakcji dla najmłodszych. Dzięki 
współpracy z Aquanet S.A. postawiony został natrysk, któ-
ry od pierwszych chwil cieszy się szalonym powodzeniem. 
Dzieci mogą także rysować do woli na kontenerze, lepić 
zamki z piasku, grać w piłkę – korzystając z akcesoriów do-
stępnych na plaży. Kolejną zmianą jest zmiana regulaminu 
plaży i  pozwolenie na przebywanie psów z  właścicielami. 
Zapraszamy także na seanse kina letniego, które odbywają 
się w czwartkowe wieczory – szczegóły na stronie 11.

PLAŻA MIEJSKA W LUBONIU 
– JUŻ PO RAZ DRUGI!

Aktualności



 18  - Informator Miasta Luboń

Aktualności

Komisariat Policji w  Luboniu, w  związku z  realizowanym progra-
mem prewencyjnym pn. "Poznański Rower - Bezpieczny Rower", 
zaprasza na znakowanie rowerów przy komisariacie w  Luboniu   
(ul. Powstańców Wielkopolskich 42). 

• 09.08.2017 r. godz. 15:00 - 18:00 
• 23.08.2017 r. godz. 10:00 - 13:00 
• 29.08.2017 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 za-
kupu roweru. Konieczne jest też uczestnictwo osoby pełnoletniej 
w przypadku znakowania rowerów dzieci. 

sierż. Kinga Koluszenko 
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń 

Komisariatu Policji w Luboniu

ZNAKOWANIE ROWERÓW

SPRAWOZDANIE
ZA CZERWIEC 2017

Zgony
02.06.2017 r. Władysław Olejniczak ur. 1927 r.
14.06.2017 r. Walentyna Kujawińska ur. 1922 r.
15.06.2017 r. Barbara Różańska ur. 1935 r.
21.06.2017 r. Janina Kozłowska ur. 1945 r.
23.06.2017 r. Jadwiga Ławniczak ur. 1923 r.
25.06.2017 r. Krystyna Patz ur. 1930 r.
26.06.2017 r. Stanisława Rajewicz ur. 1926 r.
29.06.2017 r. Grzegorz Kita ur. 1940 r.

Małżeństwa
03.06.2017 r. Natalia Rychlewicz i Andrzej Orwat
09.06.2017 r. Barbara Rejczak i Mirosław Wiśniewski
09.06.2017 r. Daria Jończyk i Mateusz Blaszka
14.06.2017 r. Aleksandra Pfeiffer i Ignacy Strzelecki
23.06.2017 r. Natalia Okupniak i Tomasz Sierocki
23.06.2017 r. Barbara Kubiak i Tomasz Nowak
24.06.2017 r. Paulina Deckert i Maciej Tomkowiak

W czerwcu zawarto 30 związków małżeńskich, 23 pary 
nie wyraziły zgody na publikację danych.

z-ca kierownika USC Luboń
Jagoda Wawrzyniak

tel. 61 8 130 011 w. 13

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBOŃ

W  czerwcu 2017 r. strażnicy miejscy w  Luboniu wykonali 
łącznie 824 różnego rodzaju interwencji. Samodzielnie oraz 
podczas wspólnych patroli z  funkcjonariuszami Komisariatu 
Policji w Luboniu podjęliśmy 151 interwencji związanych ze 
spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. W 23 przy-
padkach na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o  wychowaniu 
w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyliśmy 
mandaty karne.

• 81. razy interweniowaliśmy w  wypadku nieprawidłowego 
postoju lub zatrzymania pojazdów mechanicznych.

• W 31 przypadkach podstawą do naszych działań było nie-
przestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Luboń.

• 7. razy interweniowaliśmy, gdy zanieczyszczona była droga 
publiczna lub chodnik. Na właścicieli psów, którzy nie zacho-
wali środków ostrożności przy trzymaniu swoich czworono-
gów nałożyliśmy dwie grzywny mandatowe. Do Instytutu 
Weterynarii przy Uniwersytecie Przyrodniczym odwieźliśmy 
3 ranne ptaki. Wszystkich interwencji związanych ze zwierzę-
tami w minionym miesiącu odnotowaliśmy 31.

• Z  terenu miasta usunęliśmy kolejne dwa wraki pojazdów 
mechanicznych, a także jedną przyczepę.

• Dokonaliśmy także zabezpieczenia miejsca uszkodzenia ga-
zociągu u zbiegu ulic Pułaskiego i Jana Pawła II.

• W trzech przypadkach po intensywnych opadach deszczu, 
które miały miejsce w minionym miesiącu strażnicy pomagali 
mieszkańcom miasta używając motopompy do wypompowa-
nia wody.

• Z  pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wykonaliśmy 16 kontroli w miejscach zamieszkania osób ko-
rzystających z  pomocy tej instytucji. Ponad to na potrzeby 
MOPS-u dokonaliśmy 3 konwojów wartości pieniężnych. 

• Z  funkcjonariuszami lubońskiej Policji przeprowadziliśmy 
7 wspólnych patroli. Zabezpieczaliśmy ład, porządek i  bez-
pieczeństwo podczas Dni Lubonia. W  ramach tej imprezy 
w  sobotę 10 czerwca zorganizowaliśmy festyn pod hasłem 
„Z  nami bezpieczniej”, w  niedzielę zaś „Twój czworonożny 
przyjaciel”.

• 15-go czerwca zabezpieczaliśmy  procesję „Bożego Ciała” 
w parafii p. w. Św. Jana Bosko. Pilotowaliśmy także uczestni-
ków „Marszu dla życia”, który z Placu E. Bojanowskiego prze-
szedł na Wzgórze Papieskie.

• Wystawiliśmy także poczet sztandarowy podczas uroczy-
stości związanych z zamordowaniem gen. H. Kowanówki.
   

Komendant 
Straży Miejskiej Miasta Luboń

 Paweł Dybczyński
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Przyjmujemy zapisy na nowy rok szkolny 2017/2018.

Proponujemy Państwu:
- lektoraty z języków: angielskiego,  niemieckiego i hiszpańskiego,
- zajęcia plastyczne dla dzieci,
- zajęcia z kaligrafii,
- informatyka dla dorosłych od podstaw
- warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 813 09 72, 603 313 972
lub mailowy: galeria@biblub.com.

Zaproszenie
dla dzieci i młodzieży!

COOL-tura Biblioteczny miesięcznik kulturalny Lubonia czeka 
na Was. To Wy będziecie go tworzyć. 

Chcesz zostać redaktorem? Lubisz pisać? Przyjdź do nas. Dla 
zainteresowanych planujemy od września warsztaty z dzien-
nikarzami i grafikami komputerowymi. Szczegóły na plakacie 
i w Galerii na Regale Biblioteki Miejskiej w Luboniu.

Biblioteka Miejska

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

Kto pierwszy ten mądrzejszy
- bezpłatny dostęp do e-kursów

Szanowni Czytelnicy, zachęcamy do udziału w kursach opartych o platformę e-learnin-
gową. Nie czekaj - zarejestruj się już dziś! Każdy moment jest dobry, by rozpocząć na-
ukę. Czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Luboniu mogą korzystać z 4 kursów językowych i 
1 kursu specjalistycznego. Więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej 
w Luboniu.

Zapraszamy!

20 maja dzieci wysłuchały w nowej odsłonie baśni 
H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko” i uruchamiały 

swoją wyobraźnię podczas zajęć plastycznych.

W środowe popołudnie 24 maja Galeria na Regale, 
jak za sprawą czarodziejskiej różdżki, zmieniła się w 
krainę baśni i przeniosła młodych widzów do świata 
Calineczki. Bajka o przygodach malutkiej dziewczyn-

ki poruszyła serca dzieci.

6 czerwca Galeria na Regale zmieniła się w scenę 
operową. Gościem Państwa i redaktora Piotra 

Nędzyńskiego była znana poznańska śpiewaczka 
Barbara Kubiak, której na fortepianie towarzyszyła 

pianistka Olena Skrok. 

Japoński Teatrzyk Kamishibai

„Calineczka” Teatru KRAK-ART

Wokół wielkiej sceny

17 maja goście specjalni 
– Alina i Krzysztof Galasowie zaprezentowali piękny 
śpiew, liryczne i emocjonalne teksty przy dźwiękach 

gitary. Prowadzenie Kalina Izabela Zioła.

10 czerwca na korcie tenisowym Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Luboniu - współorganizatorze 

wydarzenia, dzieci bawiły się na świeżym powietrzu. 
Po warsztatach plastycznych pojawili się prawdziwi 

Indianie i rozgrzali zebraną widownię.

Biblioteka w plenerze

Salon poetycko-muzyczny
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Szanowni Czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Luboniu!
W lipcu i sierpniu Biblioteka Miejska zaprasza: 

poniedziałek, wtorek, środa 11.00 – 19.00
czwartek, piątek 9.00 – 15.00

W soboty biblioteka będzie nieczynna.

Filia nr 3 (przy Ośrodku Zdrowia, ul. R. Maya 1)
będzie pełnić wakacyjny dyżur w dniach 24-26.07. i 31.07-2.08.

Godziny otwarcia pozostają bez zmian.
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek, środa 8.00-16.00

Filia nr 4 (w Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskiego 97)
od dnia 27 czerwca będzie nieczynna do odwołania.

SMS
Zachęcamy osoby chętne do otrzymywania wiadomości dotyczących wydarzeń w bi-
bliotece do wypełnienia nowego formularza zgłoszeniowego - formularze są dostępne 
w Bibliotece Miejskiej w Luboniu.
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WYKŁAD DLA ULTW
Ostatnie spotkanie Uniwersytetu Lubońskiego III Wieku w roku akade-
mickim 2016/2017 przeznaczyliśmy na badanie zagadnienia stereotypi-
zacji wizerunku kobiety w świecie reklamy. Sprawdziliśmy na ile używa-
nie pojęć seksizm i rasizm jest uzasadnione i prawdziwe. Rozważaliśmy 
także znaczenie targetu (grupy docelowej) w odniesieniu do wyobrażeń 
wizualnych tworzonych na użytek rynku i sprzedaży. Dociekaliśmy na 
ile sporządzane reklamy są trafne i skuteczne. Prezentowany materiał 
zdjęciowy skłaniał nie tylko do śmiechu, ale także do poważniejszej, 
czasami ponurej refleksji. Zinstrumentalizowanie postaci kobiety, a po-
średnio także mężczyzny, w promocji różnego rodzaju towarów i usług 
wydaje się być niepokojącym faktem. Spotkanie poprowadził dr Dariusz 
Głowacki.

WYSTAWA
„OD CEGŁY DO ARCHITEKTURY”

W ramach Tygodnia Kultury w holu Ośrodka otwarto wystawę foto-
grafii "Od Cegły do Architektury" autorstwa uczniów Gimnazjum nr 2 
w Luboniu. Zadaniem gimnazjalistów biorących udział w projekcie Era-
smus+ było odnaleźć architekturę stworzoną z cegły w najbliższym lub 
nieco dalszym sąsiedztwie od miejsca zamieszkania.

ZAKOŃCZENIE ROKU
23 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok kulturalny 2016/2017. Na 
scenie wystąpiły dzieci, które swoje pasje rozwijają na zajęciach pro-
wadzonych w Ośrodku Kultury. Zdobyte umiejętności zaprezentowały: 
grupy taneczne, uczniowie sekcji śpiewu, gry na gitarze i na flażoletach. 
Dla najmłodszych były przewidziane dodatkowe atrakcje.

DZIEŃ DZIECKA W PARKU PAPIESKIM

BAJKOWY KONCERT

PIOSENKA PRZEDSZKOLNA
Lubońskie przedszkola zaprezentowały się 9 czerwca w Ośrodku Kul-
tury na XIV Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej. W tym roku w impre-
zie wzięło udział 13 przedszkoli. Dzieci miały okazję zaprezentować 
swoje zdolności wokalne i taneczne. Każde przedszkole otrzymało 
zasłużone nagrody - dyplom, klocki i słodycze.

SPOTKANIE GWAROWE
W ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego, w piątek 16 czerw-
ca w Ośrodku Kultury w Luboniu odbyło się Spotkanie gwarowe "GO-
DEJCIE PO NASZYMU"! Inicjatorem imprezy było Lubońskie Towa-
rzystwo Kulturalne. Lokalną gwarę zaprezentowali uczniowie z G1, 
Zofia Dragan i zespoły śpiewacze z Lubonia i Komornik.

Ośrodek Kultury Magdalena Baranowska

Magdalena Baranowska

Dzieci mogły spróbować swoich sił i umiejętności w przeróżnych kon-
kursach i zabawach, uwolnić niezliczone pokłady energii na dmucha-
nym zamku, zjeżdżalni i trampolinie oraz zmierzyć się we wspólnej 
rywalizacji podczas XVII Biegu Lubońskiego dla Dzieci i Młodzieży. 
Przez cały dzień swoje talenty muzyczne jak i taneczne prezentowały 
dzieci i młodzież, które swoje pasje realizują w Ośrodku Kultury, w LO-
SIR oraz w szkole tańca New Dance School. Podziwiać mogliśmy m.in. 
występy dzieci z grupy baletowej, Zespołu Tańca Ludowego „Lubonie” 
oraz Mix Tańców. Dodatkową atrakcją były animacje oraz specjalne 
przedstawienie przygotowane przez Filharmonię Pomysłów oraz po-
kazy Grupy RekonstrukcyjnejSemper Fidelis. Dzień Dziecka dodat-
kowo urozmaiciły pokazy strażackie, prezentacje nowego autobusu 
firmy Translub, mini kort przygotowany przez akademię tenisową 
Kortowo, malowanie buzi, liczne stoiska ze słodkościami i zabawkami, 
pokazy sprzętu Związku Strzeleckiego w Luboniu oraz wesołe mia-
steczko.

2 czerwca dzieci miały możliwość posłuchać w Ośrodku Kultury mu-
zyki klasycznej "na żywo". Bajkowy koncert z Waltem Disneyem zagrał 
zespół Happy Five. Podczas występu artyści zaprezentowali muzykę 
filmową znaną między innymi z filmów: "Aladyn", "Herkules", "Kraina 
lodu", "Król Lew", "Odlot" i "Piękna i Bestia".
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LOSIR

3 czerwca na hali LOSIR odbyły się z  udziałem 
prawie 500 zawodników i  zawodników zawody 
w  brazylijskim jiu-jitsu. Tej imprezie tradycyjnie 
towarzyszyło duże zainteresowanie i wiele emocji. 
Tego samego dnia odbył się kolejny festyn chary-
tatywny Stowarzyszenia Wspólna Droga. Rywa-
lizowali siatkarze plażowi oraz piłkarze. Cały do-
chód festynu został przeznaczony na działalność 
stowarzyszenia. To wsparcie jakie od uczestników 
wspomnianych turniejów otrzymali podopieczni 
Stowarzyszenia Wspólna Droga pomoże im reali-
zować kolejne projekty i zamierzenia.

W  każdy weekend z  przystani w  Puszczykowie 
startowali uczestnicy kolejnych spływów kajako-
wych organizowanych w ramach Lubońskiego Bu-

18 czerwca na piłkarskich boiskach w Luboniu 
rozegrano ostatnie mecze sezonu 2016/17. W 
rozgrywkach organizowanych przez Wielkopol-
ski Związek Piłki Nożnej uczestniczyło w sumie 
19 drużyn, z których dwie wycofały się w trakcie 
rozgrywek.  Wyniki sportowe raczej nie powalają 
na kolana. Luboński KS dokończył rozgrywki w IV 
i w przyszłym sezonie zagra w klasie okręgowej/ 
6 poziom rozgrywek/. Natomiast Stella zakończy-
ła rozgrywki na 4 miejscu w Klasie A / 7 poziom 
rozgrywek. Do końca o awans walczył zespół Po-
gromu, który występuje na najniższym poziomie 
rozgrywek, czyli w B klasie, ale porażka w ostat-
nim meczu przekreśliła szanse na ewentualną ry-
walizację z sąsiadem zza miedzy Stellą. Teraz czas 
na odpoczynek i dokładną analizę poczynań luboń-
skich piłkarzy. 

KONIEC PIŁKARSKICH ZMAGAŃ

CZERWIEC
– MIESIĄC WIELU WYDARZEŃ!

dżetu Obywatelskiego. Wszystkie spływy cieszą 
się wielkim powodzeniem. Po dwóch godzinach 
zmagania się z  nurtem Warty wszyscy we wspa-
niałych humorach dopływają do Plaży Miejskiej. 
Spływy to kapitalny pomysł na spędzenie czasu 
wolnego i  poznania Warty z  tej drugiej nieznanej 
strony.     

Zajęcia fitness też cieszą się dużym powodzeniem 
i  wychodzą zdecydowanie naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców, a  głównie mieszkanek Lubo-
nia. 

Lato i  piękna pogoda sprzyja aktywnemu trybo-
wi życia i warto na sportowo spędzać czas, bo jak 
powiedział przed kilkoma wiekami nadworny le-
karz polskich królów Wojciech Oczko -  Ruch za-
stąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie 
zastąpi ruchu, które w  dzisiejszych czasach, dalej 
bardzo popularne, przybrało postać: żaden lek nie 
zastąpi ruchu. 
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MRM – to głos 
młodzieży

w naszym mieście!

MRM – to głos 
młodzieży

w naszym mieście!

Plaża miejska jest świetnym miejscem 
do organizowania różnego rodzaju 
eventów. Piasek, woda, leżaki, sło-
neczko i  dzień jest naprawdę udany!  
W  ostatnim czasie zorganizowaliśmy 
Powitanie Lata. 

Odbył się na nim tak bardzo wyczeki-
wany turniej siatkówki plażowej. Dru-
żyny z  okolicy rywalizowały między 
sobą przez cały dzień. 

W międzyczasie na plaży można było 
wziąć udział z  zajęciach plastycznych 
i  sportowych. Szczególnie młodsze 
dzieci dobrze bawiły się lepiąc z masy 
solnej oraz cieszyły się z  możliwości 
pomalowania sobie twarzy. Wieczo-
rem odbył się koncert symfoniczny (?). 

Po raz kolejny mięliśmy okazję uczest-
niczyć w dniach Lubonia. 

Zaczynając od przeglądu talentów, 
który w  tym roku okazał się wielkim 
sukcesem i  cieszył popularnością, po-
przez wiele konkursów, z wspaniałymi 
nagrodami, aż po rozmowy z Markiem 
Piekarczykiem, który  był gwiazdą 
wieczoru. 

Nasze stoisko przez całe dwa dni tęt-
niło życiem. Quizy, ścianka, malowa-
nie twarzy, konkursy to tylko niektó-
re z  atrakcji. Mięliśmy okazję poznać 
wspaniałe osoby, rozdać cudowne 
nagrody, spróbować swoich sił w bar-
dziej artystyczny sposób. Bawiliśmy 
się świetnie poprzez dostarczanie 
Wam atrakcji. Mamy nadzieję, że Dni 
Lubonia 2018 będą równie udane.

Powitanie Lata 

Bamberki - fot. P.Maćkowiak
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Szkoła Podstawowa nr 1 

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp1.lubon.szkolnastrona.pl

Projekt "Dobry start"

Wicemistrzynie wojewodztwa
w Drużynowych biegach przełajowych

Modern Jazz

Klasa II f na wycieczce

Laureaci konkursów

Motyle książkowe czytają dzieciom

Projekt „Dobry start w szkole”
Uczniowie naszej klasy biorą udział w projekcie "Dobry start w szkole - przeciwdziałanie 
edukacyjnemu i społecznemu wykluczeniu dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej 
poprzez wieloaspektowe oddziaływania terapeutyczne i edukacyjne" współfinansowane-
go przez Urząd Miasta Lubonia i  Stowarzyszenie "Kto Pyta?". Z  tej okazji odwiedził nas 
Pan Piotr, który jest terapeutą integracji sensorycznej, a także Pani Grażyna Jujka wraz ze 
swoim psem Satya, która opowiedziała nam na czym polega dogoterapia oraz jak należy 
opiekować się zwierzętami.

Klasa IB

II miejsce  reprezentacji dziewcząt z SP 1
na Wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych!
25 maja 2017 roku w Żerkowie odbył się Finał Wojewódzki w drużynowych biegach prze-
łajowych. Reprezentacja dziewcząt z  SP 1 rocznika 2006 i  młodsze zajęła II miejsce. 
W zawodach startowały reprezentacje 62 szkół z województwa wielkopolskiego.
To wielki sukces naszych uczennic. Gratulacje!                 
                                                                                                    

Hanna Idzikowska           

Pasowanie na czytelnika w Bibliotece Miejskiej
W piątek 9 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego 0A udały się do Biblioteki Miejskiej 
na pasowanie na czytelnika. Każdy zapoznał się z regulaminem korzystania z księgozbio-
ru, otrzymał swoją kartę biblioteczną i wypożyczył książki.

Justyna Gazda

Sukcesów tanecznych ciąg dalszy
Sezon tanecznych turniejów trwa w najlepsze. Wiedzą o tym doskonale uczennice klasy II 
f: Oliwia Glinka oraz Julia Łączkowiak, które dzięki ciężkiej pracy mają kolejne powody do 
radości po zdobyciu 1 miejsca w kategorii modern-jazz. Gratulujemy!            
                                                                                               

Bartosz Chyś

Zielona Szkoła Toruń-Solec Kujawski
Klasa II f wybrała się na Zieloną Szkołę do Torunia i Solca Kujawskiego. Podczas swoje-
go pobytu w tych miejscach miała ona możliwość przeprowadzenia licznych doświadczeń 
i  eksperymentów w  Centrum Nowoczesności Edukacyjny Młyn. Niezapomnianych wra-
żeń dostarczyła im także wycieczka po Toruniu, gdzie uczniowie mogli sprawdzić swoje 
sumienie, zobaczyć z zewnątrz Dom Kopernika, wysłuchać ciekawych historii związanych 
z zabytkami piernikowego miasta. Zwieńczeniem pierwszego dnia była wizyta w Planeta-
rium, która dostarczyła uczniom wielu emocji.

Bartosz Chyś                                                                                         

Rozdanie nagród z konkursów
W czerwcu odbyło się rozdanie nagród w trzech konkursach: I Szkolnym Konkursie Ła-
migłówki Mądrej Główki dla klas I-III, Międzynarodowym Konkursie Matematyczny Kan-
gur dla klas II-VI, Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Leon dla klas I oraz klasy II f. 
Uczestnikom i laureatom gratulujemy sukcesów.    
Dyrektor mgr inż. Grzegorz Anioła
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:  Maria Sleboda, Bartosz Chyś
Nauczyciel matematyki: Magdalena Kozłowska

Motyle książkowe czytają dzieciom
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy III e  SP 1 w Luboniu włączyli się ogólnopol-
ską akcję „Cała Polska czyta dzieciom, „Mądra szkoła czyta dzieciom”. W ramach zajęć kół-
ka czytelniczego „Książkowe Motyle”, uczniowie uczestniczyli w akcjach czytania wierszy 
i książek dzieciom z Niepublicznego Przedszkola Ochronka w Luboniu.W każdy piątek, na 
dużej przerwie czytali bajki swoim koleżankom i kolegom z oddziału zerowego.

Karolina Lechniak
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Sprawdzian z bezpieczeństwa zdany na 6!

Mistrz łamigłówek matematycznych

Poczytaj mi koleżanko, kolego!

Poczytaj mi koleżanko, kolego!
Od marca do czerwca w  naszej szkole realizowaliśmy projekt czytelniczy 
"Poczytaj mi kolego, koleżanko". Celem projektu było przede wszystkim: 
promowanie czytelnictwa, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, 
integrowanie uczniów z  klas 1-6 i  doskonalenie umiejętności językowych. 
Pierwszym etapem projektu było czytanie książek (ze wspomnianej już serii) 
przez uczniów z klas 4-6 dla młodszych kolegów i koleżanek z klas 1-3. Na 
koniec dzieci z młodszych klas brały udział w finałowym quizie dotyczącym 
wiedzy z danej lektury, a uczniowie klas starszych uczestniczyli w konkursie 
na najlepszą prezentację opisującą współpracę podczas projektu. 

Film w edukacji klas drugich i trzecich
7 czerwca spędziliśmy przy filmie pt. „Mały Książę”. Film wydał nam się 
szczególnie ważny z  edukacyjnego punktu widzenia, ponieważ jest nośni-
kiem wielu wartości, uświadamia potrzebę pielęgnowania przyjaźni, kształ-
tuje poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, a także wzmacnia 
poczucie własnej wartości. W ramach warsztatów, uczniowie wykonali pra-
cę plastyczną przy użyciu masy solnej, farb i plasteliny. Każdy stworzył mini 
planetę i postać Małego Księcia.

Sprawdzian z bezpieczeństwa zdany na 6!
19 czerwca przed południem w  szkole rozległ się alarm przeciwpożaro-
wy. Pani dyrektor przez radiowęzeł zapowiedziała ewakuację całej szkoły. 
Uczniowie i  nauczyciele znają wszystkie procedury bezpieczeństwa, toteż 
wyjście na miejsce zbiórki było bardzo sprawne i  trwało nieco ponad trzy 
minuty. Jak zwykle przy tej okazji życzymy naszej społeczności szkolnej, aby 
takie alarmy były tylko próbne.

Violetta Langner

Mistrz łamigłówek matematycznych
20 czerwca odbył się ostatni w tym roku szkolnym konkurs „Mistrz łamigłó-
wek matematycznych”. Wzięło w nim udział 35 uczniów z klas 4-6, którzy 
z zapałem rozwiązywali ciekawe i wcale niełatwe zagadki. Panowała twór-
cza atmosfera, wielu uczestników wykazało się wyjątkowo logicznym my-
śleniem. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy brali udział 
w konkursie.

Mistrzostwa Wielkopolski Skrzatów i Żaków
w ramach obchodów Dnia Dziecka
W sobotę 3 czerwca 2017 r. w Gnieźnie odbyły się Mistrzostwa Wielkopol-
ski Skrzatów i  Żaków w  ramach obchodów „Dnia Dziecka” będące jedno-
cześnie kwalifikacją tej kategorii do Indywidualnych Mistrzostw Polski. Po 
raz kolejny zainteresowanie turniejem było bardzo duże, w turnieju wzięło 
udział ponad 80 zawodniczek i  zawodników z  Wielkopolski. LKTS Luvena 
Luboń był reprezentowany był m.in.  przez:  Aleksandrę Wasinkiewicz ze 
szkoły SP w Luboniu. Aleksandra Wasinkiewicz zajęła 3 miejsce w kategorii 
Żaczek awansując tym samym  na Mistrzostwa Polski Żaczek, które odbędą 
się za dwa tygodnie w Krakowie. Bardzo cieszy wynik ale przede wszystkim 
gra Oli. Jej ciężka i  systematyczna praca przyniosła oczekiwane postępy, 
które można było zauważyć gołym okiem podczas turnieju w Gnieźnie. 

Małgorzata Wasinkiewicz

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce ex aequo:
Zofia Ciesielczak z klasy 6a

i Jakub Górski z klasy 5c

II miejsce:
Michał Olejnik z klasy 6c

III miejsce:
Jakub Bułanow z klasy 6a

Wszystkim uczniom, którzy brali 
udział w tegorocznych konkursach 

matematycznych

GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY!

Szkoła Podstawowa nr 2 

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp2lubon.eu
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Szkoła Podstawowa nr 3 
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz matematyki” 
30.05.2017 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w  I  Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym 
„Mistrz matematyki”. Naszą szkołę reprezentowali:
• Jakub Jaśkowiak
• Maciej Michalski
• Szymon Rembalski
• Filip Tuliszka

K. Szczepaniak

XV FESTYN RODZINNY 
Święto mamy, taty i dziecka, Dzień Rodziny” pod takim właśnie hasłem odbył się tegoroczny 15 już festyn 
rodzinny zorganizowany 27.05 w naszej szkole. Jak co roku w szkole nie zabrakło wspaniałych atrakcji.

J. Nawrocka

Festyn zdrowia 
9 czerwca odbył się w naszej szkole FESTYN ZDROWIA. Był to drugi etap projektu, w który zaangażowana 
jest społeczność naszej szkoły już cała szkoła - uczniowie, nauczyciele, dyrekcja i personel. Podczas Festynu 
Zdrowia gościliśmy zaproszonych gości takich jak np. dietetycy i catering zdrowej żywności BODY CHIEF.

K. Kraszewska

Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas piątych „1 z 7"
Spośród wszystkich uczniów klas 5 zostało wybranych siedmiu najlepszych matematyków, którzy wzięli 
udział w matematycznych rozgrywkach. 
I miejsce - Zofia Biderman
II miejsce – Jakub Jaśkowiak 
III miejsce – Patryk Kiersztan

H. Kowalik

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Kinga Tonder zdobyła tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego. Bardzo zdolna, pracowita i  sumienna uczen-
nica wspaniale poradziła sobie przechodząc po kolei wszystkie 
etapy konkursu. Kindze gratulujemy ogromnego zwycięstwa 
i życzymy dalszych sukcesów!

J. Nawrocka 

Pocztówka z Krakowa
Na kolejnym spotkaniu z  poezją, które odbyło się w  Trójce
7 czerwca o godz.17, nie mogło zabraknąć słuchaczy Lubońskie-
go Uniwersytetu III Wieku. Goście z  ochotą zabrali się z  nami 
w podróż do Krakowa.

SP 3 SZKOŁĄ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W  roku szkolnym 2016/2017 uczniowie SP3 prowadzeni i  tre-
nowani przez pana Mariusza Starzonka brali udział w  wielu 
zawodach i  turniejach organizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy o randze Mistrzostw Miasta Lubonia oraz Mistrzostw 
Powiatu i  Województwa. Dyscypliny w  których reprezentanci 
SP3 zostali Mistrzami Lubonia, Powiatu i Województwa to: biegi 
przełajowe, pływanie, badminton, tenis stołowy, siatkówka, ko-
szykówka. Chłopcy którzy najczęściej reprezentowali SP3 w za-
wodach mistrzowskich to: Miłosz Januszko, Antoni Hutek, Sta-
nisław Brzóska, Adrian Giziński, Damian Pyśk, Maciej Duszyński, 
Wojtek Rembalski, Filip Kowalski, Andrzej Myszograj, Mateusz 
Bińkowski, Filip Tuliszka, Darek Ziomek, Patryk Sajnaj.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
T. Wilk

Akcja pod hasłem „Bezpieczne wakacje”
W naszej szkole odbyła się seria dwóch spotkań profilaktyczno-
-edukacyjnych pod hasłem – BEZPIECZNE WAKACJE, których 
głównym celem było kształtowanie umiejętności eliminowania 
zagrożeń i zachowań ryzykownych. 

M.Gołaszewski 

23 czerwca odbyła się uroczystość za-
kończenia roku szkolnego 2016/2017. 
Po miesiącach wytężonej pracy i  nauki 
przyszedł długo wyczekiwany przez 
uczniów czas na odpoczynek. Część 
artystyczną apelu przygotowały klasy 
szóste oraz trzecie wraz z wychowawca-
mi. Miniony rok szkolny był bardzo pra-
cowity i  obfitował w  liczne wydarzenia 
i  konkursy przedmiotowe. Najzdolniejsi 
uczniowie otrzymali listy gratulacyjne 
i nagrody za wysokie wyniki w nauce. Po 
ceremonii zakończenia roku szkolnego 
wszyscy uczniowie udali się do swo-
ich sal i  otrzymali z  rąk wychowawców 
świadectwa i  nagrody.sposób spędzania 
wakacji co roku wybiera liczne grono 
uczniów. 

K. Janc-Wiza, J. Nawrocka

Uroczyste 
zakończenie

roku szkolnego

Międzyszkolny Konkurs
Matematyczny

„Mistrz matematyki”

Stoisko z orzeźwiającymi napojami 
podczas XV festynu w SP 3.

Zumba podczas
Festynu Zdrowia w SP3

Laureatka Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego z SP3

Uczniowie klasy IIc podczas
występu - Pocztówka z Krakowa.

. SP 3 SZKOŁĄ MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO

. SP 3 SZKOŁĄ MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO
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CZYTAMY W DZIEŃ DZIECKA- BICIE  REKORDU
W MASOWYM CZYTANIU KSIĄŻEK PRZEZ UCZNIÓW
Dnia 1 czerwca o  godz. 10.00 uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej 
brali udział w zorganizowanej przez redakcją miesięcznika Biblioteka w Szkole 
akcji "Jak nie czytam, jak czytam". W Biciu Rekordu wzięło udział 42 uczniów, 
którzy zaangażowali się w  czytanie książek i  sami sięgali po kolejne pozycje 
świetlicowej biblioteczki. Podczas organizowania akcji współpracowaliśmy 
z Biblioteką Szkolną. 

A. Pawlak,  P. Maciejewska

73 ROCZNICA ROZSTRZELANIA KOMENDANTA OKRĘGU 
POZNAŃSKIEGO ARMII KRAJOWEJ GEN. HENRYKA 
KOWALÓWKI  
W dniu 2 czerwca b.r. na terenie byłego niemieckiego obozu karno-śledczego 
w Żabikowie odbyła się uroczystość upamiętniającą 73 rocznicę rozstrzelania 
Komendanta Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej gen. Henryka Kowalówki. 
Na uroczystość przybyli kombatanci, rodziny więźniów obozu w  Żabikowie, 
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, delegacja poznańskie-
go oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz młodzież szkolna. Uroczystość 
rozpoczęła msza św.  Przybyłych na uroczystość przywitała Burmistrz Miasta 
Luboń Małgorzata Machalska.

M. Piechocka

BANARAŃCZE
12 dziewczynek z klas III od września systematycznie spotykają się na trenin-
gach raz w tygodniu, aby uczyć się nowych choreografii tanecznych i poprawiać 
swoją sprawność fizyczną. 05.06.2017r. nasz szkolny zespół taneczny BANA-
RAŃCZE reprezentował szkołę na Międzypowiatowym Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Tanecznych w Kleczewie.

E.Darul

WOLONTARIUSZE SP 4
W  roku szkolnym 2016/2017 do Szkolnego Klubu Wolontariatu uczęszczało 
23 uczniów z klas IV-VI. Podczas wspólnie spędzanego czasu uczniowie wzięli 
udział min. w zajęciach takich, jak; „Kto to jest wolontariusz?”, „Jakie cechy po-
winien posiadać Wolontariusz?”, „Co dla innych mogę robić będąc Wolontariu-
szem?”. 

Anna Pawlak

KOLOROWY DZIEŃ SPORTU
Zarówno młodsi jak i starsi uczestniczyli w tegorocznej imprezie, tylko starto-
waliśmy o różnych godzinach. Po oficjalnym otwarciu Dnia Sportu z wprowa-
dzeniem flagi olimpijskiej, każda klasa otrzymała kartę obiegową i ruszyliśmy 
do zadań.

Z. Piotrowska

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
I to oczekiwanie na wakacje czuć było podczas apelu kończącego rok szkolny 
2016/2017 w starszych klasach „Czwórki”. Niecierpliwe pragnienie wypoczyn-
ku łączyło się z dumą i radością wynikającą z podsumowania całorocznej pracy. 
Najlepsi uczniowie odebrali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. 
Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmio-
towego  z  Kuratorium Oświaty w  Poznaniu. Po podsumowaniach i  wyrazach 
wdzięczności przyszedł czas na życzenia udanych wakacji, niezwykłych przy-
gód i bezpiecznego wypoczynku.

B.Wawrzyniak

opr. P. Maciejewska 

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp4lubon.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 
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Współpracujemy z Wyższa Szkołą
Języków Obcych

Wykładem dr. Pawła Gondka zainaugurowali-
śmy współpracę  z  Wyższą Szkołą Języków Ob-
cych. Uczniowie klas dwujęzykowych  mieli okazję 
zapoznać się z  zagadnieniami leżącymi u  podstaw 
integracji europejskiej, a także z możliwościami wy-
nikającymi z  współpracy uczelni z  placówkami za-
granicznymi. Program Erasmus, którego elementy 
przybliżył dr Gondek, jest efektem programów unij-
nych. Przedstawione zostały również możliwości 
studiowania w Wielkiej Brytanii do czasu zamknię-
cia negocjacji związanych z Brexitem.

Po angielsku
Nasi uczniowie i  absolwenci wzięli udział w  Mię-
dzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej „It’s 
your turn”. J. Goździewska i M. Kędziora wraz z ze-
społem No Name zdobyli I nagrodę, a J. Galin otrzy-
mała wyróżnienie. Konkurs  organizował Zespół 
Szkół w Pobiedziskach Letnisku.
W Festiwalu Języka Angielskiego w Kórniku w ka-
tegorii piosenka J. Cykowiak zajęła III miejsce, 
a  w  kategorii wiersz O. Podsadny również stanęła 
na trzecim miejscu podium.

Wydarzenia sportowe
30.05.2017 r. odbył się Finał Rejonu Dziewcząt 
w Piłce Koszykowej 3×3 w Poznaniu.  Zawodniczki 
zajęły III miejsce.Dzień wcześniej  naszą szkołę re-
prezentowali  chłopcy w Finale Rejonu w Szamotu-
łach, którzy wywalczyli także III miejsce. 

Konwencja Fitnes
W czerwcu po raz ósmy  w G1 odbyła się Lubońska 
Konwencja Fitnes pod hasłem:„Czas na zdrowie, 
złap formę na wakacje”. Przyjechały szkoły podsta-
wowe, gimnazja i średnie z Lubonia i Poznania. Na-
uczyciele i uczniowie przez cztery godziny wytrwa-
le trenowali w rytm muzyki. Wzięli udział w takich 
zajęciach jak: Box-Mix, Strong Body, Zumba, Disco. 
Podczas przerwy odbyło się losowanie nagród oraz 
pokaz tańca nowoczesnego i towarzyskiego. Swoje 
umiejętności zaprezentowali  wspaniali tancerze: 
Filip Jakubowski, Agata Podbylska  oraz dziewczęta 
z grupy tanecznej Replay.

Przegląd Małych Form Teatralnych
1 czerwca w  Robakowie odbył się  XVII Przegląd 
Małych Form Teatralnych. Nasi młodzi aktorzy za-
prezentowali sztukę na podstawie opowieści R. Go-
scinny’ego  pt. „Mikołajek”. Jury doceniło energię 

grupy i  pracę zespołową oraz radość  i  pasję sce-
niczną,  przyznając nam I miejsce w konkursie.  Za  
wyrazistość kreacji  wyróżnienia otrzymali: 
Ala Konik, Alek Koprowski, Łukasz Filipowicz                 
i Łukasz Waligórski.

Konkurs historyczny
30 maja br. odbył się w naszym gimnazjum konkurs 
historyczny dla szkół podstawowych „Polskai Pola-
cy w czasie II wojny światowej”, którego współorga-
nizatorem był poznański Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej. W konkursie wzięło udział 70 uczniów 
z prawie 40 szkół całego województwa wielkopol-
skiego.Zwycięzcą okazał się uczeń Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w  Czarnkowie                
– M. Gadziński. Kolejne „medalowe” miejsca zajęli:  
J. Fortuna ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w  Poznaniu oraz 
K. Firlej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szczodrzykowie.

IX Rejonowy Konkurs Gwary Poznańskiej
19 V Z. Beszterda, A. Koprowski, T. Beszterda, 
O. Przybylak i  W. Witczak reprezentowali naszą 
szkołę w IX Rejonowym Konkursie Gwary Poznań-
skiej w  Skokach. Wszyscy udowodnili, że umieją 
„godać po naszymu”, a występ Tomka i Oskara zna-
lazł się wśród wyróżnionych przez jury. W  oczeki-
waniu na werdykt organizatorzy przeprowadzili 
mini konkurs znajomości gwary, w  którym nasi 
chłopcy okazali się bezkonkurencyjni.

redakcja Anna Mizerska

Gimnazjum nr 1

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.gimnazjumnr1lubon.pl
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Gimnazjum nr 2
Sukcesy naukowe

Pod koniec maja uczestniczyliśmy w  warsztatach, spotka-
niach, spektaklu złożonym z tradycyjnych tańców i pieśni oraz 
zwiedzaliśmy w ramach projektu Erasmus+ w Rumunii. 

27 maja odbył się kolejny Festyn Rodzinny. Były smakołyki, 
warsztaty plastyczne, charytatywny kiermasz, występy ar-
tystyczne i  Escape Room! W  turnieju „Milionerzy” drużyny 
rodziców, uczniów i nauczycieli wygrały 5 tys. złotych (spon-
sorem był p. Kaczmarek, właściciel firmy „AK Spółka z o.o.”) na 
potrzeby szkoły.

Nasi uczniowie wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu 
Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych w Zielonej 
Górze, na którym gościem była Agata Buzek!

27 maja na Malcie odbyły się IX Mistrzostwa Szkół w  Smo-
czych Łodziach. Zajęliśmy II miejsce, przegrywając zaledwie 
0,17 s, a nasi kibice na trybunach otrzymali I miejsce za naj-
lepszy doping. 
29.05.-04.06. uczniowie naszego Gimnazjum ruszyli na tygo-
dniowe warsztaty językowe w Londynie. Zwiedzali oraz ćwi-
czyli język angielski.   

30 maja odbył się konkurs "Najlepszy młody rowerzysta mia-
sta Luboń." Nasz zespół wygrał miejsce drugie zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 2, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 3.

31 maja odbyła się kolejna edycja konkursu "Przyrodnicze 
trio”. W tym roku najlepsi okazali się uczniowie klasy 3g.

1 czerwca zorganizowaliśmy akcję czytania książek. O godzi-
nie 10.00 431 osób (uczniowie i nauczyciele) sięgnęło po lek-
turę i odkrywało uroki czytelnictwa.

Odbył się XII Bieg Luboński z Okazji Dnia Dziecka organizo-
wany ponownie przez nasze gimnazjum. Pogoda dopisała, re-
kord liczby uczestników pobity! 

Małgorzata Wojsz 1g  i  Jakub Borowski 3h zajęli pierwsze 
dwa miejsca w  IV Wojewódzkim Konkursie Kryminalnym 
w kategorii gimnazjum.

9 czerwca odbył się Bal Trzecioklasistów: rozpoczął się trady-
cyjnym polonezem, później miała miejsce Gala „Złote Dęby”, 
a następnie nadszedł czas wspaniałej zabawy.

12-16.06. przebywaliśmy na wyjeździe pt. „Tolerancja i  dys-
kryminacja” w Poczdamie. Były warsztaty oraz zabawa i zwie-
dzanie.

40 gimnazjów rywalizowało w  15 dyscyplinach sportowych. 
14.06. nasze gimnazjum otrzymało tytuł Najbardziej Uspor-
towionej Szkoły w powiecie poznańskim!

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.gimnazjum2.lubon.pl

Trzecioklasiści nagrodzeni
podczas Gali "Złote Dęby"

Główkowanie na 
"Przyrodniczym Trio"

Pełne skupienie drużyny
podczas turnieju "Milionerzy"

Podczas warsztatów w Rumunii
w ramach programu Erasmus+

Jedno ze stoisk na festynie (kl. 2a) Uczestnicy konkursu
"Najlepszy młody rowerzysta miasta Luboń"

Akcja czytania książek XII Bieg Luboński 

Uczniowie z Agatą Buzek podczas Festiwalu Warsztaty w Poczdamie Odbieramy tytuł Najbardziej Usportowionej 
Szkoły w powiecie poznańskim!

Warsztaty językowe
w Wielkiej Brytanii

Festyn Rodzinny Nasza osada na Smoczych Łodziach 2017
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Wiadomości z przedszkoli
Chatka Skrzatka
Na początku czerwca świętowaliśmy Dzień Rodziny. W tym roku festyn był pod 
hasłem: „Buraki-Cebulaki”: dzieci oraz rodzice przenieśli się na wieś, gdzie pod 
okiem dwóch chłopów pracowicie i z humorem spędzili czas. Dzieci z grupy śred-
niaków i  starszaków miały okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne 
na Lubońskim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej. Skrzatki przygotowały pio-
senkę o wiośnie, którą urozmaiciły ilustracją ruchową. Kolejną okazją do scenicz-
nego wystąpienia były Dni Lubonia. Dzieci pod okiem  opiekunek w pierwszej 
kolejności zaprezentowały swoje zdolności taneczne w  choreografii złożonej 
m.in z walca wiedeńskiego i znanej wszystkim ,,Macareny".

Czarodziejski Ogród
3 VI odbył się w naszym przedszkolu „Piracki festyn rodzinny”. Dzięki pomysło-
wości i  kreatywności naszych nauczycielek i  rodziców, atrakcji było mnóstwo. 
Całe przedszkole zamieniło się w wielką bajkową podróż po morzach i oceanach. 
W kolejnym tygodniu przedszkolaki poznały zasady bezpiecznego rejsu, opisy-
waliśmy wygląd marynarza, pirata, poznaliśmy niebezpieczeństwa, jakie mogą 
spotkać marynarzy podczas rejsów oraz nowy zasób wyrazów, związanych z oce-
anem oraz żeglowaniem. 9 VI dzieci z grupy „Biedronek” wzięły udział w Prze-
glądzie Piosenki Przedszkolnej, który odbył się w Ośrodku Kultury. Zaśpiewały 
bardzo ładnie piosenkę pt. „List do świata” A. Sikorowskiego z grupy „Pod Budą”. 
23 VI odbyła się uroczystość zakończenia roku. Dzieci ze wszystkich grup wieko-
wych zaprezentowały wiersze, piosenki, tańce a najstarsza grupa przedstawiła 
krótką wakacyjną inscenizację.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

Pogodne Przedszkole
W  czerwcu zakończyliśmy nasze wspaniałe i  pełne wrażeń wycieczki. Gwiaz-
deczki i Wietrzyki pojechały do Kościana i na prawdziwych tratwach płynęli do 
„Świata bajek” - miejsca, gdzie znajduje się 20 domków i każdy z nich obrazuje 
jedną z popularnych bajek. Grupa Słoneczek udała się do Rogowa i wizytowała 
Zaurolandię – wielki park  rozrywki dla miłośników dinozaurów. Dzieci mogły 
dowiedzieć się, że te fantastyczne zwierzęta żyły też w Polsce, w województwie 
świętokrzyskim. Grupa Śnieżynek wybrała się  w daleką podróż do Wrocławia, 
gdzie zwiedzali ogród zoologiczny i Afrykarium – pierwsze w Polsce oceanarium. 
Grupa Kropelek odwiedziła swoje ulubione muzeum w Szreniawie; całą wypra-
wę wraz z atrakcjami zorganizowali dla nich rodzice Zuzanny Kryg.

 Iwona Kmiecik

Weseli Sportowcy
2 czerwca gościliśmy na naszym terenie zawodników z  lubońskich przedszko-
li. W  sportowych rozgrywkach reprezentowały nas dzieci z  grupy 3. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale, każda grupa piłki. Prezes Koła Honorowych Daw-
ców Krwi pan Jerzy Zieliński wręczył zwycięzcom puchary. 9 czerwca odwiedził 
nas w  przedszkolu zespół "Senior Wigor", którego członkowie przygotowali 
z  dziećmi tradycyjne wielkopolskie danie: "gzik z  pyrkami".  Tego samego dnia 
dzieci z grupy 4 brały udział w XIV Lubońskim Przeglądzie Piosenki Przedszkol-
nej. Natomiast 11 czerwca zaprezentowały się podczas występu artystycznego 
z  okazji Dni Lubonia. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i  rodzicom, 
którzy włączyli się w akcję pomocy małym pogorzelcom z Przedszkola nr 43 im. 
Krasnala Hałabały w Poznaniu.

Elżbieta Kałuska

Przedszkole „Weseli Sportowcy”
poszukuje pracownika gospodarczego na ¾ etatu,

tel. 61 8130 940

Chatka Skrzatka - Festyn Rodzinny

Chatka Skrzatka - Przegląd Piosenki

Czarodziejski Ogród Festyn rodzinny

Czarodziejski Ogród Festyn rodzinny

Czarodziejski Ogród Festyn rodzinny
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Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu
najlepsze w powiecie poznańskim. Luboński sport 
szkolny na podium

Pierwsze miejsce orlików na międzynarodowym 
turnieju piłki nożnej  Uczniowskiego Klubu
Sportowego Jedynka w Wolfsbergu w Austrii

W Zespole Szkół w  Puszczykowie odbyło się podsumowanie współ-
zawodnictwa sportowego w  powiecie poznańskim za rok szkolny 
2016/2017. Rywalizacja rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku i prze-
biegała na terenie szesnastu gmin powiatu poznańskiego. Przeprowa-
dzono łącznie 107 imprez sportowych w których uczestniczyło blisko 
3500 tysiąca zawodników i zawodniczek ze 113 szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka w  Luboniu uczestniczył w  mię-
dzynarodowym turnieju piłki nożnej Wolfsberg Cup 2017 w  Austrii. 
Zespół orlików U11 w  swojej kategorii został zwycięzcą turnieju. 
Tym samym chłopcy z Jedynki odnieśli historyczny sukces wygrywa-
jąc międzynarodowy turniej zagraniczny w  piłce nożnej. Zespół grał 
w  składzie : Jeziorny Tomasz, Migdał Igor, Osuch Jeremi, Skrobała 
Igor, Twardosz Konrad, Wieland Karol, Witt Remigiusz, Śróda Kacper 
i Szymański Bartosz.

Zespół młodzików U12 w  grupie wygrał z  zespołem UFC Eferding 
z Austrii 7:0, z zespołem ASCO ATSV Wolfsberg, także z Austrii 2:1` 
oraz  3:0 z zespołem KS Lublinianka z Polski. Nasz zespół zajął pierw-
sze miejsce w grupie i awansował do gier finałowych , gdzie zdobył IV 
miejsce w  tej kategorii wiekowej. Zespół grał w  składzie: w  bramce 
Deska Szymon, zawodnicy z pola Przybysz Amelia , Bajer Kacper, Bier-
nacki Bartosz, Zajder Aleksander, Kupiecki Aleksander, Mazurkiewicz 
Maciej, Wroński Kamil, Butowski Bartosz, Książkiewicz Wojciech, 
Szymankiewicz Wojciech, Sidor Michał. Bardzo skutecznym strzelcem 
bramek okazała się Amelia Przybysz, która zdobyła 7 goli. 

Malta na Bis w Luboniu

Aktualności

Festiwal Malta na Bis od wielu lat wpisał się już w cykliczny ka-
lendarz imprez kulturalnych Lubonia. Przedstawienia w murach 
starej fabryki mają swoich wiernych widzów.

25 czerwca widzowie mogli zobaczyć przedstawienie Teatru Circus 
Ferus. „Tragedia w  lumpeksie, czyli opowieść o  przeciętnym Polaku 
(i Polce)”. Widowisko zaczyna się dość drastycznie, napadem na bank, 
który w rzeczywistości okazuje się być lumpeksem. Zdezorientowani 
napastnicy, kiedy orientują się, że nastąpiła pomyłka, do swojego pla-
nu wciągają klientów lumpeksu. W ten sposób widzowie stają się za-
kładnikami i wraz z aktorami uczestniczą w spektaklu. Niecodzienna 
sytuacja staje się pretekstem do opowiedzenia historii statystycznego 
Polaka. Choć takiego w rzeczywistości nie ma. W krzywym zwierciadle 
odbija się portret przeciętego Polaka i Polki, ze wszystkimi przywara-
mi jakie w sobie nosimy. Zdanie, które zdaje się być puentą spektaklu 
to: „Człowieka wyprać nie można”. Każda rzecz ma swoją historię i pa-
mięć poprzedniego właściciela.

Drugiego dnia Festiwalu mogliśmy zobaczyć monodram Katarzyny 
Pawłowskiej z  Teatru Porywacze Ciał. „Pięknie ładnie” jest drugim 
po „OUN” monodramem Katarzyny Pawłowskiej, zrealizowanym pod 
szyldem Teatru Porywacze Ciał. Spektakl został wyróżniony podczas 
14 Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego w  War-
szawie. 
Katarzyna Pawłowska opowiada o sobie, zwracając się bezpośrednio 
do widzów. Dzieli się swoimi marzeniami, mówi o poszukiwaniu miło-
ści i  szczęścia. Raz jest zmęczoną życiem artystką, a  za chwilę panią 
psycholog prowadzącą grupę wsparcia. Śpiewa piosenki, opowiada 
historie zasłyszane lub wymyślone, ale też bardzo intymne i osobiste. 
Ze wszystkimi mierzy się z  ogromnym poczuciem humoru, pomysło-
wością i lekkością, zapraszając widzów do wspólnego budowania tego 
teatralnego mini świata. 

Za użyczenie wnętrz starej fabryki, Ośrodek Kultury
dziękuje właścicielowi firmy LUBANTA S.A.

Panu Januszowi Kołodziejczykowi.

Joanna Humerczyk

Violetta Langner

W  kategorii na najbardziej usportowioną gminę powiatu po-
znańskiego po raz trzeci z  rzędu tytuł zdobyła gmina Swarzędz                                                       
(2483,8 punktów). Drugie miejsce na podium zajęła gmina Kórnik 
(2108,5 punktów), trzecie – Luboń (1919,8 punktów). Szczególne gra-
tulacje należą się uczniom i nauczycielom Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Pawła II w Luboniu za zajęcie pierwszego miejsca w powiecie. W ka-
tegorii szkół podstawowych sukces odnotowała także Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego zdobywając czwarte miejsce. 
W  kategorii na najbardziej usportowioną gminę Luboń zdobył trze-
cie miejsce dzięki uczestnictwu w  zawodach powiatowych uczniów 
wszystkich naszych 4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów.

Zbigniew Jankowski - wiceprzewodniczący komisji oświaty Rady Powiatu Poznańskiego

fot. Ziemowit Maląg
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Telefon alarmowy Miasta
601 986 986

Pogotowie Ratunkowe
ul. Pułaskiego 17

tel. 112

Pogotowie Gazowe
992

Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej

ul. Źródlana 1
61 810 50 85

Straż Miejska
ul. Dworcowa 1

61 813 19 86

Pogotowie wod-kan Mosina
61 813 21 71, 61 819 77 85

KOM-LUB
ul. Niepodległości 11

61 813 05 51

Translub Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13

61 813 01 45

Komisariat Policji
ul. Powstańców Wlkp. 42

61 813 09 97

Straż Pożarna
ul. Żabikowska 36

61 813 09 98

Posterunek Energetyczny
ul. Fabryczna 2
61 813 03 02

Zapisz się do systemu SMS! Na numer 788048600 wyślij SMS o treści: UMLUBON.ZDROWIE badania i akcji prozdrowotnych UMLUBON.OSTRZEZENIA 
burze, powodzie, opady deszczu, huragany etc. UMLUBON.IMPREZY imprezy kulturalne i sportowe UMLUBON.KOMUNIKACJA zmiany w komunikacji, 

objazdy, utrudnienia w ruchu UMLUBON.PODATKI upływający termin opłaty podatku UMLUBON.SESJA sesja Rady Miasta Luboń Smsy wysłane z Urzędu 
Miasta są bezpłatne. Koszt wysłania SMS-a aktywacyjnego zgodnie ze stawką operatora. 

Piotr Łukasz Izydorski


