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CORAZ WIĘCEJ ZIELONYCH SKWERÓW!
Z każdym dniem przybywa w Luboniu zielonego koloru.
Mieszkańcy mogą cieszyć swoje oczy skwerami na skrzyżowaniu ul. Szkolna/Sienkiewicza/Agrestowa oraz przy
ul. 3 Maja. Udało nam się również zmodernizować wyspy
przy ul. Powstańców Wlkp. oraz ul. Ogrodowej. Przy Spółdzielni Mieszkaniowej stanęły donice ze świdośliwą. Prace pielęgnacyjne zlecono także w Parku Papieskim, Parku
Siewcy, przy Rondzie Żabikowskim, na ul. Poniatowskiego
i na ul. Żabikowskiej. Przy współpracy z Biblioteką Miejską
zagospodarowano teren przed budynkiem biblioteki.

To nie koniec naszych działań. W planach mamy m.in. nowy
skwer przy ul. Karłowicza, uporządkowanie terenu przy
ul. Unijnej, projekt zieleni przy ul. Konarzewskiego oraz
obsadzenie ul. Poniatowskiego zielenią średnio-wysoką.
Nawet drobne zmiany w zieleni miejskiej znacząco poprawiają zarówno wizerunek miasta, jak i odczucia estetyczne
mieszkańców. Chcemy, aby wszystkie prace były wykonywane przez specjalistów, którzy odpowiednio dobiorą rodzaj roślinności do konkretnego miejsca. Dlatego też, nowy
ogrodnik miejski zleca zadania firmom zewnętrznym, specjalizującym się w zagospodarowywaniu zieleni miejskiej.
Małgorzata Machalska
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Aktualności

DOSTALIŚMY
NAJWIĘKSZE DOFINANSOWANIE
W HISTORII MIASTA!
Nasz projekt „Koncentracja transportu publicznego
Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi”
uzyskał 19,5 na 20 możliwych punktów i został przed
Zarząd Województwa wybrany do dofinansowania.
Zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu przed Obornikami, Poznaniem i Tarnowem Podgórnym!
27 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę w sprawie wyboru
wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu
Nr RPWP.03.03.03 – IŻ-00-30-001/17 dla działania
3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w tamach ZIT dla MOF Poznania”.
Czas realizacji inwestycji szacuje się na lata 20172019. W tym roku rozpoczynamy opracowywanie dokumentacji, a już w przyszłym ruszamy z pierwszymi
inwestycjami.
Przed nami ogromne wyzwanie! To najwyższe dofinansowanie w historii naszego miasta. Jest z czego być
dumnym!

To nie pierwsze dofinansowanie, które Miasto Luboń
otrzymało w ciągu ostatnich dwóch lat. Za nami sukces
związany z dofinansowaniami budowy ul. Wschodniej
i al. Jana Pawła II, pozyskanie funduszy na utworzenie
Dziennego Domu „Senior-Wigor”, a także zdobycie środków
na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – dokumentu, który pozytywnie przyczyni się do oceniania kolejnych wniosków o dofinansowania inwestycji w Luboniu.
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3 autobusy hybrydowe
2 autobusy o napędzie konwencjonalnym,
spełniające najwyższą normę spalin Euro 6

 Luboń Północ (10)
 Za autostradą (11)
 Górny Lasek (5)
Opiniowanie
 zm. Żabikowo Północ (3)
Wyłożenie
 Stary Luboń – rej. Cichej (2)
a

Wydział Planowania,
Rozwoju i Ochrony
Środowiska

Trwają prace nad zmianami w zapisach planów
miejscowych. W razie jakichkolwiek pytań, mogą
zgłaszać się Państwo do Kierownika WPRiOŚ
Huberta Prałata, tel. tel. 61 8 130 011 w. 53.
Prace planistyczne
• Lasek – rej. ul. Wirowskiej (8)
• Lasek – rej. ul. Poznańskiej (9)
• Luboń Północ (10)
• Za autostradą (11)
• Górny Lasek (5)
Opiniowanie
• zm. Żabikowo Północ (3)
Wyłożenie
• Stary Luboń – rej. Cichej (2)

ZNAJDŹ SWÓJ PLAN MIEJSCOWY
– TO PROSTE!
Coraz większa wiedza społeczeństwa w zakresie planowania
przestrzennego i jego roli w procesie inwestycyjnym, a także
znaczna liczba planów miejscowych obowiązujących w naszym 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 informacji, 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: numer i data uchwały zatwierdzającej plan czy numer dziennika
urzędowego województwa wielkopolskiego w jakim dokument został opublikowany. Przede wszystkim jednak, umożliwia odniesienie do konkretnego planu miejscowego zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
Luboń, gdzie dostępna jest treść jego uchwały oraz właściwy
załącznik graficzny.

Usługa dostępna pod adresem
lubon.kylos.pl/pliki/znajdz_plan/
lub www.bip.lubon.pl zakładka prawo lokalne plany miejscowe -> znajdź plan
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Inwestycje miejskie

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.

• 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)
• rewitalizacja fontanny w Parku Siewcy

• 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
• 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)
• rozbudowa pasa drogowego na odcinku ul. Paderewskiego
• przebudowa chodnika wokół Placu E. Bojanowskiego wraz z zatoką autobusową

Budowa al. Jana Pawła II

Prace przy ul. Szkolnej

• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krętej wraz z remontem nawierzchni
(na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta)
• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej
• przebudowa przepustu w ul. Kościuszki
• budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wawrzyniaka
• budowa dojazdu do ROD „BRATEK”
• przebudowa Domu Włodarza

• budowa chodnika oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasprzaka
• 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 al. Jana Pawła II
• budowa chodnika w ciągu ul. Wczasowej,
• 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 sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rutkowskiego i Spokojnej
• budowa chodnika w ciągu ul. Czajczej i Skośnej
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Nowy chodnik przy ul. Niezłomnych

Nowy chodnik przy SP2

INFORMACJA O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ MIASTA LUBOŃ – UL. ŻABIKOWSKA.
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 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 2147) informuje, że przeznaczono do
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będącą własnością
Miasta Luboń, stanowiącą:
działkę nr ewid. 3/49 o powierzchni 0,1547 ha,
arkusz mapy 1, obręb Luboń, księga wieczysta
KW nr PO2P/00264616/0 Sądu Rejonowego
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, położoną
w Luboniu przy ul. Żabikowskiej, wartość nieruchomości: 521.000,00 zł netto + należny podatek vat w obowiązującej stawce.
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana. Działka
w kształcie zbliżonym do trójkąta ze ściętym
wierzchołkiem, teren płaski, bez ogrodzenia.
Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi
serwisowej autostrady A-2 (boczna od ul. Żabikowskiej).
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja pozwolenie na budowę nr 158/16
z dnia 12 lipca 2016r. dla inwestycji “Budowa
zjazdu publicznego z drogi serwisowej autostrady A-2 na działkę nr 3/49 w Luboniu”. Decyzja uzyskała ostateczność w dniu 01.08.2016r.
– realizację robót budowlanych nabywca musi
rozpocząć do dnia 01.08.2019r., tak aby decyzja nie utraciła ważności.
Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta
Luboń nr WPRiOŚ.6724.151.2017 z dnia 3
lipca 2017 roku przedmiotowa nieruchomość
jest położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą” zatwierdzonym uchwałą

nr VI/31/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27
stycznia 2011 roku oznaczona jest w planie
symbolem 2U jako teren zabudowy usługowej,
dla którego ustalono przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: zabudowa usługowa,
b) dopuszczalne: funkcja mieszkalna.
Ponadto informujemy, że zgodnie z rysunkiem
planu ww. działka znajduje się w granicach
strefy II obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Krzesiny.

Wydział
Spraw Komunalnych

informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą
pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 21.08.2017r.,
termin zdjęcia – 03.10.2017r.
Informacja o przetargu zostanie umieszczona
również na stronie internetowej www.lubon.pl
i www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Informatorze Miasta Luboń i Głosie Wielkopolskim.
System Informacji Przestrzennej Miasta Luboń
skala 1 : 1000

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 nieruchomości
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
nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5
grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ww.
ustawy upływa z dniem 03.10.2017r.
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:
Krystyna Ciszak- Kierownik Wydziału
Spraw Komunalnych, tel. 61 8130 011
wew. 39, pok. 102.
Paulina Czerwińska, tel. 61 8130 011
wew. 40, pok. 101.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży został wywieszony na tablicy

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW
W PROGRAMIE „PIECYK – 2017”!
Przypominamy, że 16 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK – 2017”. Nabór wniosków
w ramach Programu odbywa się od dnia ogłoszenia naboru do wyczerpania budżetu Programu.
Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:
• Programem Priorytetowym „PIECYK – 2017”,
• Regulaminem naboru w ramach Programu Priorytetowego,
• Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami.
Wypełnione wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami
należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, przy ul. Szczepanowskiego 15A, w godzinach 8:0015:00.
Kwota na realizację programu w wysokości 5 000 000,00. Program
realizowany będzie w latach 2017-2019, przy czym umowy pożyczki
zawierane będą do końca 2017 r, a wypłata środków będzie następować do końca 2019 r. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia
wynosi maksymalnie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy pożyczki.
Pożyczka udzielana będzie na modernizację/wymianę źródła ciepła
wraz z ewentualną modernizacją/wymianą c.o. i c.w.u., w tym zakup
i montaż:

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
wydrukowano w serwisie lubon.e-mapa.net dnia 2017-08-17 13:01:27

• kotłów olejowych,
• kotłów gazowych,
• kotłów gazowo-olejowych,
• ogrzewania elektrycznego,
• wymiennika ciepła/węzła cieplnego,
• kotłów na paliwa stałe,
przy czym w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi – muszą
one spełniać następujące warunki:
- posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły
grzewcze – Część 5; Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania , badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany
przez właściwą jednostkę certyfikującą,
- spełniać wymagania klasy 5;
Na spotkaniu informacyjnym dot. programu „PIECYK – 2017” Zastępca Burmistrza Miasta Luboń Pan Michał Popławski poinformował mieszkańców o planach rezerwacji środków w budżecie w 2018
roku, na pomoc w postaci dotacji na wymianę kotłów dla mieszkańców
miasta. Wszelkie informacje dostępne będą po uchwaleniu przez Radę
Miasta Luboń sesji z budżetem na rok 2018.
Joanna Cichoń
WPRIOŚ
tel. 61 8130011 wew. 35
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strona 1

Rada Miasta Luboń

XXXV Sesja Rady Miasta Luboń
26 lipca 2017 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła
się XXXV Sesja Rady Miasta Luboń. Rada obradowała w 20
osobowym składzie. W sesji uczestniczyli pani burmistrz,
zastępcy, radni, mecenasi, pracownicy Urzędu Miasta,
mieszkańcy, przedstawiciele prasy lokalnej „Wieści Lubońskie”.

• zaciągnięcia kredytu długoterminowego
• zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
• zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
• zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń

• zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
Radni, w głosowaniu jawnym podjęli aż dwadzieścia (20) na• zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
stępujących uchwał w sprawie:
• uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata • zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
2017 – 2027 dla Miasta Luboń”
• zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
• zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Luboń; • zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
• sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2015 Rady Miasta Lu- • zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
boń z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie Miasta Luboń • zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
• zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok

• zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń • zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
na lata 2017-2027
• zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
• zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń
Zmiana aż czternastu 14 nazw ulic w Luboniu wynikała
z uchwalonej ustawy o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego z dnia 1 kwietnia 2016
roku. Do dnia 2 września 2017 roku wszystkie gminy w Polsce, w tym Luboń, zmuszone były podjąć uchwały zmieniające nazwy określonych ulic. Instytut Pamięci Narodowej
zakwalifikował jako konieczne do zmiany następujące ulice:
Mariana Buczka; Małgorzaty Fornalskiej; Władysława Hibnera; Kozińskiego; Henryka Rutkowskiego; 22 lipca; Walki
Młodych; Faustmana; Kurowskiego; Lemańskiego; Jana Mazurka; Migalli; Jana Panka; Władysława Skóry.

Więcej informacji na temat dekomunizacji
znajdą Państwo na stronie 9.
W końcowej części sesji przedstawione zostały sprawozdania Pani Burmistrz, Zastępców Burmistrza i Informacja
Przewodniczącej Rady. Ustalono harmonogram posiedzeń
komisji na miesiąc wrzesień.
Sierpień był miesiącem urlopowym.
Po wyczerpaniu porządku obrad XXXV sesji Przewodnicząca Rady Miasta Luboń, Teresa Zygmanowska zamknęła
obrady o godz. 20:40. Uchwały podjęte przez Radę Miasta
Luboń znajdują się w Biurze Rady Miasta i na stronie BIP
Miasta Luboń.
Dominika Kędziora
Biuro Rady Miasta Luboń
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Dekomunizacja
ulic w Luboniu

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z konsekwencjami wiążących Miasto przepisów ustawy z dnia
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), a także uchwałami Rady Miasta Luboń z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniającymi nazwy ulic, obecnie w mieście
zostało zmienionych 14 patronów ulic.
Mieszkańcy mieli wpływ na wybór nowych nazw – mogli zgłaszać własne
propozycje, które były omawiane na komisji komunalnej. Następnie, Radni przedstawili dwie nazwy dla każdej ulicy. Podczas konsultacji mieszkańcy mogli wybrać jedną nich lub zgłosić swoją. Ostatecznie, to głosy
mieszkańców z wyjątkiem ul. Kozińskiego, zadecydowały o wyborze konkretnych propozycji.
1) 22 Lipca zmieniła nazwę na Wisławy Szymborskiej
2) Mariana Buczka zmieniła nazwę na Karola Buczka
3) Faustamana, zmieniła nazwę na Wacława Faustmanna
4) Małgorzaty Fornalskiej zmieniła nazwę na Chabrową
5) Władysława Hibnera zmieniła nazwę na Adama Asnyka
6) Kozińskiego zmieniła nazwę na Stefana Batorego
7) Kurowskiego zmieniła nazwę na Apolinarego Kurowskiego
8) Lemańskiego zmieniła nazwę na Jana Lemańskiego
9) Jana Mazurka zmieniła nazwę na Władysława Reymonta
10) Migalli zmieniła nazwę na Uroczą
11) Jana Panka zmieniła nazwę na Wysoką
12) Henryka Rutkowskiego zmieniła nazwę na Wandy Rutkiewicz
13) Władysława Skóry zmieniła nazwę na Cypriana Kamila Norwida
14) Walki Młodych zmieniła nazwę na Platanową
Wystosowano pisemne powiadomienie o zmianie nazw ulic do takich
instytucji jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Stacja Pogotowia Ratunkowego, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Sąd Rejonowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Urzędy Pocztowe, przychodnie lekarskie,

W urzędzie zapłacisz kartą
Od czerwca tego roku, w ramach programu upowszechniania płatności
bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, w Urzędzie
Miasta Luboń uruchomiliśmy dwa kanały płatności bezgotówkowych.
Pierwszy to płatności bezgotówkowe z wykorzystaniem terminali
POS (takich jakie funkcjonują w większości sklepów). W tym przypadku klienci Urzędu mają możliwość dokonania zapłaty przy użyciu
karty płatniczej. Transakcje są zwolnione z opłat prowizyjnych. Drugi
(tzw. WebPOS Paybynet) to internetowy odpowiednik terminala płatniczego. Urzędnik na swoim komputerze loguje się do niego poprzez
specjalną stronę internetową, a następnie, wypełniając odpowiednie
dane, może przyjąć płatność od klienta, który ma dostęp do aplikacji
IKO (z wykorzystaniem kodów BLIK) lub PeoPay. Do realizacji transakcji nie jest potrzebne żadne osobne urządzenie. Wystarczy login
i hasło do aplikacji internetowej. Poprzez terminal kartowy i terminal

szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwo wodociągowe AQUANET, PGNiG SA, spółki gminne, jednostki organizacyjne
Miasta Luboń.
Zgodnie z ustawą, mieszkańcy
nie mają obowiązku wymiany
dokumentów (np. dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów), gdyż zmiana nazwy ulicy dokonana na
podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów
zawierających nazwę dotychczasową a zmiany w rejestrach
i ewidencjach prowadzonych
przez Urząd Miasta w Luboniu, zostaną wprowadzone z „urzędu”. Jednakże, mieszkańcy oraz instytucje przy ulicach, których nazwy zmieniono powinni m.in. podjąć następujące czynności:
1. Urząd Skarbowy - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za 2017 rok.
2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miasta.
3. Dostawca mediów - osoby będące klientami powinny zmianę danych
adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.
4. Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.
Niestety, w przepisach brak jest podstaw by gmina mogła rekompensować koszty Mieszkańców danych ulic, którzy poniosą wydatki związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także
ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.

internetowy możemy dokonać płatności przede wszystkim opłat
skarbowych, ale także podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psa, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa
drogowego, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
opłaty za udostępnienie danych osobowych, wadia i zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Niestety nie możemy w ten sposób dokonywać płatności rat podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Te płatności dokonywane są na specjalne indywidualne konta podatników, których terminale nie obsługują.

Od 17 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miasta
w Luboniu można potwierdzać Profil Zaufany
ePUAP
Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Stanowi w tym
przypadku alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego. Pozwala między innymi na wnoszenie do urzędów podań, wniosków, skarg,
opłat i deklaracji drogą elektroniczną, bez osobistej wizyty w urzędzie.
Główną bramą do e-administracji, dzięki której możliwe jest korzystanie z e-usług za pomocą Profilu Zaufanego jest serwis obywatel.gov.pl
Załóż konto użytkownika na portalu www.epuap.gov.pl, wyślij wniosek
o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnie należy uwierzytelnić
profil w punkcie potwierdzającym profil zaufany. Należy udać się od
Urzędu Miasta w Luboniu w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego
wniosku, gdzie potwierdzimy dane przed urzędnikiem, który porównuje je z danymi wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji
danych konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP można dokonać codziennie w godzinach otwarcia Urzędu czyli: w poniedziałki od 9.00
do 17.00 i od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

9 - Informator Miasta Luboń

Aktualności

Luboński Budżet Obywatelski 2017
Głosowanie 3-17 września

Drodzy Mieszkańcy!
Przed nami głosowanie w drugiej edycji Lubońskiego Budżetu
Obywatelskiego. To do wszystkich mieszkańców należy decyzja,
na co zostanie przeznaczonych 250 000 zł z budżetu miasta. A jest
w czym wybierać - na karcie do głosowania znajdą Państwo wiele
ciekawych i potrzebnych projektów. Warto pomóc autorom pomysłów urzeczywistnić ich małe marzenia związane z naszym miastem
i oddać swój głos!
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Głosować można:
• na kartach papierowych w: Urzędzie Miasta, Bibliotece Miejskiej,
Ośrodku Kultury i szkołach podstawowych
• na kartach papierowych w mobilnych punktach do głosowania
przy ul. Żabikowskiej (okolice Spółdzielni Mieszkaniowej Lubonianka) i innych centralnych punktach miasta oraz 3 września na Pikniku w Wiśniowym Sadzie w godz. 14:00-20:00 i 9 września podczas
Biby w Lasku w Parku Siewcy w godz. 15:00-19:00
• elektronicznie na stronie: budzetobywatelski.lubon.pl
Aby głos był ważny, należy:
• oddać go w terminie głosowania tj. 3-17 września
• mieć ukończony 16. rok życia, w przypadku osób w wieku od 16
do ukończenia 18 lat, należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
• podpisać oświadczenie o zamieszkiwaniu w Luboniu
• podać swój numer PESEL oraz imię i nazwisko, a w przypadku głosowania za pomocą systemu elektronicznego również numer telefonu, aby móc otrzymać sms z kodem weryfikującym
• oddać maksymalnie 4 głosy – 2 głosy na projekty inwestycyjne i 2
na projekty nieinwestycyjne

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania:
Bezpieczne przejścia dla pieszych, dzięki aktywnemu systemowi
ostrzegania – 100 000 zł
System informujący kierowcę pulsacyjnie o osobie poruszającej się
na przejściu dla pieszych a także zbliżającej się do przejścia (ul. ks.
Streicha i ul. Okrzei).
Rower Miejski w Luboniu - 100 000 zł
Realizacja stacji Roweru Miejskiego przy os. Lubonianka.
Luboński Ogród Zmysłów (sensoryczny) - 96 600 zł
Zagospodarowanie terenu przy rowie Żabinka, pomiędzy ul. Wiosenną i Nad Żabinką. Ogród sensoryczny dostosowany do osób niepełnosprawnych.
Remont fragmentu nawierzchni chodnika przy ulicy Sikorskiego
31 - 85 000 zł
Wymiana nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę
brukową wraz z podbudową.
Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskiego - krok I - nowoczesny plac zabaw wraz siłownią zewnętrzną oraz systemem
monitoringu - 81 080 zł
Postawienie w pobliżu ul. Kozińskiego placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek a także montaż monitoringu terenu.
Toaleta na Wzgórzu Papieskim – 2 823 zł
Postawienie toalety przenośnej na Wzgórzu Papieskim (maj–wrzesień), od strony parkingu (przy ul. Unijnej).

Rowerem po Luboniu - 50 000 zł
Zmiana organizacji ruchu na wybranych ulicach jednokierunkowych, by możliwe było poruszanie się na nich rowerem pod prąd,
zgodnie z przepisami drogowymi.
Przeżyjmy to jeszcze raz... Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym
powietrzu (zumba, joga, aerobik, tbc) – 10 400 zł
Zajęcia 2x w tygodniu w Parku Papieskim i na Plaży miejskiej, bezpłatne dla każdego bez względu na wiek i umiejętności.
Kabaret "Młodych Panów" w Luboniu - 34 620 zł
Zaproszenie na przyszłoroczną lubońską imprezę "Bibę w Lasku"
kabaretu "Młodych Panów", 8 września 2018 r. w Parku Siewcy.
Zakręćmy się razem! Karuzela integracyjna w Parku Papieskim.
Projekt umożliwi wspólną zabawę, naukę i rehabilitację osobom
z niepełnosprawnościami, dzieciom i wszystkim mieszkańcom Lubonia. - 90 800 zł
Urządzenie umożliwia wspólne spędzanie wolnego czasu osobom
z niepełnosprawnościami, dzieciom i seniorom.
Jak powstaje muzyka? - 20 000 zł
Cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych od muzyki klasycznej do jazzu. Koncerty poprzedzone prelekcjami prowadzonymi
przez występujących muzyków i zespoły.
Park gier i twórczej zabawy w SP4 - 99 483 zł
Przygotowanie między skrzydłami budynku szkoły boiska do gier,
zabaw i aktywnego wypoczynku oraz organizacji uroczystości
szkolnych.
Budowa oświetlenia w ul. Poznańskiej od ul. Polnej do zabudowań
w ul. Poznańskiej - 92 250 zł
Długość odcinka wynosi w linii kablowej ok. 530 metrów, na wymienionym odcinku powinno być zainstalowanych 13-14 kpl. słupów
ocynkowanych o wysokości 8 metrów z wysięgnikiem 1 metra.
Stacje naprawy rowerów w Luboniu – 16 400 zł
W Luboniu coraz więcej mieszkańców porusza się rowerem. Warto,
by powstały stacje naprawy rowerów, dzięki nim szybko je naprawimy.
„Stacja literacka” - interaktywna czytelnia pod chmurką - 43 530 zł
Stacja ma być miejscem odpoczynku i popularyzacji czytania książek – odtwarza nagrane teksty literackie.
Romantyczny mostek nad Strumieniem Junikowskim – ul. Kozińskiego – 47 500 zł
Designerski mostek doda, temu odrobinę zapomnianemu miejscu,
miejskiego sznytu lub romantycznej sielanki.
Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśminowej - 97 831 zł
Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Jaśminowej, a także
stworzenie m. in. boiska do siatkówki i badmintona oraz zewnętrznej siłowni (tzw. outdoor fitness).
Weekendowe spływy kajakowe - II edycja - 26 380 zł
Kontynuacja organizowanych od 2017 roku spływów kajakowych
dla mieszkańców wzdłuż rzeki Warty z Puszczykowa do Lubonia
z możliwością rozszerzenia trasy o punkt startowy w Rogalinku.
FUNgielski to język angielski dla mieszkańców Lubonia w każdym
wieku – 9 000 zł
Innowacyjny projekt nauki języka angielskiego w formie zabawy dostosowanej do poszczególnych grup wiekowych: dzieci, dorosłych
i młodzieży oraz seniorów.
Budowa bezpiecznego chodnika oraz uporządkowanie terenu zielonego przy ulicy Wschodniej w Luboniu - 92 400 zł
Wybudowanie bezpiecznego chodnika wzdłuż fragmentu
ul. Wschodniej od strony ul. Pułaskiego wraz z uporządkowaniem
miejskiego terenu zielonego oraz nasadzeniem krzewów.

Więcej informacji budzetobywatelski.lubon.pl
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Seniorzy w Luboniu

Jagienka Niewiejska

Jagienka Niewiejska

Lato w Dziennym Domu „Senior-Wigor” było pełne atrakcji. Zaczęły się bardzo aktywnie,
bo w sobotę, 1 lipca 2017 r. odbył się piknik dla seniorów. Impreza odbyła się już po raz
drugi. Przybyło ponad 100 osób. Najpierw wystąpili uczestnicy Domu, później występował zespół "Łazarski Krąg" z Poznania i p. Agnieszka Szymańska. Całość poprowadził p.
Paweł Kuleszewicz, znany już z zeszłorocznego pikniku. W trakcie pikniku można było
zjeść pyszne ciasto i kiełbasę z grilla, a także pograć w bule, darta i grele. Odbył się też
konkurs o zdrowiu i "Jaka to melodia?" na bum bum rurkach. Najlepsze wyniki zostały
nagrodzone. Upominki ufundował Urząd Miasta w Luboniu i Powiat Poznański.
Serdecznie dziękujemy Radnym Komisji Sfery Społecznej i wolontariuszce Basi Budzyńskiej za pomoc przy obsłudze Pikniku oraz członkom Stowarzyszenia „Lubońska Petanka” za prowadzenie gry w bule.

Po raz pierwszy w historii „Wigora” w lipcu wybraliśmy się na dwudniową wycieczkę do
Gdańska. W terminie 22-23.07.2017 r. zwiedzaliśmy centrum miasta i byliśmy na plaży
w Brzeźnie. Wieczory spędziliśmy na spektaklu Teatru Wybrzeże pt. „Randka z feministą” na Scenie Letniej w Pruszczu Gdańskim, a drugi na koncercie Teresy Werner. Wyjazd
był pełen niezapomnianych wrażeń. Wszyscy wrócili zachwyceni.
W lipcu otrzymaliśmy wspaniały prezent od Fundacji Leroy Marlin. Nasz ogródek wzbogacił się o solidny, murowany grill, stojaki dla rowerów, podłogę w naszej altance i kilkanaście nowych roślin. Pomoc pracowników Leroy Merlin była nieoceniona, a wszystko
robili w czasie wolnym od swojej pracy. W zbudowaniu grilla pomógł radny naszego miasta, pan Łukasz Budzyński. Serdecznie dziękujemy!
W środę, 9 sierpnia odwiedzili nas Seniorzy z Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Jarocinie. Przyjechała
reprezentacja ponad 30 osób. Łącznie jest ich około 150. Pogoda sprzyjała, więc cały czas spędziliśmy
w ogrodzie. Integrowaliśmy się podczas wspólnych
gier, zabaw i tańców. Nasi Seniorzy zaprezentowali kilka swoich ulubionych piosenek, potem wszyscy razem
śpiewaliśmy. Był czas na kawę i ciasto, przygotowane
przez uczestników lubońskiego Wigora. Po raz pierwszy
mieliśmy okazję użyć naszego nowego grilla. Na koniec
spotkania wymieniliśmy się upominkami. Otrzymaliśmy
kubki i smycze oraz kartki z widokiem z Jarocina. My
natomiast przygotowaliśmy pamiątkowy obraz i kartkę
dla Seniorów z Jarocina. Spotkanie było cudowne i na
zawsze pozostanie w naszej pamięci. Była to okazja do
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Nawiązaliśmy
bardzo miłe znajomości i liczymy na kolejne spotkania.
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LOSIR – ŚWIEŻY POCZĄTEK

LOSIR

„Zostawiamy to, co dobre – naprawiamy to, co nie działało”
NOWY PREZES
W miejskiej spółce LOSiR nastąpiły duże zmiany. Pod koniec maja
tego roku, prezesem został Michał Kosiński, na mocy powołania
przez radę nadzorczą spółki. Dotychczas współpracował on z naszym miastem przy organizacji Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza.
Michał Kosiński od wielu lat związany jest z działalnością zarówno kulturalną, społeczną, jak i posiada duże doświadczenie w zakresie organizacji imprez i zarządzania jednostkami miejskimi.
Chociaż z wykształcenia jest weterynarzem, to szybko okazało
się, że jego drogi zawodowe idą zupełnie inaczej. Sześciokrotnie
uczestniczył w organizowaniu prawyborów we Wrześni (europrawybory i prawybory prezydenckie), był dyrektorem Ośrodka
Kultury w tym samym mieście, gdzie w latach 2004-2008 był dyrektorem i twórcą Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Anny
Jantar i Międzynarodowego Festiwalu Twórców Polskiej Piosenki
we Wrześni. Przez sześć lat pracował na stanowisku głównego
specjalisty ds. rozwoju promocji w Urzędzie Miasta w Środzie
Wielkopolskiej. W 2016 roku
został dyrektorem artystycznym Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza
i to pod jego przewodnictwem
zaszły zmiany programowe wydarzenia, wprowadzono nową,
dwudniową formułę, a sam Festiwal uzyskał swojego patrona.
(W tym roku przed nami kolejna
edycja tego wydarzenia – więcej
szczegółów znajdą Państwo na
stronie 15.).
A jak sam prezes czuje się na nowym stanowisku?
„Jestem przede wszystkim bardzo pozytywnie nastawiony do pracy
w LOSiR-ze. Po odwołaniu poprzedniego prezesa nastąpiły pewne
zmiany kadrowe, które uważam, że były koniecznie. Obecnie posiadamy zarówno doświadczonych pracowników, jak i nowych, pełnych zapału członków zespołu. Myślę, że z biegiem czasu będziemy
wprowadzać kolejne zmiany organizacyjne, rozszerzać swoją ofertę
– sportową, kulturalną, ale także gastronomiczną!”

CATERING
Jeśli już o jedzeniu mowa… Obecnie kuchnia jest po prawdziwych
rewolucjach – uzupełniono ją o nowe wyposażenie. Do zespołu dołączyła Sylwia Kowalska, która zarządza personelem i dba
o rozwój cateringu. Nowym szefem kuchni został Wojciech Ro-
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gacki, który zajmuje się gotowaniem od 15 lat. Zupełnie nowe
stanowisko – dietetyka – objęła Marta Waligóra. Będzie ona odpowiedzialna za układanie indywidualnych diet dzieci (np. bezglutenowych, bezmlecznych), ustalanych bezpośrednio z rodzicami.

BOISKA SPORTOWE
– obiekty są już gotowe, ruszają piłkarskie rozgrywki!
Od końca czerwca, na boiskach przy ulicy Szkolnej i Rzecznej

trwały intensywne prace nad regeneracją stanu ich nawierzchni.
Bardzo intensywne użytkowanie – prawie 100 meczów wiosną
oraz 30 godzin treningów tygodniowo spowodowało, że trzeba
było bardzo dokładnie zaplanować wszystkie prace nad poprawą jakości murawy na obu obiektach. Sianie trawy i uzupełnianie nawierzchni pod bramkami, nawożenie, bieżąca pielęgnacja
oraz systematyczne koszenie (co 2, 3 dni) dały oczekiwany efekt
i obecnie oba boiska bardzo dobrze się prezentują.
Dodatkowo, z inicjatywy gospodarza obiektu Marka Ratajskiego,
przy ulicy Szkolnej, został wygospodarowany teren w okolicy budynku klubowego na małe boisko, z którego będą mogli korzystać
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i najmłodsi adepci futbolu.
Życzymy sportowych sukcesów lubońskim piłkarzom i oby piłka
nie przeszkadzała im w grze, bo boiska nie powinny!

NOWA OFERTA FITNESS
LOSIR rozszerzył także ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Pośród zajęć fitness, oprócz na stałe goszczących w grafiku standardów takich jak: joga, pilates, zumba czy TBC, od 4 września
pojawiają się nowości: body ballet, fitfun, cross NYS, salsa mix.
11 września startują zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz
rozszerzony grafik zajęć indoorcycling. Obecnie trwa nabór do
grup tanecznych oraz na zajęcia dla dzieci i młodzieży: gimnastyka artystyczna, akrobatyka, Formacje Show Dance, Hip hop i Fit
Kids. Rozszerzenie oferty podyktowane było dużym zainteresowaniem klientów oraz chęcią prowadzenia jak najbardziej kompleksowego i nowoczesnego ośrodka sportu. Chcąc zaspokoić
potrzeby jak największej liczb mieszkańców Lubonia, oferta skierowana jest praktycznie dla każdej grupy wiekowej, bez względu
na posiadane umiejętności czy wcześniejszy kontakt ze sportem.
Co więcej, od września również mogą Państwo skorzystać z porad dietetyka, który specjalizuje się w układaniu zbalansowanych
diet, dopasowanych do trybu życia konkretnej osoby. O klientów
zadbają doświadczeni trenerzy i instruktorzy. Nowa oferta zostanie zbilansowana w ten sposób, aby każdy mógł znaleźć cos dla
siebie.

PIOSENKI BOGDANA OLEWICZA
POZYTYWNY

LUBOŃ
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Zdrowe żywienie

Zdrowa draka o talerz dzieciaka
ZIELONE OGRÓDKI
W ramach miejskiego projektu Zdrowa draka o talerz dzieciaka, który
Miasto Luboń realizuje od trzech lat, w ośmiu publicznych przedszkolach
powstają ogródki, którymi opiekują się dzieci. Przedszkolaki sieją i sadzą
zioła, warzywa i owoce a następnie uczą się, jak przygotowywać z nich
zdrowe posiłki.
Dzieci regularnie zaglądają
do swoich ogródków, pielą
grządki, podlewają i zbierają
plony. Poprzez samodzielną uprawę warzyw i owoców oraz przygotowywanie
z nich np. sałatek, czy skubanie szpinaku prosto z grządki
mali ogrodnicy poznają ich
smak, zapach oraz cały cykl
życia rośliny - od nasionka po
warzywo czy owoc gotowy już do spożycia. Dowiadują się, że owoce czy
warzywa nie rosną w marketach. Uczą się też, jaki jest związek pomiędzy
jedzeniem a zdrowiem.
Celem projektu jest promocja zdrowego odżywiania wśród najmłodszych
lubonian, ich rodziców i kadr przedszkoli. To właśnie w przedszkolu kształtują się u dzieci nawyki żywieniowe na całe życie, które w przyszłości mogą
odbić się negatywnie lub pozytywnie na ich zdrowiu, dlatego tak ważne
jest nauczenie się jak najwcześniej, co zdrowiu pomaga a co szkodzi.

Zielone koktajle – dlaczego warto je pić?
Zielone koktajle, ze względu na swoje zalety, zdobywają świat zdrowego
żywienia. Choć są nieskomplikowane i łatwe do przyrządzenia, ich wartość
odżywcza jest nie do przecenienia.

Warsztaty sensoryczne dla najmłodszych
W sierpniu w Bibliotece Miejskiej odbyłysiębezpłatnezajęcia zabawowo-rozwojowe dla dzieci w wieku do trzech lat, poprowadzone
przez Fundację Cali Mali. Warsztaty miały na celu twórcze wspieranie rozwoju dziecka poprzez taniec, śpiew oraz zbliżenie się z rodzicem lub opiekunem. Wzajemne poznawanie siebie, swoich potrzeb,
granic i możliwości w nowej wielozmysłowej przestrzeni. Na półtoragodzinnych zajęciach dzieci dotykały, deptały, wąchały, tańczyły,
turlały się i śpiewały.Zajęcia sensoryczne nie służą temu, aby dzieci
uczyły się konkretnych rzeczy, ale tworzyły wspólne prace, zabawy
razem z opiekunami.
Od nowego roku kalendarzowego przewidziane są cykliczne cotygodniowe zajęcia organizowane przez Fundację,przy współpracy
z Biblioteką.

Pijmy je od wiosny do końca lata!
• Są źródłem witamin, przeciwutleniaczy i fitoskładników (składają się wyłącznie z surowych składników, przez co wzrasta ich wartość odżywcza).
• Wspomagają odchudzanie – zawierają dużą ilość błonnika, który daje
uczucie sytości i redukuje łaknienie.
• Oczyszczają organizm. Pijąc zielone koktajle, dostarczamy organizmowi
błonnika potrzebnego do wspomożenia układu trawiennego i usunięcia
toksyn.
• Po prostu dodają energii.
• Poprawiają jakość cery – spłycają zmarszczki, bledną starcze plamki.
Cera staje się jędrniejsza, wolna od wyprysków i zmian trądzikowych.
• Nawadniają – mózg, mięśnie, systemy trawienny i odpornościowy funkcjonują bez zakłóceń. Intensywny tryb życia sprawia, że często zapominamy o piciu odpowiedniej ilości wody, a zielone koktajle pomogą utrzymać
odpowiedni poziom nawodnienia.
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INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I WYCHOWAWCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Szanowni mieszkańcy Lubonia,
w związku z rozpoczęciem od 1 sierpnia bieżącego roku nowego
okresu świadczeniowego 2017/2018 pragniemy Państwa poinformować, że można już składać wnioski: o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wśród najważniejszych zmian wymienić należy:

Powyższe wnioski na kolejny okres przyjmowane będą od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

• drugi z rodziców dziecka nie żyje;
• ojciec dziecka jest nieznany;
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od dru-

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze oraz o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny
okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

• do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego
roku następuje do dnia 31 października tego roku;

• od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie
prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia
następuje do dnia 30 listopada tego roku;

•

od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku,
ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego
świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

• od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie
prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia
następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;

• od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego
roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia lutego następnego roku.
Z kolei, w sytuacji ubiegania się o świadczenia rodzinne, gdy osoba
ubiegająca się na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

• do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego
roku następuje do dnia 30 listopada tego roku;

• od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do
świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje

• do dnia 31 grudnia tego roku;
• od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie
prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia
następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. Wnioski o świadczenie
wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny
złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu
przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
Dnia 24 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, w związku z tym zmianie uległy również ustawy: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze,
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę
samotnie wychowującą dziecko chyba, że:

giego z rodziców zostało oddalone;

• sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych
kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

•

dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych
i powtarzających się okresach.
2. Regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących
utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub
członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie
uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
3. Zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dochód z tego tytułu nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez
osobę ubiegającą się.
4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę
Odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych
członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba
wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,
świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane
zawarte w danym oświadczeniu.
5. Nowe formularze wniosków
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze dla mieszkańców miasta Lubonia udostępnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu
(ul. Źródlana 1, http://www.mops-lubon.pl) w godzinach urzędowania biura podawczego: poniedziałek 10 – 18; pozostałe dni 7 – 15.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez
wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru 4
kanały. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy
Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług
Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.
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Straż Miejska
Policja
USC

SPRAWOZDANIE
ZA LIPIEC 2017
Zgony

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBOŃ
Strażnicy miejscy z Lubonia w lipcu 2017 roku wykonali łącznie 594 różnego rodzaju interwencji. Niestety, w dalszym ciągu wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji ujawniają dużą
ilość wykroczeń związanych z naruszaniem zapisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W lipcu odnotowaliśmy 132 takie interwencje. Ich efektem stało się między innymi nałożenie mandatów karnych na
kwotę 3200 zł.
• Budowa asfaltowej nawierzchni na ulicy Jana Pawła II spowodowała czasowe zmniejszenie ilości miejsc parkingowych
w tym rejonie. Nie stanowi to jednak usprawiedliwienia dla
właścicieli pojazdów mechanicznych, którzy w sposób rażący naruszają przepisy prawa o ruchu drogowym dotyczące
postoju i zatrzymania. Na terenie NCL tego typu interwencji
odnotowaliśmy 48, a na obszarze całego miasta było ich 87.
• Ciepła i wilgotna pogoda sprawia, że na wielu nieruchomościach, szczególnie tych niezamieszkałych, roślinność zaczęła
wyrastać na chodnik utrudniając przejście. W 18 przypadkach wyznaczyliśmy właścicielom takich posesji termin do
usunięcia gałęzi i innych roślin z terenów przeznaczonych dla
ruchu pieszych. 13 interwencji przez nas wykonanych związanych było z zanieczyszczeniem miejsca publicznego głównie w okolicach wyjazdów z prowadzonych na terenie miasta
budów.
• Interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy
w minionym miesiącu 39, w tym między innymi dotyczące
węża znajdującego się na posesji prywatnej, czy sarny biegającej po publicznej drodze. W 16 przypadkach nasze działania związane były z nieprzestrzeganiem środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli. Na podstawie
art.77 Kodeksu Wykroczeń ukaraliśmy za takie wykroczenie
6 osób.
• W dniu 25 lipca na skutek intensywnych opadów atmosferycznych zmuszeni byliśmy do chwilowego zamknięcia
odcinka ulicy Powstańców Wielkopolskich, biegnącego pod
wiaduktem kolejowym oraz udzielenia pomocy Ochotniczej
Straży Pożarnej w usprawnianiu ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Fabrycznej, które stało się nieprzejezdne.
• Z terenu naszego miasta usunęliśmy kolejne 4 pojazdy, których stan techniczny wskazywał iż są nieużywane, a ich właściciele mimo wyznaczenia przez nas terminu na ich usunięcie, tego nie dokonali.
• Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 14 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Ponadto na potrzeby tej instytucji dokonaliśmy 2 konwojów wartości pieniężnych. W lipcu
dwukrotnie zabezpieczaliśmy miejsce gdzie odbywały się seanse „kina letniego”.
Komendant
Straży Miejskiej Miasta Luboń
Paweł Dybczyński
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07.07.2017 r. Jerzy Jabłoński ur. 1962 r.
14.07.2017 r. Maria Fahrenholz ur. 1959r.
22.07.2017 r. Jarosław Górski ur. 1963 r.
26.07.2017 r. Halina Ranke ur. 1948 r.
29.07.2017 r. Elżbieta Brzozowska ur. 1947 r.
31.07.2017 r. Zofia Woś ur. 1931 r.

Małżeństwa
07.07.2017 r. Monika Stasińska i Maciej Szyler
07.07.2017 r. Katarzyna Tecław i Piotr Majchrzak
22.07.2017 r. Julita Matuszak i Adam Dudziak
28.07.2017 r. Agata Fuhrmann i Jan Piechowicz
W lipcu zawarto 17 związków małżeńskich, pozostałe
pary nie wyraziły zgody na publikację danych.
z-ca kierownika USC Luboń
Jagoda Wawrzyniak
tel. 61 8 130 011 w. 13

Biblioteka Miejska

Biblioteka Miejska w Luboniu,
ul. Żabikowska 42, tel. 61-813-09-72
Szanowni Czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Luboniu!
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
Wakacyjne nowości - któż z nas nie uwielbia zapachu
nowych książek? Zaskakujących kształtem, formą,
ilustracją i treścią, a do takich należą książki adresowane do najmłodszych i młodych czytelników.
Wypożyczalnia wzbogaciła swój księgozbiór o nowe
pozycje książkowe.

Od 1 września Biblioteka Miejska zaprasza:
poniedziałek, wtorek, środa 11.00 - 19.00
czwartek, piątek, sobota 9.00 - 15.00
Zapraszamy Państwa do nowej czytelni na parterze biblioteki,
która również będzie otwarta w soboty.
Filia nr 3 (przy Ośrodku Zdrowia, ul. R. Maya 1)
godziny otwarcia we wrześniu:
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.

Kto pierwszy ten mądrzejszy
- bezpłatny dostęp do e-kursów
Szanowni Czytelnicy, zachęcamy do udziału w kursach opartych o platformę e-learningową. Jeszcze do 1 listopada można skorzystać z 4 kursów językowych i 1 kursu specjalistycznego. Więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Luboniu.
Zapraszamy!

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia
Każdy czas jest dobry na czytanie książek.
Także czas wakacji. Wypożyczalnia dla Dorosłych
wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe, a czytelnia
o audiobooki. Zapraszamy!

SMS
Zachęcamy osoby chętne do otrzymywania wiadomości dotyczących wydarzeń w bibliotece do wypełnienia nowego formularza zgłoszeniowego - formularze są dostępne
w Bibliotece Miejskiej w Luboniu.

Zaproszenie
dla dzieci i młodzieży!
Kreatywny rodzic - kreatywne dziecko
Idealna propozycja - w bibliotece miały miejsce ciekawe wielozmysłowe zajęcia zabawowo-rozwojowe
dla dzieci od 0 do 36 miesiąca.

COOL-tura Biblioteczny miesięcznik kulturalny Lubonia czeka na
Was. To Wy będziecie go tworzyć.
Chcesz zostać dziennikarzem? Lubisz pisać? Przyjdź do nas.
Dla zainteresowanych planujemy od września warsztaty tematyczne. Szczegóły na plakacie i w Galerii na Regale Biblioteki Miejskiej w Luboniu.

Przyjmujemy zapisy
na nowy rok szkolny 2017/2018.
Zielono mi!
Efekt finalny pracowitych dni! Dziękujemy Pani
Karolinie Szerłot z Urzędu Miasta w Luboniu i firmie
Greener za upiększenie naszego skrawka zieleni.

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

Nowości filmowe w Bibliotece
Od września wraca Kino KAMERA
- zapraszamy na seanse
w poniedziałki o godz. 17.00, wstęp 5 zł.

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

19 - Informator Miasta Luboń

Ośrodek Kultury

Magdalena Baranowska

Magdalena Baranowska

PÓŁKOLONIE
Z OŚRODKIEM KULTURY
Jak każdego roku w wakacje Ośrodek Kultury zorganizował dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat letnie półkolonie.
Cztery turnusy obejmowały zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe.

To był bardzo aktywny czas! Półkolonie miały charakter
wyjazdowy i codziennie wyruszaliśmy autokarem na spotkanie z nową przygodą.
Jeździliśmy na basen, do kina, zjeżdżaliśmy na pontonach na
Malta Ski i skakaliśmy na trampolinach w Jump Arena. Braliśmy udział w warsztatach pieczenia chleba w gospodarstwie agroturystycznym w Sycynie i warsztatach artystycznych w Rogalinie. Kondycję fizyczną mogliśmy sprawdzić
na zajęciach survivalowych w Ośrodku Impuls w Puszczykowie, a wiedzę na temat dinozaurów zdobyć w Parku Rozrywki Zaurolandia w Rogowie. W Kościanie w Nenufar Club
wyruszyliśmy z Piratami na poszukiwanie skarbu, a rejs na
tratwie dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń.
Kolejne półkolonie z Ośrodkiem Kultury odbędą się podczas zimowych ferii. Już dziś serdecznie zapraszamy!
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LOSIR

Zgrupowania i obozy
Od 1 sierpnia rozpoczęło się zgrupowanie tenisistów stołowych zorganizowane już po raz
kolejny w Luboniu przez Integralny Tenis Stołowy, kierowany przez p. Jerzego Grycana.
W tym zgrupowaniu uczestniczyło 35 osób. Byli w tej grupie zawodnicy reprezentujący
kluby tenisa stołowego z terenu całej Polski. W zgrupowaniu uczestniczyli też zawodnicy
Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego, którzy w trakcie wielogodzinnych treningów szkolili swoje umiejętności. Wśród szkoleniowców uczestniczących w tym zgrupowaniu byli też
trenerzy LKTS.
Kolejna grupa tenisistów stołowych pojawiła się w Luboniu od 12 sierpnia. Byli to zawodnicy Kadry Województwa Wielkopolskiego, którzy przygotowywali się do kolejnego sezonu startów. Głównym trenerem był p. Tadeusz Nowak, który także pełni funkcję prezesa
Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego. Liczymy, że praca jaką wykonali na zgrupowaniu młodzi tenisiści zaprocentuje ich sukcesami na arenie ogólnopolskiej.
Po tenisistach halę LOSIR opanowali koszykarze. Zawodnicy grającego w II lidze MKK
Gniezno oraz młodzież będąca zapleczem zespołu seniorów od 18 do 26 sierpnia trenowała na parkiecie hali przy ulicy Kołłątaja.
W sumie w trzech zgrupowaniach jakie odbyły się na obiektach przy ulicy Kołłątaja w Luboniu uczestniczyło ponad 100 zawodników. Wzorowa współpraca pomiędzy Dyrekcją
Gimnazjum nr 2, a LOSIR Sp. z o.o., pozwala stworzyć bardzo dobre warunki do treningów
oraz wypoczynku dla sportowców z różnych dyscyplin sportu.

Warsztaty sportowe
Od 26 czerwca do 14 lipca na obiektach przy ulicy Kołłątaja prowadzone były Letnie Warsztaty Sportowe. Odbyły się trzy – tygodniowe turnusy. W każdym z turnusów uczestniczyło po 30 osób. Pod kierunkiem doświadczonej kadry instruktorskiej uczestnicy poznawali
tajniki takich dyscyplin sportu jak tenis ziemny, piłka nożna oraz taekwondo. Organizowane były także gry i zabawy, nauka hip hopu oraz zajęcia plastyczne. W trakcie pobytu na
obiektach LOSIR uczestnicy otrzymywali obiad oraz podwieczorek. Na zakończenie dnia
odbywała się projekcja filmów. Każdy biorący udział w Warsztatach otrzymywał pamiątkowy dyplom, medal oraz drobne upominki. W uroczystości zakończenia Warsztatów brała udział Burmistrz Lubonia p. Małgorzata Machalska i Zastępca Burmistrza p. Mateusz
Mikołajczak. Jak zgodnie stwierdzili wszyscy uczestnicy, była super zabawa, było wesoło
i każdy był bardzo zadowolony, że mógł brać udział w Letnich Warsztatach Sportowych.
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Aktualności

KINO LETNIE JUŻ ZA NAMI

HARCERSKIE WAKACJE!

Sezon wakacyjny w mieście obfitował w seanse kina letniego. Spotkaliśmy się aż siedem razy, w tym pięć na plaży, raz
na placu Edmunda Bojanowskiego i w Wiśniowym Sadzie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przychodzili z kocami, termosami i razem z nami spędzali letnie wieczory!
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W dniach 15.07 – 26.07.2017 Zuchy i Harcerze ze Środowiska ZHP Luboń wybrali
na tegoroczny obóz do Lubniewic, miejscowości położonej nad przepięknym jeziorem. W tym roku w obozie uczestniczyło
160 osób. Jak co roku, towarzyszyła nam
jakaś konkretna – tym razem była to mitologia grecka. Najmłodsze dzieci – zuchy
zdobywały sprawność Ateńczyka. Wszystkich uczestników i kadrę można było spotkać w przygotowanych strojach greckich.
Podczas obozu uczestnicy pracowali na
dwóch podobozach – Szczepu ZHP Żabikowo oraz Szczepu ZHP Luboń – Lasek.
Program obozu, oprócz typowych form
dla harcerzy takich jak: ognisko, pionierka,
gry terenowe, zawierał także wycieczkę
na Międzyrzecki Rejon Umocniony. Zuchy
natomiast wybrały się do parku dinozaurów oraz domu chleba. Warto zaznaczyć,
że obóz jest podsumowaniem corocznej pracy dzieci w drużynach
i gromadach. Czas na obozie bardzo szybko nam minął i już czekamy na przyszłoroczny wyjazd!. Opiekę nad dziećmi sprawowała
wykwalifikowana kadra gromad zuchowych i drużyn harcerskich
– serdecznie Wam dziękujemy!
Kadra Obozu

Szkoła Podstawowa nr 1
Festyn Rodzinny 2017 na sportowo!

Konkurencje sportowe
na Festynie Szkolnym

3 czerwca 2017 roku na boisku sportowym przy ul. Szkolnej odbył się kolejny Festyn
Rodzinny w SP 1. Jak co roku zaoferowaliśmy wiele atrakcji. Klasy przygotowały
stoiska z różnorodnymi konkurencjami sprawnościowymi, w których miały szansę
sprawdzić swoje zdolności i umiejętności wszystkie dzieci zdobywając w ten sposób kolejny wpis na karcie obiegowej uprawniającej do losowania nagród specjalnych na zakończenie festynu. Rodzice naszych uczniów przygotowali stoiska z różnorodnymi słodkimi przysmakami. Przybyli goście mogli wypić wspaniałą kawę,
zjeść posiłek przygotowany na grillu i wreszcie odpocząć zasiadając na widowni
przed sceną. Na scenie uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali różnorodne
występy:piosenki (solo i w duecie), grę na flażoletach i skrzypcach, taniec zespołowy i indywidualny. Tego dnia, każdy chętny mógł oznakować swój rower przez
Lubońską Policję, sprawdzić się w roli ratownika medycznego pod profesjonalnym
nadzorem Lubońskiej OSP. Oczywiście jak co roku dzieci mogły wypróbować swoich sił w siodle na stanowisku hipicznym oraz przy kole fortuny. Gorąco dziękuję
wszystkim nauczycielom i rodzicom oraz uczniom, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznego Festynu. Szczególnie dziękujemy wszystkim sponsorom. Za
rok spotykamy się znowu!

BEZPIECZNE WAKACJE 2017

Mały Ratownik

Na placu zabaw w Avenidzie
w Poznaniu

W naszej szkole promujemy bezpieczne zachowania podczas spędzania wolnego czasu dzieci. Promocja odbywa się po przez organizowanie zajęć dydaktycznych w szkole
o tematyce bezpieczeństwa podczas wakacji. Szczególną uwagę zwracamy na zasady
bezpiecznego zachowania się na drodze (lekcje zajęć technicznych - plac manewrowy
dla rowerów w szkole), umiejętność świadomego przestrzegania zasad ruchu drogowego - omawianie przykładów znaków drogowych. Uczymy w jaki sposób należy
udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej - pokazy z resuscytacji krążeniowo-oddechowej podczas festynu rodzinnego i dnia bezpieczeństwa w SP 1, oraz podczas
lekcji z wychowawcą.
Uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w projekcie edukacyno- społecznym "Autostrada do szkoły" (http://www.sp1.lubon.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=1603). Nasza szkoła,już kolejny raz,przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania
wolnego czasu przez dzieci, szczególnie podczas wakacji. W ramach akcji w naszej
szkole są przeprowadzane zajęcia z uczniami przy wykorzystaniu propozycji gotowych scenariuszy zajęć dla naszych uczniów.
G. Anioła

Półkolonie letnie w SP 1.

Wręczenie świadectw
z wyróżnieniem

W pierwszym tygodniu wakacji zorganizowane zostały półkolonie letnie dla uczniów
naszej szkoły. Łącznie skorzystało z nich 90 uczniów. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w wielu różnorodnych zajęciach. Były na basenie, na placach zabaw, w kinie.
Skorzystały także z atrakcji jakie oferuje Malta Ski. Nie zabrakło zabaw na kręgielni
w Niku Bowling. Dużą atrakcja był też wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego,
gdzie dzieci mile spędziły czas zapoznając się z codzienną pracą na polskiej wsi.
Hanna Idzikowska

Awans zawodowy nauczycieli
Podczas wakacji troje nauczycieli z SP1 uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego:
• p. Karolina Lechniak została nauczycielem dyplomowanym,
• p. Aleksandra Wojciechowska i p. Bartosz Chyś
zostali nauczycielami mianowanymi.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!
Awans zawodowy nauczycieli

Joanna Pajkert

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp1.lubon.szkolnastrona.pl
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Szkoła Podstawowa nr 2
Serdecznie zapraszamy na kolejny Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata z Cieszkowianką”. Jak zwykle na wszystkich naszych
gości czeka impreza pod hasłem „dla każdego coś miłego”, czyli
stałe punkty programu oraz szereg niespodzianek. Zapraszamy
w ostatnią sobotę września – szczegóły na stronie internetowej
szkoły.
Gratulujemy naszym koleżankom, Joannie Kordzińskiej i Bogusławie Kurzawskiej, laureatkom Nagrody Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty. Przypominamy, że nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego,
rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub
socjalnym uczniów, działań innowacyjnych, pracy organizacyjnej
na rzecz szkoły, współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym. Raz
jeszcze gratulujemy!
Wzdłuż boiska powstał chodnik, by uczniowie mogli bezpiecznie
dotrzeć do szkoły bez konieczności wchodzenia na jezdnię. Wykonano też nowe opłotowanie w części boiska sportowego, a także
renowacje 4 sal dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych do
nowych przedmiotów.
Tutoring
Od września realizujemy innowację związaną z tutoringiem. Zauważyliśmy, jak dobre efekty przynosi praca z uczniem, oparta na
nawiązywaniu relacji. Wiąże się to zarówno z sukcesami dydaktycznymi, jak i wychowawczymi. Cieszkowianka została wybrana
jako jedna z 60 szkół z całej Polski do ogólnopolskiego projektu
"Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy
wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako proﬁlaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole". Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form
pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Udział
w tym przedsięwzięciu daje szansę na wprowadzenie do szkoły
edukacji zindywidualizowanej i zaistnienie pozytywnych zmian
w wielu obszarach jej działalności. Zawsze do tego dążyliśmy, a teraz zyskaliśmy narzędzia - wciąż się uczymy – relacji, by pomóc docenić ich znaczenie dzieciom; odkrywania mocnych stron ucznia,
by poznawać wraz z nim jaki jest ważny i jak wiele potrafi; obierania sobie celów, by wiedział, dokąd wiedzie jego droga.
Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp2lubon.eu
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Szkoła Podstawowa nr 3
Półkolonie letnie w SP3
Podczas wakacji każdy spędza czas tak jak lubi. W tym roku już po raz kolejny w naszej szkole
zostały zorganizowane półkolonie letnie. Jak co roku nie zabrakło atrakcji. Dzieci uczestniczyły
w ciekawych wycieczkach, warsztatach oraz seansach filmowych w kinie. Dużą atrakcją okazały
się wypady do Jump Areny oraz na basen. Wszyscy uczestnicy półkolonii bawili się znakomicie.
Taki sposób spędzania wakacji co roku wybiera liczne grono uczniów.
J. Nawrocka

Czerwcowe warsztaty kulinarne
Półkolonie letnie w Sp3
wizyta w Starym Zoo.

W ramach naszego projektu "Zdrowy uczeń" czerwcu odbyły się pierwsze z cyklu warsztatów
kulinarnych Zdrowa śniadaniówka = mądra główka. Pod czujnym okiem dietetyka pani Dominiki Nitschke - Michalak uczniowie przygotowywali w zespołach zdrowe śniadanie. Dzieci mogły
przekonać się, że zdrowe dające dobrą energię śniadanie można przygotować szybko i z produktów ogólnodostępnych w każdym sklepie spożywczym.
Przy wspólnym stole mogliśmy delektować się między innymi pysznym " Deserem dla zdrowego
Brzucha" oraz "Puddingiem dla luzaka" z kaszy jaglanej.
K. Szczepaniak

Rejs statkiem po Warcie klasy Ib

Półkolonie letnie.
Wizyta w Muzeum Narodowym
w Poznaniu.

Warsztaty kulinarne.

Rejs statkiem po Warcie.
Uczniowie klasy Ib.

Dnia 12 czerwca klasa I b wraz z opiekunami wybrała się podziwiać Poznań podczas rejsu statkiem po Warcie. Dzieci nie tylko przybliżyły sobie to o czym wcześniej mówili o transporcie
wodnym, a także o Poznaniu. Myślimy, że wycieczka bardzo się udała, o czym świadczą uśmiechy dzieci , z którymi dzieci wracały do domu.
K. Kraszewska

Wyniki V Powiatowego Konkursu
literacko-plastycznego
"Tworzymy książki"
V Powiatowy Konkurs literacko-plastyczny
„Tworzymy książki” rozstrzygnięty!
Niezmiernie nam miło poinformować, że jury w składzie:
Grażyna Leciej - przewodnicząca, Beata Janicka – nauczyciel języka polskiego, Katarzyna Rajewicz – nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej oraz Ewelina Iglewska-Nowik
– nauczyciel-bibliotekarz po długich naradach wyłoniło
następujących zwycięzców:
Kategoria klas I – III
I miejsce: Krzysztof Czech, SP 3 Luboń
II miejsce: Zuzanna Tomala, Julia Nowik, SP 3 Luboń
III miejsce: Karolina Pawlicka, SP 4 Luboń

Warsztaty zmysłów
w Muzeum Narodowym.

Kategoria klas IV – VI
I miejsce: Martyna Cudniewicz, SP Komorniki
Inga Komenda, Alicja Jencz, ZS Tulce
II miejsce: Marta Drąg, SP Tarnowo Podgórne
Przemysław Kołtek, SP 1 Luboń
Zofia Waligórska, SP Pobiedziska

Waklacyjne plany i marzenia
uczniów klasy IIa.

III miejsce: Zofia Biderman, SP 3 Luboń
Patrycja Dąbrowska, SP Tarnowo Podgórne
Amelia Żymałkowska, SP Pobiedziska
Wyróżnienia: Karolina Balcerek-Kałek, SP 2 Mosina
Julia Frankiewicz, Weronika Wittig, SP Komorniki
Bartosz Ziewiec, SP Pobiedziska

WYRÓŻNIENIA
W KANGURZE
Udział w konkursie miał charakter zabawy z matematyką
i był treningiem logicznego
myślenia. Młodzież wszystkich
krajów uczestniczących w konkursie otrzymała te same zadania wspólne dla danej kategorii
wiekowej. Ideą konkursu było
zbliżenie dzieci i młodzieży całego świata poprzez masowy
udział we wspólnej zabawie
matematycznej.
Wyróżnienia zdobyli:
• Androsiuk Jerzy
• Zielaskowska Sonia
• Cieslak Łukasz
• Teska Klaudia
• Tonder Kinga

Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
H. Kowalik

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp3lubon.szkolnastrona.pl
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Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 1
włączone do SP nr 3
Od 1wrzesnia 2017 roku z uwagi an reformę oświaty
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu.
Już niebawem szkoła ta będzie się nazywać Szkołą
Podstawową nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi, aby
zapewnić kontynuację wypracowanych przez gimnazjum rozwiązań dla uczniów, którzy chcą się uczyć
j. angielskiego w poszerzonym wymiarze. Połączone
rady pedagogiczne wypracowały już w marcu przy
współpracy rodziców i uczniów wizję i misję szkoły,
której główne przesłanie brzmi – „Pamiętając o korzeniach, wzmacniamy skrzydła”. Założono, że w szkole:
1. Dbamy o kultywowanie tradycji, rozwijamy postawy patriotyczne.
2. Odkrywamy, rozwijamy i promujemy mocne strony, pasje i oraz talenty.
3. Uczymy każdego w zgodzie z jego możliwościami
i potrzebami.
4. Uczymy bezpiecznego korzystania z technologii
informacyjno-komunikacyjnej.
5. Stosujemy innowacyjne metody pracy.
6. Otwieramy się na potrzeby innych i pracujemy
w atmosferze pełnej szacunku i tolerancji.
7. Wyróżniamy się klasami dwujęzycznymi.
Połączone rady pedagogiczne pod kierunkiem pań dyrektor – Beaty Janickiej i Anity Plumińskiej-Mieloch
wypracowały w czerwcu plan pracy, który będzie obowiązywał od 1 września 2017 roku. Powstała nowa
strona internetowa, na której można znaleźć informacje dotyczące obu szkół ( www.sp3lubon.pl ), przeprowadzane są remonty ( klasy, pokój nauczycielski, nowa
szatnia dla uczniów, remont starych szatni), nauczyciele już niebawem będą mogli pracować w nowym
pokoju nauczycielskim. Z grantu, który otrzymało
Gimnazjum nr 1 wraz z tytułem Wielkopolskiej Szkoły Roku, powstało profesjonalne studio nagrań wraz
z reżyserką. Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim sympatykom Gimnazjum nr 1 za
współpracę, dobre słowa i wsparcie. Szczególne słowa
uznania kierujemy do tegorocznej Rady Rodziców –
Tomasza Zająca, Magdaleny Nowakowskiej, Aleksandra Krajskiego i wszystkich rodziców uczniów ( a było
ich bardzo wielu!), którzy angażowali się w rozmaite
działania – dziękujemy za każde działanie na rzecz
szkoły, każdą formę uznania naszej pracy, zainteresowanie, obecność, listy i rzeczywistą współpracę.
Anita Plumińska-Mieloch
dyrektor Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu
Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.gimnazjumnr1lubon.pl
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Historia mojej rodziny
w XX wieku

Na łamach „Informatora” będziemy prezentować fragmenty historii rodzinnych, spisanych przez uczniów Gimnazjum nr 1. Pełne prace zostały opublikowane w książce, która jest dostępna w tej szkole, a także na stronie internetowej Miasta w zakładce
„Informator Miasta Luboń”.
Emilia Krzyżańska
Napisałam tę historię, ponieważ chcę przybliżyć losy Adama Białoszyńskiego, krewnego ze strony mojego dziadka
Stefana Krzyżańskiego. Praca
obejmuje lata od 1890 do
1949. Historia ta działa się
na terenach Niemiec, obecnej
Białorusi i Polski.
Urodził się 18 grudnia 1890r.
w Poznaniu na ul. Żurawiej 7
m. 5. Jego ojcem był Albert
Białoszyński, a matką Agnieszka Białoszyńska (z domu Kreślak). Jego historię znamy od
ok.1910 r., kiedy został powołany do niemieckiej marynarki wojennej ,,Kriegsmarine”,
gdzie odbywał służbę wojskową w czasie zaboru pruskiego.
W dniu wybuchu I wojny światowej, w 1914 roku przydzielono go na okręt Kaiserliche
Marine Kommando S.M.S. ,,Preussen’’. Ze zdjęć można wywnioskować, że otrzymał stopień bosmana mata. Służył do końca I wojny
światowej. Jeszcze przed wybuchem powstania wielkopolskiego,
werbowano
marynarzy
pochodzenia
polskiego
do polskich sił zbrojnych.
Działo się to na poznańskim Dworcu Zachodnim.
Kręciło się tam trzech lub
czterech ludzi ubranych
w marynarskie mundury,
w tym bosman Adam Białoszyński. Mieli swoje stanowisko, stołek i jakieś dwa
krzesła.
5 grudnia 1918 roku, czyli trzy tygodnie przed powstaniem wielkopolskim w kawiarni ,,Zielona’’ przy ul. Wrocławskiej stworzono
oddział marynarzy ,,dla walk o zjednoczenie ziem polskich’’ – tak
brzmiało hasło ich rewolucji. Kompanią dowodził bosman Białoszyński. 28 grudnia 1918r. inny bosman Mariusz Wachtel wzniecił
Powstanie Wielkopolskie w Gnieźnie. Kiedy 27 grudnia 1918 roku
wybuchły walki z Niemcami w Poznaniu, marynarze byli już elitą
sił powstańczych. Stanowili wtedy między innymi osobistą ochronę mistrza Paderewskiego, podczas jego pobytu
w mieście. Wśród
nich był Władysław Nowaczyk
z Jaraczewa.
Kiedy wybuchły
walki w Poznaniu,
marynarze Adama
Białoszyńskiego,
ogniem
zaporowym zablokowali koszary

niemieckie na Grunwaldzie. Niemiecki 6 Pułk Grenadierów przez
to nie mógł wziąć udziału w walkach w centrum miasta. IV Kompania zdobyła również fort VII w Poznaniu. 6 stycznia 1919 roku
walczyli o lotnisko na Ławicy. Marynarze odegrali także ważną
rolę na prowincji, potem bronili północnego odcinka frontu przy
Noteci. Walczyli w okolicach Łabiszyna, Żnina i Szubina. Do najcięższych walk doszło na początku stycznia 1919 roku pod Rynarzewem, które zostało ochrzczone nazwą
,,polskie Verdun”. Tam
marynarze IV Kompanii
wsławili się zniszczeniem niemieckiego pociągu pancernego, który
wcześniej mocno dał się
we znaki powstańcom.
Zginęło ok. piętnastu
marynarzy, wśród nich
bosman Wachtel. Miał wtedy tylko 21 lat. Adam Białoszyński
został wtedy ranny w głowę. Po powrocie do zdrowia i zakończonym powstaniu wielkopolskim, Adam Białoszyński awansował na
stopień kapitana Wojska Polskiego, został komendantem dworca
kolejowego, a następnie dowódcą III Batalionu 73. pułku w Kępnie
na granicy.
W 1920 r. część byłych
marynarzy w granatowych mundurach razem
z Adamem Białoszyńskim z IV Kompanii, brała
udział w wojnie polsko
-bolszewickiej. Kapitan
Adam Białoszyński, jako
dowódca 73. pułku w zastępstwie brał czynny
udział w trzecim powstaniu śląskim w 1921 roku,
gdzie wkroczył ze swoim
oddziałem do Bytomia.
Po zakończeniu powstania śląskiego wrócił do
Poznania. W Psarskim
koło Kiekrza poznał Zofię Jagodzińską, z którą
ożenił się pod koniec
1921 roku.
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W programie
15:00 - występy lubońskich
zespołów:
"Lubonie", "TON", "Szarotki"

wcy
e
i
S
rku Maya
a
P
w
ana
m
o
l. R
u
y
prz

Dodatkowe atrakcje





stoiska z rękodziełem
stoiska z gastronomią
sprzedaż miodu
wiele atrakcji dla dzieci

18:00 - Gwiazda Wieczoru - Jerzy Połomski
Po koncercie – zabawa pod chmurką
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Aktualności

ZAPRASZAMY NA RAJD
"WITAMY JESIEŃ U AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO"
Sobota 30 września 2017
Trasy Rajdu:
Trasa I, autokarowo - piesza: start autokarem godz. 8.15 Kostrzyn /przystanek autobusowy w kierunku Poznania k. Biblioteki/ godz. 8.30 Swarzędz /pętla autobusowa Os. Kościuszkowców/następnie godz. 9.00 Poznań /sprzed Zespołu Szkół Salezjańskich
/Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29; - następnie godz. 9.30
Poznań /parking za Kościołem Św. J. Jerozolimskiego za Murami
na Komandorii/- przejazd do Kicina (pętla autobusowa) - dalej
pieszo – start o godz. 10.00 /po przyjeździe autokarów/ z pętli
autobusowej – nowo powstałą „Drogą Krzyżową” do Wierzenicy
. Około 5 km.
Trasa II, autokarowo-piesza: start godz. 8.30 Dąbrowa /Szkoła
Podstawowa/- godz. 8.40 Poznań /Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr.2 - ulica Żonkilowa/ - następnie godz. 9.30 Poznań /parking za Kościołem Św. J. Jerozolimskiego za Murami na
Komandorii/- przejazd do Kicina (pętla autobusowa) - dalej pieszo wspólnie z trasą nr. I – start o godz. 10.00 /po przyjeździe autokarów/ z pętli autobusowej – nowo powstałą „Drogą Krzyżową”
do Wierzenicy . Około 5 km.
Trasa III, rowerowa: start godz. 9.00 Poznań-Malta /przy Źródełku/ – Uzarzewo (zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego)
– Wierzenica. Około 25 km w jedną stronę.
Trasa IV, rowerowa: start godz. 10.00 Czerwonak /parking przy
Urzędzie Gminy/ - szlakami Puszczy Zielonka - Wierzenica. Około
15 km w jedną stronę.
Trasa nr V, rowerowa: start godz. 10.00 Swarzędz / parking przy
pływalni Wodny Raj/ - Uzarzewo (zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego) – Wierzenica. Około 12 km w jedną stronę
(dostosowana do jazdy rodzinnej).

Trasa VI, dowolna: Uczestnicy
wędrują samodzielnie na wybranej przez siebie trasie pieszo, rowerami, samochodami;
winni się stawić na mecie najpóźniej o godz. 12.00
Meta rajdu ulokowana będzie
na placu przy Kościele w Wierzenicy, czynna będzie w godz.
11:00 do 14:00.
Komunikacja: Powrót: organizator zapewnia dowóz uczestników z trasy „nr I” oraz „II” do
zbiórek, skąd byli zabierani. Pozostali uczestnicy powrót we własnym zakresie.
Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe (koniecznie imienna lista):
pocztą elektroniczną mailowo: eugeniuszjacek.1@wp.pl w terminie od 21.09.2017 r. do 27.09.17 r do godz. 17.00. Wpisowe
można uiścić u kierowników tras lub na mecie rajdu. Zgłaszający
koniecznie podaje numer trasy rajdu!
Odpłatność wynosi: 12zł od osoby dla trasy nr. ”I” oraz nr „II”, pozostałe trasy 7 zł od osoby. Opiekunowie grup szkolnych biorą
udział bezpłatnie.
Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2017 r. są ubezpieczeni,
natomiast pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne poniesione lub
wyrządzone szkody na trasie lub na mecie.

TO NIE TYLKO
WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
Już od ponad 20 lat rozwija się przyjaźń pomiędzy gminami Płaskowyżu Wschodniego Rouen we Francji, a Gostyniem i Luboniem. Założyciele pierwszych stowarzyszeń,
inicjatorzy pierwszych wyjazdów – wspólnie podkreślają, że zależało im przede wszystkim na tym, aby tworzyć
więzy ponad podziałami i kulturowymi uprzedzeniami.
Dziś, po tak wielu latach dokładnie widać, że założenia te są świetnie realizowane. W sierpniu parafowano
nowe porozumienie, odświeżone po 15 latach, dokładnie
w tym samym miejscu – w Pałacu w Rokosowie.
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Grupa Rekonstrukcji CywilnoMilitarnej „Semper Fidelis”
Grupa Rekonstrukcji CywilnoMilitarnej „Semper Fidelis”

śpiewając „Boże coś Polskę” członkowie grup rekonstrukcyjnych
budowały niesamowitą atmosferę. Podobnie, jak robotnicy przed
laty spotkali na swoje drodze czołg, którego załoga przyłączyła się
do demonstrujących. I podobnie jak 61 lat temu przy komendzie
ówczesnej milicji rozległy się strzały…Wielką nagroda dla osób
biorących udział w inscenizacji były słowa podziękowania od kombatantów.

PAMIĘTAMY

o czerwcowych protestach!
Ostatni raz na ul. Kochanowskiego czołg pojawił się 61 lat temu…
28 czerwca 1956 roku był dniem, kiedy robotnicy wyszli na ulice, aby domagać się od władzy tego, co powinno być oczywiste
– chleba i godnej płacy. Po latach mieszkańcy Poznania i regionu
oddawali im w różnej formie hołd. Grupa Rekonstrukcji Cywilno
Militarnych Semper Fidelis we współpracy z innymi grupami przygotowała w Poznaniu inscenizację robotniczego buntu, brała także udział w uroczystościach pod Zakładami Cegielskiego i na Placu
Adama Mickiewicza. Największe wrażenie zrobiła inscenizacja na
ul. Kochanowskiego w Poznaniu, do której scenariusz napisał Sergiusz Myszograj. Transparenty, biało-czerwone flagi, które nieśli

Święto folkloru
XVII Światowy Przegląd Folkloru Integracje już po raz
drugi gościł 12 sierpnia na Wzgórzu Papieskim w Luboniu.
Mieliśmy niecodzienną okazję usłyszeć i zobaczyć na scenie występy zespołów z Turcji, Rosji, Ukrainy, Serbii i Chin.
Kolorowe stroje, taniec i śpiew - tak różne oblicza folkloru
mogliśmy podziwiać już kolejny raz.
Festiwal odbywa się regularnie od sierpnia 2001 roku,
a jego celem jest zaprezentowanie folkloru z rozmaitych
stron świata oraz pokazanie przez wspólną zabawę, że kultura ludowa jest atrakcyjna w różnych odsłonach.
Impreza rozpoczęła się barwnym korowodem, który przeszedł ulicą Żabikowską, następnie pod sceną na Wzgórzu
Papieskim odbyły się warsztaty ludowe dla dzieci. Malu-
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Arkadiusz Jacewicz

Magdalena Baranowska

chy chętnie brały udział w zabawie, tańcząc i śpiewając. Na
scenie podczas koncertu oprócz zaproszonych zespołów
wystąpiły także dzieci z rodzimego zespołu Lubonie, prowadzonego w Ośrodku Kultury.
Tegoroczny Festiwal odbywał się pod hasłem „Magia Folkloru” i oprócz Lubonia gościł jeszcze w kilku innych miastach między innymi: Grodzisku Wielkopolskim, Swarzędzu, Lesznie, Wronkach, Wrześni i Nowym Tomyślu. Całość
zwieńczył plenerowy, magiczny koncert finałowy w Poznaniu, który odbył się w niedzielę 20 sierpnia o godzinie 21:00
w Parku Cytadela przy Dzwonie Pokoju i Przyjaźni między
Narodami. Organizatorem imprezy w naszym mieście był
Ośrodek Kultury w Luboniu i Urząd Miasta Luboń.

TURNIEJ DUBLETÓW
W niedzielę, 6 sierpnia 2017 r, Lubońska Petanka
zorganizowała Grand Prix Lubonia w bule.
W zawodach udział wzięło 46 osób, w tym zawodnicy
reprezentujący kluby zrzeszone w Polskiej Federacji
Petanque: KP Leszczynko, KSP Słowianka, Śremski
KP, Hufiec Miotający, ŚKPP Buler, KP Kaliska oraz Lubońska Petanka.
Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim
na dystansie 7 rund. 1 miejsce zajął dublet Mateusz
Bartkowiak i Maciej Kiepsch, 2 miejsce Paweł Pieprzyk i Przemysław Broniek, a 3 miejsce Karolina Fabiś i Piotr Maciejewski. Cztery najlepsze zespoły zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami, a wśród
wszystkich zawodników zostały rozlosowane nagrody rzeczowe: krzesła turystyczne, kółka i świnki do
gry. Zawodnicy z innych miast, którzy mieli okazję
być pierwszy raz w tym roku na zawodach w Luboniu
chwalili nowy bulodrom. Rywalizacja dostarczyła wielu sportowych emocji.
Współorganizatorem zawodów był LOSIR, a patronat
medialny objęły Wieści Lubońskie oraz e-lubon.pl
Turniej był współfinansowany ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Luboń.
Lubońska Petanka zaprasza na Mistrzostwa Lubonia
w bule pod patronatem Polskiej Federacji Petanque,
które odbędą się 24 września br.
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Piotr Łukasz Izydorski

HARMONOGRAM DYŻURÓW
RADNYCH WE WRZEŚNIU
DATA

BIBLIOTEKA
MIEJSKA

GIMNAZJUM
NR 1

04.09.2017

Michał Jacek
Szwacki

Jakub
Bielawski

Katarzyna
Frąckowiak

Łukasz Piotr
Budzyński

18.09.2017

Paweł Radosław
Krzyżostaniak

Marek
Samulczyk

Hieronim
Gawelski

Paweł
Andrzejczak

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

Komisariat Policji
ul. Powstańców Wlkp. 42
61 813 09 97

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

Straż Pożarna
ul. Żabikowska 36
61 813 09 98

KOM-LUB
ul. Niepodległości 11
61 813 05 51

Posterunek Energetyczny
ul. Fabryczna 2
61 813 03 02

Translub Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13
61 813 01 45

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.
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