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Szanowni Mieszkańcy,
zapraszam do lektury listopadowego wydania Informatora Miasta Luboń. Znajdą w nim
Państwo informacje na temat bieżących działań inwestycyjnych, a także mapę z planem
wykonania projektów inwestycyjnych w 2018 roku, które zostały zatwierdzone przez komisję komunalną Rady Miasta Luboń. Ponadto, w IML został przedstawiony proces, który
towarzyszył modernizacji linii kolejowej oraz zamknięcia przejazdu na wysokości ul. Romana Maya. Jestem świadoma, że temat ten wymaga szczególnej uwagi, dlatego szczególnie
zachęcam do lektury tego artykułu.
W ubiegłym miesiącu poznaliśmy także wyniki głosowania w Lubońskim Budżecie Obywatelskim – wszystkie projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku. Część projektów jest
podobna do tych, które wygrały w 2016 roku – to znaczy, że świetnie dopasowały się do
potrzeb mieszkańców, z czego się cieszę. Zachęcam także do zapoznania się z relacją z Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza.
Małgorzata Machalska

Szlachetna Paczka – po raz trzeci w Luboniu.
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W tym roku znany ogólnopolski projekt SZLACHETNA PACZKA
znowu zawitał do Lubonia. Projekt zaistniał w naszym mieście
w 2015 roku, kiedy to członkowie Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Luboń, (które wcześniej prowadziło akcję „List do św. Mikołaja”) postanowili przyłączyć się jako wolontariusze i pomóc we
wdrożeniu projektu w Luboniu.
Obecnie 19 wolontariuszy, wywodzących się z rożnych stowarzyszeń, grup nieformalnych i instytucji pracuje od września - odwiedza rodziny, gromadzi potrzebną dokumentację i tworzy opisy
rodzin, które 18 listopada 2017r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl. Od tego dnia będzie
można wejść na stronę i wyszukać historie potrzebujących rodzin
i osób z Lubonia. Następnie w dniach 9 i 10 grudnia 2017r. nastąpi finał, kiedy to wolontariusze i darczyńcy spotkają się w Szkole
Podstawowej nr 5 na ul. Kołłątaja 1. Stamtąd pojadą do rodzin, aby
przekazać im paczkę.
SZLACHETNA PACZKA stała się już przedświąteczną tradycją Polaków. W ubiegłorocznej edycji projekt połączył ponad 750 tys.
Polaków, a wartość pomocy przekazanej w paczkach sięgnęła 48
milionów złotych w całym kraju. W Luboniu obdarowaliśmy 90
osób z 28 rodzin, a wartość wszystkich paczek sięgnęła prawie 90
tys. zł.
Aby wdrożyć projekt w danym mieście czy dzielnicy, potrzebne
jest zaangażowanie kilkudziesięciu lub nawet kilkuset osób. W Luboniu, trzeci rok z rzędu, można liczyć na wolontariuszy, którzy
chcą poświecić dla potrzebujących swój wolny czas. Pomaga nam
też wiele lubońskich firm i instytucji, którym bliska jest idea SZLACHETNEJ PACZKI.
Zapraszamy już teraz lokalne firmy i instytucje oraz osoby prywatne do wybrania rodzin, którym będzie można pomóc 18 listopada
2017. Więcej informacji na stronie www.facebook.com/szlachetnapaczkalubon
Małgorzata Matysiak,
lider rejonu Luboń, Szlachetna Paczka 2017.
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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 w Luboniu.

PRZYGOTOWANIE DO PRAC PROJEKTOWYCH:
•

budowa chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich na odc. od wiaduktu kolejowego do ul. Armii Poznań (zamiennie za: budowa chodnika w ul.
Słonecznej)

PROJEKTOWANIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 chodnika w ul. Podgórnej (odcinek od ul. Armii Poznań)

•

rewitalizacja fontanny w Parku Siewcy

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI
•
•
•
•
•

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
budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wawrzyniaka
budowa dojazdu do ROD „BRATEK”
przebudowa Domu Włodarza

REALIZACJA INWESTYCJI
•
•
•
•
•

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 sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rutkowskiego i Spokojnej

•

budowa chodnika w ciągu ul. Wczasowej – wstrzymanie prac budowlanych

PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA
•
•

budowa kanalizacji deszczowej w ul. Solskiego,
budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kolonia PZNF (inwestorstwo zastępcze dla AQUANET S.A.) wraz z odtworzeniem nawierzchni (inwestycja
ML),
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Stypendyści Miasta Luboń
Stypendia przyznane!
18 października 2017 r. w Ośrodku Kultury w Luboniu odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Udział
w niej wzięli zaproszeni dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, stypendyści i ich rodzice. Podczas uroczystości Zastępca Burmistrz
Miasta Mateusz Mikołajczak i Przewodnicząca Rady Miasta Luboń Teresa Zygmanowska wręczyli dyplomy nauczycielom, którzy uzyskali
w tym roku tytuł nauczyciela dyplomowanego i akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.
Nagrodą Miasta Luboń wyróżniono dyrektorów i nauczycieli, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się wybitnymi osiągnięciami
w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Przy okazji święta Edukacji Narodowej, tradycją stało się już w Luboniu, że wręczane są także tytuły Stypendysty Miasta Luboń. Aby otrzymać ten tytuł, uzdolniona młodzież z Lubonia, oprócz uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny
z zachowania, musi również wykazać się wysokimi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi lub naukowymi.
TYTUŁ STYPENDYSTY MIASTA LUBOŃ ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE OTRZYMALI:
Marta Cieślak
Kornelia Karolina Grzesiak
Kinga Tonder
Zuzanna Gawrysiak
Mateusz Gawrysiak
Sophie Williams
Piotr Jóźwiak
Paulina Stemporowska
Hubert Bogdański
Zofia Ciesielczak
Piotr Bartkowiak
Wiktor Mariusz Piórkowski
Marcin Janicki
Maria Magdalena Ekwińska
TYTUŁ STYPENDYSTY MIASTA LUBOŃ ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE OTRZYMALI:
Aleksandra Graniczna
Sebastian Ratajczyk
Robert Nowakowski
Maja Zielińska
Aleksandra Wasinkiewicz
Anita Chudy
Zuzanna Sułek
Agata Herodowicz
Aleksandra Liszka
Dominika Lubińska
Dominika Siudzińska
Jagoda Urbaniak
Michał Ejankowski
Jakub Pluciński
Maria Leciej
Jeremi Osuch
Bartosz Nowakowski
Jakub Pilarski
Bruno Czechowicz
TYTUŁ STYPENDYSTY MIASTA LUBOŃ ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE OTRZYMALI:
Karina Lewicka
Marcin Niedośpiał
Agata Podbylska
Jagoda Swidzińska
Agnieszka Wojtowicz
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Zamknięcie przejazdu kolejowego przy ul. Romana Maya
Przekazujemy Państwu informację o trwających pracach, mających na celu poprawienie płynności ruchu na drodze wojewódzkiej
430 Poznań – Mosina i docelowe otwarcie przejazdu kolejowego przy ul. Romana Maya. Poniżej opisano kalendarium prac i rozmów
dotyczących modernizacji linii kolejowej
Proces uzgodnień:
→→ 2006 rok – rozpoczęcie procesu uzgodnień modernizacji linii kolejowej E-59 Poznań – Wrocław.
→→ 2011 rok – powstaje pierwsza wersja projektu budowlanego na odcinku od stacji kolejowej w Luboniu w kierunku Mosiny. Finalna
wersja projektu powstała w 2012 roku.
→→ 2013 rok – wydanie pozwolenia na budowę dla lubońskiego odcinka inwestycji.
→→ 2014 rok - Miasto podjęło starania o zmianę projektu i pozostawienie otwartego przejazdu. Jednak na etapie budowy, a więc po
rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy, nie było możliwość zmiany w zakresie rzeczowym projektu, takich jak: dłuższa,
krótsza ulica, dodatkowe skrzyżowanie, przejazd, most czy tunel. Realizowany przez PKP projekt jest dofinansowany ze środków
unijnych, a zatem na tym etapie, Miasto nie mogło dokonać zmian w projekcie.
→→ 2016 rok
++

W wyniku rozmów z PKP PLK S.A. - inwestorem modernizacji linii kolejowej Miasto uzyskało zapewnienie, że PKP PLK
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji nie widzi przeszkód do przekwalifikowania przejazdu kolejowego przy ul. Romana
Maya z kategorii E (przejście dla pieszych) do kategorii A (przejazd użytku publicznego) pod warunkiem przebudowania
układu drogowego zapewniającego bezpieczne włączenie przejazdu kolejowego w drogę wojewódzką 430. PKP PLK S.A.
zapewnił, że zwróci się o opinię prawną dotyczącą możliwości przekwalifikowania tego przejazdu jeszcze przed upływem
5 letniego okresu trwałości projektu unijnego. Zasadniczo, w trakcie 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków UE, nie wolno dokonywać w niej żadnych zmian.

++

Miasto uzyskało zgodę Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - zarządcy drogi 430 Luboń – Mosin na
wykonanie przez Miasto projektu przebudowy zjazdu z drogi 430 przez przejazd przy ul. Romana Maya.

→→ 2017 rok – Komisja Komunalna Rady Miasta Luboń zaopiniowała pozytywnie wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na
wykonanie w 2018 roku projektu przebudowy zjazdu z drogi 430 przez przejazd przy ul. Romana Maya.

Przebudowa zjazdu z drogi 430 przez przejazd przy ul. Fabrycznej
→→ 2014 rok – Miasto Luboń zabiega o przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej 430 przez przejazd przy ul. Fabrycznej.
→→ 2016 rok - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, na wniosek Miasta, zleca prace projektowe.
→→ 2017 rok – WZDW sporządziło projekt wraz z kosztorysem. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Według informacji
uzyskanych od WZDW przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to połowa 2018 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na
budowę Miasto będzie wnioskowało o zabezpieczenie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego środków finansowych na
realizację inwestycji.
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Rada Miasta Luboń

XXXVII Sesja Rady Miasta Luboń
28 września 2017 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXXVII 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”.

Radni, w głosowaniu jawnym podjęli osiem następujących
uchwał w sprawie:
• uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 20172026,
• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Lasek – fragment ul. Nowiny”,
• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
• „Stary Luboń - rejon ul. Cichej”,
• porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń
• w zakresie usług edukacyjnych,
• odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
• zmiany uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miasta Luboń
z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• miany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027.
Oprócz uchwał Rada Miasta Luboń, na wniosek Radnego
Jakuba Bielawskiego przyjęła Stanowisko o uznaniu i ogłoszeniu w Luboniu roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego.
Przed podjęciem uchwał trwała długa dyskusja z udziałem
mieszkańców w sprawie skrzyżowania ul. Uroczej (dawna
Migalli) z Żabikowską. Mieszkańcy żądali zachowania dotychczasowej organizacji ruchu, a więc istniejącego wyjazdu
z ul. Uroczej w Żabikowską. Ich postulat był bardzo stanowczy. Zastępca Burmistrza, Michał Popławski prosił mieszkańców, żeby uszanowali opinię Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa, który zatwierdził rozwiązanie
zaproponowane przez projektanta i fachowca. Mieszkańcy
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nie przyjmowali argumentów o fachowości, bezstronności
i doświadczeniu. Preferowali wyłącznie rozwiązanie drugie,
a więc odrzucone, za którym optowali od początku i zarzucali władzom Miasta, że nie przesłano do Starostwa przedmiotowych projektów z Ich sugestiami . W konsekwencji
Zastępca Burmistrza, Michał Popławski postanowił wstrzymać prace nad projektem i uzupełnić przesłane do Starostwa projekty o argumenty i sugestie mieszkańców. W tym
miejscu należy jednak zaznaczyć, że zmiana geometrii drogi wprowadzana na skutek różnych inwestycji w mieście
(w tym przypadku budową ul. Długiej), nigdy nie była konsultowana z mieszkańcami. Zmiany takie bowiem muszą być
opiniowane i zatwierdzane przez fachowców, tj. inżynierów
dróg i projektantów. W sprawie tak ważnej muszą wypowiedzieć się eksperci, bo rozwiązanie komunikacyjne w każdym rejonie miasta musi być przede wszystkim prawidłowe
i bezpieczne. Oczekiwania mieszkańców mogą być różne
i sprzeczne. Eksperci i fachowcy od dróg będą obiektywni
i podejdą do sprawy zawodowo. Dlatego opinia Starostwa
z Wydziału Dróg musi i będzie dla władz miasta zasadnicza
w przedmiotowej sprawie i decydująca w rozstrzygnięciu
sporu.
W końcowej części sesji przedstawione zostały sprawozdania Pani Burmistrz, Zastępców Burmistrza i Informacja
Przewodniczącej Rady. Ustalono harmonogram posiedzeń
komisji na miesiąc październik.
Po wyczerpaniu porządku obrad XXXVII sesji Przewodnicząca Rady Miasta Luboń, Teresa Zygmanowska zamknęła
obrady o godz. 22:00. Uchwały podjęte przez Radę Miasta
Luboń znajdują się w Biurze Rady Miasta i na stronie BIP
Miasta Luboń.

Dominika Kędziora
Biuro Rady Miasta Luboń

Szanowni Państwo,
przypominamy najważniejsze informacje dla osób poszkodowanych po przejściu nad Polską orkanu Ksawery o możliwej pomocy
ZUS w zakresie opłacania należnych składek oraz składania wniosków o świadczenia długoterminowe.

Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek
Przedsiębiorca, który poniósł znaczne straty w wyniku ostatnich nawałnic lub Orkanu Ksawery i ma problem z opłaceniem składek, może ubiegać się o pomoc także w ZUS, tzn. odroczyć termin płatności składek bieżących, rozłożyć zobowiązanie na raty,
a nawet w wyjątkowych sytuacjach, umorzyć należności.
Jeśli poniesione straty spowodowały problem z opłaceniem składek bieżących w ustawowym terminie, można złożyć wniosek
o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze umowę o odroczenie terminu płatności składek, przedsiębiorca będzie mógł je uregulować w późniejszym terminie. Nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę,
a jedynie opłatę prolongacyjną.

Ważne!
ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.
Jeśli zadłużenie z tytułu składek i nie może zostać spłacone jednorazowo, można złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia
na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić układu ratalnego i podpisze umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, przedsiębiorca będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłaci wtedy odsetek za
zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeżeli wcześniej było wobec przedsiębiorcy prowadzone postępowanie egzekucyjne, to
po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.
Jeśli straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności
z tytułu składek mogłoby pozbawić przedsiębiorcy możliwości dalszego prowadzenia działalności, może on złożyć wniosek o ich
umorzenie. Jeżeli ZUS podejmie decyzję o umorzeniu należności z tytułu składek, przedsiębiorca nie będzie musiał ich zapłacić.

Ważne!
Należy wykazać, że w takim przypadku zachodzą wskazane powyżej okoliczności uzasadniające umorzenie należności z tytułu
składek. Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za przedsiębiorcę jako osobę opłacającą
składki na własne ubezpieczenia.
Samo złożenie wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje udzielenia tych
ulg ani umorzenia. Nie stanowi też ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Świadczenia emerytalno-rentowe
Każdy, kto ubiega się lub planuje złożyć wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe, ale na skutek nawałnic zniszczeniu uległy
Jego dokumenty potwierdzające okresy pracy lub osiągane wynagrodzenie także może liczyć na pomoc ZUS.
Jeśli do wniosku nie można dołączyć dokumentów, których wymagamy, np. potwierdzających okresy pracy, bo uległy one zniszczeniu, należy ten fakt zgłosić pracownikowi ZUS, który przyjmuje wniosek. Natomiast, jeśli wniosek będzie przesłany albo złożony w inny dopuszczalny sposób, należy w nim zaznaczyć, że brakująca dokumentacja nie wynika z zaniechania, lecz jest następstwem szkód wyrządzonych przez nawałnicę.

Dokąd po pomoc
We wszystkich naszych placówkach czekają nasi specjaliści od emerytur i rent, którzy udzielą informacji o świadczeniach, o jakie
można się ubiegać. Pomogą skompletować wniosek i wypełnić dokumenty, które są niezbędne do jego rozpatrzenia. Podpowiedzą
co zrobić w przypadku utraty dokumentów i pomogą je uzyskać. Wyjaśnią też gdzie szukać dokumentów w przypadku, gdy zakład
pracy został zlikwidowany.
W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń, którzy udzielają informacji o pomocy o jaką można się ubiegać. Pomogą skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o ulgę, czy umorzenie. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie:
•
osobiście w siedzibie w I Oddziału ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12 albo
•
telefonicznie pod nr telefonu 61 8416943.
Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie internetowej ZUS pod adresem: http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/
publisher/aktualnosc/1/pomoc-zus-dla-poszkodowanych-orkanem-ksawery/1105610
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Aktualności

Emilia Bryś
Grzegorz Lesiuk

ŚWIĘTO POLSKIEJ PIOSENKI I BENEFIS BOGDANA OLEWICZA
W LUBONIU
Miniony weekend był niezwykły dla widzów, którzy wzięli udział w koncertach Festiwalu Polskiej
Piosenki im. Janusza Kondratowicza w Luboniu. O Grand Prix imprezy, nagrody pieniężne i wspaniałe statuetki walczyło piętnaścioro finalistów. Każdy z nich zaprezentował po dwie piosenki, których
autorem tekstu był Bogdan Olewicz. Wybór tematu przewodniego nie był przypadkowy – w tym
roku nasz bohater obchodzi 50-lecie swojej pracy twórczej. Pisał z powodzeniem dla Anny Jantar,
zespołu Perfect, Budki Suflera, Krystyny Prońko, Lady Pank, Wojciecha Gąssowskiego, Maryli Rodowicz czy Andrzeja Rybińskiego. Festiwal 2017 gościł wyjątkowe postaci polskiej sceny muzycznej –
oprócz wspomnianego Bogdana Olewicza również Krystynę Prońko, Andrzeja Rybińskiego, Mietka
Jureckiego i Ryszarda Poznakowskiego.
Koncerty festiwalowe poprzedziły warsztaty wokalne dla
finalistów, które poprowadzili dr ad. Anna Domżalska -

Wszystkim wokalistom podczas obu dni koncertów towa-

wykładowca na kierunku wokalistyka jazzowo-estradowa

rzyszył zespół muzyczny pod kierownictwem kompozytora

Gdańskiej Akademii Muzycznej i Rafał Sekulak – kierownik

i aranżera - Macieja Szymańskiego.

wokalny festiwalu.
Zmagania konkursowe rozpoczęły się 6 października
piosenką „Autobiografia” w wykonaniu Rafała Sekulaka.
W trakcie koncertu wystąpili:

Podczas koncertu piątkowego mieliśmy przyjemność zobaczyć na scenie laureata Festiwalu „Solo Życia 2016” – Macieja Ziętka z zespołem. Piątkowy koncert prowadził Andrzej Ogórkiewicz

• Julia Neter (Kto dziś przygarnie mnie, Idź precz)

Wszystkim wokalistom podczas obu dni koncertów towa-

• Sandra Jakubowiak – (Wojna chudych z grubymi, Wieczor-

rzyszył zespół muzyczny pod kierownictwem kompozytora

ny przegląd moich myśli)

i aranżera - Macieja Szymańskiego.

• Maciej Kujawa - (Małpa na urodziny, Ten moment)

Podczas koncertu piątkowego mieliśmy przyjemność zoba-

• Zofia Banaszak (Kiedy przyjdziesz do mnie biała, Nieśmier-

czyć na scenie laureata Festiwalu „Solo Życia 2016” – Ma-

telnie piękna twarz)

cieja Ziętka z zespołem. Piątkowy koncert prowadził An-

• Anna Gierszewska (Na przekór wszystkim będę spać, Jesz-

drzej Ogórkiewicz

cze gra muzyka)

Sobotnia gala rozpoczęła się gościnnymi występami duetu

• Filip Rychcik (Jeszcze nie czas, Składam broń)

- Uli Laudańskiej i Łukasza Kalinowskiego, którzy wyko-

• Sabina Trombars (Czy Ty siebie znasz, Nie ufaj zmysłom)

nali piosenkę „Z Tobą chcę oglądać świat” (wyk. Zbigniew

• Adrianna Jędrzejewska (Julia i ja, I dziękuję)

Wodecki) oraz Sary Rybaczewskiej i Agaty Frąckowiak –

• Przemek Urbaniak (Dlaczego nikt nie kocha nas, Gdzie jest

„Tin pan alley” (wyk. Halina Frąckowiak), Amelii Kuranto-

tamta miłość obiecana)

wicz – „Radość najpiękniejszych lat” (wyk. Anna Jantar) i Ani

• Roxana Tutaj (Obracam w palcach złoty pieniądz, Świat

Wardęskiej – „Trzynastego” (wyk. Kasia Sobczyk). Autorem

nieprzenikniony)

słów trzech ostatnich piosenek jest Janusz Kondratowicz –

• Anna Malicka (Wyspa, drzewo, zamek, Czy to miłość to co

patron festiwalu.

czuję)

Koncert galowy ubarwiali swoją konferansjerką Sławek Ba-

• Michał Mroziewicz (Niewiele Ci mogę dać, Bujanie w ob-

jew - dziennikarz Radia Poznań oraz muzyk i wokalista An-

łokach)

drzej Rybiński, który kilkukrotnie wystąpił gościnnie pomię-

• Aleksandra Śliwińska (Spocząć, Jedno pytanie)

dzy prezentacjami kolejnych wokalistów.

• Agnieszka Olech (Wieczny dylemat, To nie tak miało być)
• Krzysztof Miętkiewicz (Czemu pędzę, Całkiem inny kraj)
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Lubońska scena gościła także Paulinę Tarasińską – laureat-

Przyznano również nagrody dla 4 widzów biorących udział

kę nagrody Grand Prix ubiegłorocznego Festiwalu Piosenki

w głosowaniu na nagrodę publiczności – były to voucher na

z utworami „Był ktoś” z repertuaru Ireny Jarockiej i „Zaopie-

kolację dla dwóch osób w Restauracji Kortowo oraz bony

kuj się mną”, którą w oryginale wykonywał zespół Rezerwat.

upominkowe do Factory Poznań i do Intermarche w Lubo-

Gościnnie zaśpiewała również Marysia Kiersnowska-Seku-

niu.

lak z piosenką „Tylko mnie poproś do tańca” (wyk. Anna Jantar). Wokalistce towarzyszył taniec w wykonaniu Natalii Zys

Po części festiwalowej odbył się koncert Krystyny Prońko.

i Seweryna Siębrzucha.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starosty
Poznańskiego.
Wśród patronów medialnych znaleźli się: TVP2, TVP3 Poznań, Radio Poznań, Kultura u podstaw, Informator Miasta
Luboń, Nasz Głos Poznański, Wieści Lubońskie, luboni.pl,
e-lubon.pl i Echo Lubonia.
Partnerzy: Luvena, Fogo, PHU Zimliński, Hotel Kortowo,
Enea Oświetlenie, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców
Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów Zaiks,

Po pierwszej części koncertu galowego jury, któremu prze-

Centrum Factory Poznań, Kom-lub, WodAn, Hotel Poznań-

wodniczył Mietek Jurecki ogłosiło swój werdykt. Nagrodę

ski, Teb Edukacja Ogólnopolska Sieć Szkół, Związek Polskich

Grand Prix wygrała Roxana Tutaj. Zwyciężczyni otrzymała

Autorów i Kompozytorów ZAKR.

festiwalową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości

Organizatorzy: Miasto Luboń, Ośrodek Kultury w Luboniu,

5000 zł, ufundowaną przez Stowarzyszenie Artystów Wy-

LOSIR, Stowarzyszenie Pozytywny Luboń, Młodzieżowa

konawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych

Rada Miasta

SAWP i Miasto Luboń. Laureatka została także uhonoro-

Projekt był dofinansowany ze środków Powiatu Poznań-

wana „Kryształowym kamertonem” - prestiżową statuetką

skiego.

Związku Autorów i Kompozytorów ZAKR.

Na drugim miejscu znalazła się Sandra Jakubowiak, która
otrzymała nagrodę w wysokości 3000 zł przekazaną przez
Fundusz Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego przy Stowarzyszeniu Autorów Zaiks. Trzecią nagrodę,
w wysokości 2000 zł jury przyznało Filipowi Rychcikowi.
Nagrodę publiczności otrzymała Anna Gierszewska a upominki dla niej – mikrofon koncertowy oraz kosz upominkowy ufundowały firmy Audiolight i Intermarche w Luboniu.
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SKLEP WIELOBRANŻOWY

K&K ODZIEŻ

12 - Informator Miasta Luboń

Nasza aktorka-seniorka w ,,Weselu’’
Kolejny już raz mogliśmy gratulować i oklaskiwać naszą
dzielną, utalentowaną lubońską aktorkę seniorkę na scenie w CK Zamek w Poznaniu, Małgorzatę Okulicz-Kozaryn.
Spektakl baletowy w reżyserii Marcina Libery na kanwie
,,Wesela” Wyspiańskiego i w choreografii Iwony Pasińskiej
przeniósł widzów w inny świat. Tancerze z Polskiego Teatru Tańca, seniorzy i juniorzy z grupy Movements Faktory,
przedstawili widzom efekty spotkania różnego pokolenia
Polaków. Ten wspaniały ,międzypokoleniowy dialog z Wyspiańskim, seans zbiorowej pamięci, powiedział nam o nas
samych i dzisiejszej Polsce. Jesteśmy dumni, że nasza koleżanka Małgorzata tak wytrwale i pięknie reprezentuje nasze miasto na teatralnych deskach.
Irena Skrzypczak

Dzienny Dom „Senior-Wigor”
Seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Luboniu po
raz pierwszy wzięli udział w akcji „Kup Pan szczotkę!” polegającej na zbieraniu szczoteczek i past do zębów dla dzieci
z Afryki. Wysłaliśmy cały karton do Fundacji „Redemptoris
Missio”.
W czwartek, 5.10.2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Warszawie odbyło się II Spotkanie Seniorów z Dziennych Domów „Senior-Wigor” (po zmianie „Senior+”) z całej
Polski, zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Czteroosobowa delegacja z naszego
Domu wzięła udział w tym wydarzeniu. Po części oficjalnej,
w której głos zabrała m.in. Minister Elżbieta Rafalska, scenę zajęli seniorzy. Wystąpiło kilka grup z różnych Domów.
Jedni śpiewali, inni zaprezentowali skecze. I my mieliśmy zaszczyt wystąpić i pochwalić się naszą działalnością. Zaprezentowaliśmy teledysk Sióstr Hybiak, do piosenki „Singielki”, w którym udział wzięły cztery nasze seniorki. Wszyscy
byli zachwyceni, a Panie dostały gromkie brawa. Po obiedzie
wybraliśmy się zwiedzać Warszawę. Byliśmy w Zamku Królewskim i w Galerii Sztuki Zachęta.
W środę, 11.10.2017 r. byliśmy na 2. urodzinach Dziennego
Domu „Senior +” w Jarocinie (dawniej Senior-Wigor). Zostaliśmy tam bardzo mile ugoszczeni. Urodziny rozpoczęły się
występem tanecznym uczestników. Później odbył się pokaz
mody, który był podsumowaniem trzymiesięcznej metamor

Dzienny Dom „Senior-Wigor”
WTZ

fozy wybranych uczestników. Zobaczyliśmy też fragment
spektaklu teatralnego, w którym udział wzięli seniorzy
z Domu z Jarocina. Po poczęstunku odbył się koncert Jerzego Połomskiego. A na koniec wzięliśmy udział w zabawie
tanecznej z prawdziwy dj-em.
Jagienka Niewiejska

PROJEKT SOCJALNY „ŚWIADOMY
SENIOR TO BEZPIECZNY SENIOR”
W dniu 27.09.2017r. w Domu Senior-Wigor w Luboniu pracownicy socjalni z MOPS Luboń mieli okazję zaprezentować
swój autorski projekt pt. „Świadomy senior to bezpieczny
senior”, którego celem było zwiększenie poziomu wiedzy na
temat bezpieczeństwa. Do realizacji wydarzenia zaproszono funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Luboniu – sierż.
sztab. Krzysztofa Niewiadę oraz sierż. Karola Kuligowskiego, którzy w bardzo ciekawy sposób przedstawili zagrożenia, na które narażeni są seniorzy oraz metody samoobrony
uwzględniające ich możliwości i ograniczenia. Warsztaty
dotyczące form przemocy, na które w szczególności narażone są osoby starsze oraz sposobów ich rozpoznawania
i reagowania poprowadził psycholog z MOPS Luboń – Agata
Kiec-Grzesik.
Spotkanie z seniorami odbyło się w ramach projektu socjalnego, którego realizacja jest warunkiem uzyskania przez
pracowników socjalnych specjalizacji II stopnia w zawodzie.
Niniejszym pragniemy podziękować wszystkim osobom, na
których pomoc mogłyśmy liczyć w trakcie przygotowania
spotkania. Słowa wdzięczności w szczególności kierujemy
do Pani Jolanty Pieprzyckiej - Dyrektora MOPS, podkom.
Dariusza Majewskiego – Komendanta KP Luboń oraz Pani
Jagienki Okoń-Niewiejskiej – Kierownika dziennego Domu
Senior Wigor.
Realizatorki projektu:
Katarzyna Januć, Anna Dudek, Dorota Rostek
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Budżet Obywatelski 2017
Emilia Bryś

LUBOŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI – WYNIKI GŁOSOWANIA
Znamy oficjalne wyniki drugiej edycji Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego. Ciekawe pomysły zaproponowane przez
mieszkańców i aktywne zbieranie głosów zmobilizowały mieszkańców Lubonia do wzięcia udziału w głosowaniu, dzięki
czemu możemy mówić o frekwencyjnym sukcesie!
W głosowaniu wzięło udział 6 090 mieszkańców, w tym było 5 395 ważnych kart do głosowania. 4 696 osób oddało swoje
głosy drogą papierową, natomiast 699 mieszkańców Lubonia skorzystało z formularza na stronie internetowej.
Zgodnie z Zasadami LBO do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów
w swojej kategorii, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Luboński Budżet Obywatelski. I tak
w kategorii projektów inwestycyjnych realizowane będą zadania z numerami 3, 4 i 1 a także nr 7.
W związku z tym, iż koszt kolejnego pod względem liczby głosów zadania nr 12 znacznie przekracza pulę środków finansowych przeznaczonych na projekty inwestycyjne, tj. 200 000 zł, realizowany będzie kolejny projekt z rankingu, którego koszt
mieści się w tej puli bez konieczności jej znacznego zwiększenia – zadanie nr 7.

Miejsce

Numer
projektu

1.

3

2.

4

3.

1

4.

12

5.

15

6.

Nazwa projektu
Rewitalizacja terenów wokół Potoku
Junikowskiego - krok I - nowoczesny plac
zabaw wraz siłownią zewnętrzną oraz
systemem monitoringu
Rewitalizacja obiektu sportowego przy
ulicy Jaśminowej

Koszt

Liczb
poprawnych
głosów

81 080 zł

1363

97 831 zł

1235

Toaleta na Wzgórzu Papieskim
Zakręćmy
się
razem!
Karuzela
integracyjna w Parku Papieskim.
Projekt umożliwi wspólną zabawę,
naukę
i
rehabilitację
osobom
z niepełnosprawnościami, dzieciom
i wszystkim mieszkańcom Lubonia
Remont
fragmentu
nawierzchni
chodnika przy ulicy Sikorskiego 31

4 750 zł

1221

90 800 zł

830

85 000 zł

744

13

Park gier i twórczej zabawy w SP4

99 483 zł

597

7.

2

Rower Miejski w Luboniu

100 000 zł

497

8.

9

Budowa oświetlenia w ul. Poznańskiej od
ul. Polnej do zabudowań w ul. Poznańskiej

92 250 zł

424

9.

8

Luboński Ogród Zmysłów (sensoryczny)

96 600 zł

417

10.

5

Rowerem po Luboniu

50 000 zł

353

11.

11

43 530 zł

340

12.

10

100 000 zł

337

13.

14

Budowa bezpiecznego chodnika oraz
uporządkowanie terenu zielonego przy
ulicy Wschodniej w Luboniu

92 400 zł

290

14.

7

Stacje naprawy rowerów w Luboniu

16 400 zł

215

15.

6

Romantyczny mostek nad Strumieniem
Junikowskim – ul. Kozińskiego

47 500 zł

113
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„Stacja literacka” - interaktywna
czytelnia pod chmurką
Bezpieczne przejścia dla pieszych, dzięki
aktywnemu systemowi ostrzegania

W przypadku projektów nieinwestycyjnych najwięcej głosów zdobyły i realizowane będą zadania nr 5, 4 i 3.

Miejsce

Numer
projektu

Nazwa projektu

Koszt

Liczba
poprawnych
głosów

1.

5

Przeżyjmy to jeszcze raz – bezpłatne zajęcia fitness na
świeżym powietrzu (zumba, joga, aerobik i pilates)

10 400 zł

1370

2.

4

Weekendowe spływy kajakowe – II edycja

3.

3

FUNgielski to język angielski dla mieszkańców Lubonia
w każdym wieku

9 000 zł

4.

1

Kabaret "Młodych Panów" w Luboniu

34 620 zł

626

5.

2

Jak powstaje muzyka?

20 000 zł

385

26 380 zł

1272
1084
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Zdrowe draka
„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.

SKARBY JESIENI - DYNIA
Szczególnie cenna z żywieniowego punktu widzenia jest dynia o pomarańczowym miąższu – im kolor miąższu intensywniejszy, tym więcej witamin. Dynie zawierają ich stosunkowo dużo: A, B1, B2, C, PP, ponadto
składniki mineralne, zwłaszcza fosfor, żelazo, wapń, potas, cynk i magnez oraz mnóstwo beta-karotenu,
który w organizmie przekształca się w witaminę A. Zapobiega ona krzywicy u dzieci, wzmacnia wzrok,
chroni przed nowotworami. Wraz z witaminą E wspaniale wpływa na cerę – utrzymuje odpowiednią wilgotność skóry i zwalcza niszczycielskie wolne rodniki. Gotowana lub surowa dynia pomaga w nieżytach
przewodu pokarmowego, przy uporczywych zaparciach, chorobach krążenia z towarzyszącymi im obrzękami i schorzeniach wątroby. Dynie wzmacniają także system immunologiczny.

Opracowanie materiału i przepis: mgr inż. Dominika Nitschke-Michalak
Realizacja projektu: Małgorzata Antkowiak i Emilia Bryś – Urząd Miasta w Luboniu
Burmistrz Miasta Luboń
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Miasta Luboń,
położonej w Luboniu przy ul. Żabikowskiej, oznaczonej jako działka 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.
Cena wywoławcza działki wynosi 521.000,00 PLN netto.
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w obowiązującej stawce.
Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Luboń nr WPRiOŚ.6724.151.2017 z dnia 3 lipca 2017 roku przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Za
autostradą” zatwierdzonym uchwałą nr VI/31/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011 roku oznaczona jest
w planie symbolem 2U jako teren zabudowy usługowej, dla którego ustalono przeznaczenie terenu:
a)
b)

podstawowe: zabudowa usługowa,
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.
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Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.
Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.
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.
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 w sali nr 208 Urzędu Miasta
Luboń, plac E. Bojanowskiego 2.
Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 52.100,00 PLN winno znaleźć się na koncie
depozytowym Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008 PBS O/Luboń w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki ewidencyjnej.
W przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpienia do zawarcia umowy kupna, wadium ulega przepadkowi. Wadium
wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej spoczywa na nabywcy. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej
kwoty należnej za nabycie gruntu.
Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:
Krystyna Ciszak- Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych tel. 61 8130 011 wew. 39.
Paulina Czerwińska- Inspektor ds. gospodarki gruntami tel. 61 8130 011 wew. 40.
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń
z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 20 października 2017 roku, termin zdjęcia – 30 listopada 2017 roku.
Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Informatorze Miasta Luboń oraz w Głosie Wielkopolskim.
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Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
wydrukowano w serwisie lubon.e-mapa.net dnia 2017-10-19 12:54:43
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Rozwiązanie konkursu „Zielony Luboń”

Zielony Luboń

W dniu 15 września w Urzędzie Miasta Luboń komisja
konkursowa w składzie: Joanna Cichoń, Agnieszka Perz,
Agata Strączkowska, Katarzyna Frąckowiak, Hieronim
Gawelski i Paweł Wolniewicz wyłoniła laureatów tegorocznego Konkursu Miejskiego „Zielony Luboń”. Konkurs,
jak co roku był skierowany do mieszkańców naszego miasta posiadających ogród przydomowy, balkon/taras, teren
ozdobny przed domem a także do osób dbających o ogródki przyblokowe.
Jego celem była poprawa estetyki miasta oraz promocja pomysłowości i nowatorskich rozwiązań mających pozytywny
wpływ na podniesienie jego wizerunku. W ramach konkursu mieściły się trzy kategorie: najpiękniejszy ogród, najpiękniejszy teren przed domem i najpiękniejszy balkon. Do
udziału w nim zgłoszono ogrody, balkony oraz inne tereny,
które komisja wizytowała w lipcu. Po raz pierwszy do konkursu zgłoszono również wyróżniające się działki Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD). W wyniku poczynionych obserwacji i analiz porównawczych komisja wyłoniła
zwycięzców trzech kategorii.
W kategorii najpiękniejszych ogrodów pierwsze miejsce
za dbałość o swoją oazę zieleni zdobyli państwo Elżbieta
i Robert Korczowie z ul. Tuwima 5 (nagroda – kosiarka elektryczna Viking), drugie – pani Ewa Jurga z ul. Kościuszki 1
A (zestaw latarni ogrodowych), natomiast trzecie – ex aequo
– pani Zofia i Jan Marcinkowscy z ul. Kurowskiego 17 (sekator kuty) i Sebastian Moryksiewicz z ul. Topolowej 5 B (nożyce do formowania traw). Wyróżnienie otrzymali państwo
Ewa i Adam Ruszkowscy z ul. Dożynkowej 22 mający w swoim ogrodzie skonstruowaną i zbudowaną przez pana Adama ambonę łowiecką – ku uciesze najmłodszych w rodzinie
(album o tematyce ogrodniczej i drobne upominki) oraz Joanna Sędziak-Gutowska z ul. Oliwkowej 3 (album i drobne
upominki). Ponadto Komisja przyznała trzy wyróżnienia
właścicielom działek ROD: pani Dorocie Wojciechowskiej
(„Chemik”, dz. nr 67) oraz panom Marianowi Durczyńskiemu („Bratek”, dz. nr 29) i Stanisławowi Janickiemu („Bratek”,
dz.nr 57). Wszyscy otrzymali dyplomy oraz albumy.

W kategorii najpiękniejszy balkon laureatką została pani
Renata Pszeniczna z ul. Szkolnej 52 (bon o wartości 150
zł). Z kolei w kategorii najpiękniejszy teren przed domem
pierwsze miejsce zdobyli państwo Małgorzata i Piotr Pawlakowie z ul. Chopina 2 (nożyce do cięcia żywopłotu, zestaw
nawozów i drobne upominki), drugie – pani Ewa Jurga z ul.
Kościuszki 1 A (składana piła ręczna i drobne upominki), natomiast trzecie – panie Róża Szydłowska i Barbara Maćkowiak z ul. Niepodległości 31 (zestaw nawozów, cebule kwiatowe i drobne upominki).

W piątek, 6 października w sympatycznej atmosferze miłośnicy zieleni, pięknych ogrodów i balkonów, przy kawie
i herbacie wymieniali doświadczenia i opowiadali o swoich
oazach zieleni. Laureatom pogratulował burmistrz Mateusz
Mikołajczak. Wręczył im także nagrody i upominki ufundowane przez Urząd Miasta oraz pamiątkowe dyplomy.
Ponadto, wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali piękne
wrzosy ufundowane przez właścicieli Centrum Ogrodniczego – Agatę i Wiesława Strączkowskich. Spotkanie uświetnili
swoją obecnością zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii
najpiękniejszy ogród przed trzema laty – państwo Marianna
i Jerzy Dąbkowscy. Pan Jerzy doskonale wkomponował się
w klimat konkursu, deklamując wiersz swojego autorstwa
pt. „Jesienny liść”.
W kolejnych wydaniach Informatora zaprezentujemy Państwu laureatów konkursu.
Joanna Cichoń i Paweł Wolniewicz
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POLICJA
Straż Miejska, USC

ZNAKOWANIE ROWERÓW

STRAŻ MIESKA MIASTA LUBOŃ
Wrzesień 2017 r. to 647 interwencji podjętych przez strażników miejskich w Luboniu.
•
W 92 przypadkach działania skierowane były wobec kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego w zakresie postoju
i zatrzymania. Wiele z nich dotyczyło wykroczeń drogowych
na terenie tzw. Nowego Centrum Lubonia. Już niebawem
zakończy się kolejny etap modernizacji ulic w tym rejonie
i z pełną konsekwencją będziemy egzekwować przepisy
w tym zakresie. W tym miejscu przypominamy, iż postój
w obrębie skrzyżowania (także ronda) to grzywna mandatowa w wysokości 300,00 zł oraz 1 punkt karny, natomiast za
postój na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów, albo w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym
przejściem lub przejazdem to mandat stuzłotowy i jeden
punkt karny.
•
13 interwencji związanych było z zanieczyszczeniem drogi publicznej.
•
Usunięto z terenów publicznych 4 wraki pojazdów
mechanicznych.
•
W 57 przypadkach interweniowaliśmy na zgłoszenia dotyczące zapisów Regulaminu utrzymania porządku
i czystości na terenie Miasta Luboń.
•
Przeprowadzono także 11 kontroli rachunków na
wywóz nieczystości płynnych i stałych.
•
Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu we wrześniu wykonano 10 kolejnych patroli, których
podstawowym celem była kontrola przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych strażnicy miejscy nałożyli 19 mandatów karnych
kredytowanych. Wraz z lubońskimi Policjantami, a także samodzielnie wykonano w pierwszym miesiącu nowego roku
szkolnego 25 patroli skierowanych przede wszystkim na
kontrolę rejonów przyległych do placówek oświatowych.
•
Interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przez
właścicieli czworonogów środków nakazanych i zwykłych
przy trzymaniu zwierząt było we wrześniu 12.
•
Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonano 8 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających
z pomocy tej instytucji. Na potrzeby MOPS-u wykonaliśmy
także jeden konwój wartości pieniężnych.
•
We wrześniu strażnicy miejscy zabezpieczali ład
i porządek podczas „Biby w Lasku”, Eko-pikniku w Wiśniowym Sadzie, a także podczas modlitwy o stan polskiego narodu, która odbyła się na Wzgórzu Papieskim. Pomagaliśmy
także przy przeprowadzeniu festynu parafialnego w parafii
pw. Św. Jana Bosko.
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Komisariat Policji w Luboniu, w związku z realizowanym
programem prewencyjnym pn. „Poznański Rower - Bezpieczny Rower”, pragnie przekazać Państwu wykaz nowych
terminów znakowań rowerów w tut. Komisariacie (Luboń,
ul. Powstańców Wielkopolskich 42).
listopad :
•
27.11.2017 r. godz. 15:00 - 18:00
grudzień:
•
04.12.2017 r. godz. 10:00 - 13:00
•
18.12.2017 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 zakupu roweru. Konieczne jest
też uczestnictwo osoby pełnoletniej w przypadku znakowania rowerów dzieci.
Zgony
04.09.2017 r. Janina Puk ur. 1947 r.
08.09.2017 r. Oskar Polaczyk ur. 1982 r.
09.09.2017 r. Tadeusz Socha ur. 1955 r.
11.09.2017 r. Leonarda Kujawa ur. 1932 r.
14.09.20107 r. Urszula Roszyk ur. 1958 r.
14.09.2017 r. Jerzy Miszewski ur. 1947 r.
25.09.2017 r. Bożena Renn ur. 1923 r.
30.09.2017 r. Zbigniew Poprawka ur. 1952 r.
Małżeństwa
01.09.2017 r. Łukasz Glubiak i Joanna Bartoszewska
01.09.2017 r. Mateusz Siudym i Iwona Medyńska
09.09.2017 r. Jakub Kukla i Marta Środa
09.09.2017 r. Łukasz Kruszona i Anna Mania (ślub zawarty
w Poznaniu)
16.09.2017 r. Adrian Juzak i Mirosława Grodzka
16.09.2017 r. Dawid Nowak i Joanna Prałat
22.09.2017 r. Hubert Kranc i Monika Ignasiak
30.09.2017 r. Michał Maciaszczyk i Paulina Porazinska
We wrześniu zawarto 23 związki małżeńskie, 16 par nie
wyraziły zgody na publikację danych.
z-ca kierownika USC Luboń
Jagoda Wawrzyniak
tel. 61 8 130 011 w. 13

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

Biblioteka Miejska

Nowa filia biblioteczna nr 4
Żywa historia, czyli prelekcja o rekonstrukcjach

3 października gościliśmy Pana Sergiusza Myszograja – założyciela Grupy Rekonstrukcji Cywilno Militarnej Semper Fidelis.

Lustra czasu

4 października odbył się wykład inauguracyjny skierowany do słuchaczy Sekcji Literackiej
Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Gościliśmy poetę, prozaika – Pana Andrzeja
Macurę.

Podróże z pasją

4 października do Kulturteki powróciły fascynujące spotkania o podróżach z pasją. Państwo
Urban, zabrali nas do słonecznego Maroka. Na
kolejną podróż zapraszamy 8 listopada, tym razem polecimy do gorących Indochin.

Z przyjemnością informujemy, iż od teraz Filia nr 4 znajduje się przy
ul. Sobieskiego 55a.
Do nowego wnętrza zapraszamy:
poniedziałek: 12.00 - 20.00
wtorek: 8.00 – 16.00
środa: 8.00 – 16.00
czwartek: 8.00 -16.00
piątek: 12.00 – 20.00
Zmiany godzin pracy filii nr 3
Od października zmianie uległy godziny funkcjonowania filii nr 3 przy ul. R. Maya 1.
Filia jest czynna:
poniedziałek: 10.00 – 18.00
środa: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 12.00
Rodzinne soboty
Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców
na sobotnie animacje,
teatrzyki, spotkania z bajką i wspólne
eksperymenty!
• 4 listopada godz. 12.00 Ostrzenie
pazurków i głośne miauczenie, czyli
gry i zabawy z Kici Kocią. Wstęp 5
zł.
• 18 listopada godz. 12.00 „Głoskiestra eksperymentalna” audycja dla
dzieci. Wstęp 5 zł.
• 25 listopada godz. 12.00 Mały
naukowiec, czyli wspólne eksperymentowanie. Wstęp 5 zł.
Ponadto zapraszamy 22 listopada o godz. 17.00 na środowe spotkanie z teatrem,
kiedy to będziemy gościć Teatr Krak Art z spektaklem o Czerwonym Kapturku.

Jaka to melodia?

W sobotę, 7 października w ramach „Rodzinnych sobót” nasi najmłodsi czytelnicy wzięli
udział w koncercie pt.: „Jaka to melodia?”.

Spotkanie z Panią Magdaleną Ludwiczak

10 października odbyło się spotkanie
autorskie z Panią Magdaleną Ludwiczak,
autorką książek „Cztery rubiny”, „Dziewczyna z zaułka” oraz „Tajemnica błękitnej
alkowy”.

Wokół Wielkiej Sceny, czyli operowe
spotkania w Bibliotece Miejskiej
11 października odbyło się pierwsze
operowe spotkanie w tym sezonie
kulturalnym. Tradycyjnie gospodarzem
spotkania był redaktor Piotr Nędzyński, który do rozmowy o operowym
świecie zaprosił Panią Romę Jakubowską-Handke, sopranistkę liryczną, która
swoim głosem oczarowała słuchaczy
tych większych i tych trochę mniejszych, którym koncertowa atmosfera
bardzo sprzyjała. Podczas barwnej
rozmowy nie zabrakło smaczków nie
tylko zza operowych kulis! Podczas
spotkania mieliśmy ogromną przyjem-

ność wysłuchać najpiękniejszych arii,
największych światowych kompozytorów w brawurowym wykonaniu Pani
Romy Jakubowskiej-Handke. Wyjątkowa muzyczna podróż zakończyła
się owacjami na stojąco, a my już teraz
zapraszamy Państwa na kolejny koncert
z cyklu „Wokół Wielkiej Sceny”.
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Ośrodek Kultury

Ośrodek Kultury zaprasza:
04.11.2017, godz. 19.00

•

Zaduszki Jazzowe w OKL

09.11.2017

•

przedstawienie dla dzieci pt.: ”Sztaba Bum-Bum ”(Filharmonia Pomysłów) , wstęp 2zł/os, grupy zorganizowane po
wcześniejszym zgłoszeniu

12.11.2017, godz.10.00

•

VI Rajd Nordic Walking, start w Parku Siewcy

14.11.2017, godz. 19.00

•

otwarcie wystawy pt. „Wiesław Frąckowiak – malarstwo”

17.11.2017, godz. 17.00

•

warsztaty decoupagu, 20zł/os.

24.11.2017, godz. 9.00

•

zabawa andrzejkowa dla dzieci, grupy zorganizowane po
wcześniejszym zgłoszeniu, wstęp 5zł/os.

oraz godz. 11.00
25.11.2017

•

wycieczka Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej,
obowiązują wcześniejsze zgłoszenia

30.11.2017

•

przedstawienie dla dzieci pt.: ”Brzdękobrzdęccy”(Filharmonia Pomysłów) , wstęp 2zł/os., grupy zorganizowane po
wcześniejszym zgłoszeniu

Z życia Szarotek
Ośrodek Kultury wspólnie z zespołem Szarotki, 14 października zorganizował imprezę Śpiewajmy razem. Zaproszeni zostali również sąsiedzi zza miedzy, koleżanki
i koledzy z Koła Gospodyń Wiejskich z Wir oraz zespół
Komorniczanie. Gościem specjalnym był p. Jacek Wietrzykowski, który reprezentował zespół Aspirynki, a który
swoim pięknym śpiewem wzbogacił naszą imprezę. Gościliśmy również przyjaciół z Chóru Bard. Ważne jest to, że
przyszło spore grono mieszkańców Lubonia, dla których
to spotkanie było przeznaczone. Wspólnie śpiewaliśmy
piosenki z dawnych lat: biesiadne, harcerskie, wojskowe,
a przygrywał nam p. Krzysztof Brych. Podczas spotkania
przy kawie i domowym cieście, mieliśmy także okazję posłuchać dowcipów, a nawet potańczyć.
Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z imprezy
i zapewnili o swojej obecności na kolejnych Śpiewankach.
Szarotki to zespół, który nie tylko bawi lubońską publiczność, ale 12 października wystąpił również dla Klubu Seniora Kopernik z Poznania.
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LOSiR

grywkowych w kategorii Żak F1 (rocznik 2009).
Wśród najmłodszych piłkarzy Żak F2 (rocznik
2010) również Stella jest liderem w swojej grupie.

Lubońska piłka nożna – półmetek
rozgrywek za nami
Mamy za sobą półmetek rozgrywek ligowych
w piłce nożnej i w związku z tym warto się pokusić
o krótkie podsumowanie występów lubońskich
drużyn. Jeśli chodzi o zespoły seniorów to łączny bilans rozegranych przez Lubońskiego, Stellę
oraz Pogrom jest następujący: 5 zwycięstw
(w tym jedno Lubońskiego walkowerem – pozostałe to zwycięstwa B klasowej drużyny Pogromu)
4 remisy 15 porażek. Bilans bramkowy 56–59.
Bardzo ten bilans poprawił ostatni „pogrom” Pogromu, który 23:0 pokonał Skrę Otusz. Luboński
i Stella zajmują w swoich grupach ostatnie miejsca,
a Pogrom jest aktualnie na 4. miejscu w B-klasie.

Pozytywnie na tle seniorów wygląda
sytuacja w grupach młodzieżowych

Młodzież stawia coraz wyżej poprzeczkę i mamy
nadzieję, że zespoły seniorów poprawią swoje wyniki jeszcze w tej fazie rozgrywek.

Paranienormalni znowu rozbawili
Luboń
Program „Pierwiastek z trzech”, który został zaprezentowany na hali LOSIR miał mocne lubońskie
akcenty – dialog policjanta z Mariolką oraz dyskusja z udziałem widzów na temat chodzenia nago
wzbudziła entuzjazm publiczności. Dwie godziny
dobrej zabawy pozwala oderwać się od codzienności i nabrać dystansu do wielu życiowych problemów. Obiecali, że się znowu pojawią. Czekamy
z niecierpliwością.

Juniorzy Stelli oraz Lubońskiego zajmują odpowiednio drugie i pierwsze miejsce w swoich
grupach rozgrywkowych. W grupie trampkarzy
i młodzików gra 7 lubońskich drużyn. Ich postawa
i miejsca w tabeli poprawiła się znacząco w porównaniem z poprzednim sezonem, co generalnie
jest efektem lepszej jakości poziomu szkolenia
i stworzeniem (mimo bardzo ograniczonej bazy)
niezłych warunków do treningów. Orlicy i żacy rywalizują na boiskach Orlik 2012 i tu mamy chyba
najlepsze wiadomości dla kibiców.
Stella i Szkoła Futbolu są liderami swoich grup roz21 - Informator Miasta Luboń

Aktualności

V Charytatywna Wystawa Psów w Luboniu

wadzeniu szybkiej zbiórki karmy i artykułów przeznaczonych na
schronisko wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fie-

Kowbojskie Miasteczko w Luboniu zorganizowało V Charyta-

dlera w Przeźmierowie.

tywną Wystawę Psów ,,Nasz Wierny Przyjaciel’’ poświęconą na
rzecz bezdomnych i bezpańskich czworonogów przebywających
w schronisku. Honorowe miejsca jurorów zajęli: przedstawicielka Karmy Husse Barbara Majorczyk, W-ce Przewodniczący Rady
Miasta Luboń Paweł Krzyżostaniak oraz Małgorzata Lamperska,
która reprezentowała Schronisko dla Zwierząt przy ul. Bukowskiej
w Poznaniu.
Swoją pomoc bezinteresowną świadczyli lek. weterynarii Michał
Beyer udzielał porad medycznych oraz badał przybyłe pieski informując właścicieli o sposobie leczenia wszelkich dolegliwości
i chorób swojego pupila. Beata Gazecka wykonywała trymowanie,
modelowanie, obcinanie pazurków, strzeżenie, czyszczenie uszu
oraz przygotowanie pieska do wszelakich wystaw. Funkcjonował
prowadzony przez Monikę i Jacka kiermasz książek z dodatkiem
różności przeznaczony na szczytny cel. Zobaczyliśmy pokaz labradorki Ralfy psa asystującego osobie niepełnosprawnej pod opieką
p. Haliny Budzyń poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Przeprowadzono wśród przybyłych osób wybory Psiego Dżentelmena, Psiej Lady, a następnie pupile pochwaliły się swoimi talentami wyniesionymi z domu. Zwycięzcom zostały złożone gratulacje
z owacjami i wręczone nagrody.
Dziękujemy pani Magdalenie Mieloch z nauczycielami w przepro

22 - Informator Miasta Luboń

					

Zbigniew Henciel

Szkoła Podstawowa nr 1
7 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
29 września świętowaliśmy w naszej szkole 7 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Do akcji przystąpili uczniowie klas III-VII. Rozwiązywano łamigłówki, zagadki, krzyżówki związane z tabliczką
mnożenia. Przeprowadzono egzamin ze znajomości tabliczki
mnożenia dla uczniów oraz nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
				

Magdalena Kozłowska

I miejsce dziewcząt z SP 1 na Międzyszkolnych
Sztafetach Przełajowych
26 września 2017 roku odbyły się Międzyszkolne Mistrzostwa
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W skład drużyny wchodziło 8 zawodniczek, z których każda musiała pokonać dystans 800
metrów. Zawody odbyły się w Luboniu nad Wartą. Reprezentacja
naszej szkoły zajęła I miejsce i wywalczyła awans do zawodów powiatowych.

					

Hanna Idzikowska

III miejsce w Powiecie

boniu. Poza tym naprawdę był pasowany na rycerza. Obejrzeliśmy

Reprezentacja dziewcząt z SP 1 zajęła III miejsce w Drużynowych

jego miecz i tarczę. Pan Tomasz Kruczek fascynuje się także śre-

Sztafetowych Biegach Przełajowych. Zawody odbyły się w Kór-

dniowieczną muzyką i jest członkiem zespołu ,,Cithara Sanckto-

niku 29.09.2017r. Uczennice wywalczyły awans do Finału Wo-

rum’’. Zespół ten wydaje płyty i gra koncerty. Pan Tomasz gra na

jewódzkiego, który odbył się w Poznaniu na Hipodromie Wola.

lirze, co nam zademonstrował.

Zawodniczki zajęły wysokie 12 miejsce na 41 startujących szkół.

Spotkanie uświadomiło nam, że warto mieć pasje i je rozwijać. Wi-

Gratulacje.

zyta w bibliotece bardzo nam się podobała. Jeżeli byłaby taka oka-

					Hanna Idzikowska

zja, to chętnie poszlibyśmy tam jeszcze raz, aby spotkać się z ciekawymi ludźmi. Dziękujemy też paniom z biblioteki za to, że zaprosiły

Proekologiczna akcja w SP1

nas na to spotkanie.

Rada Rodziców SP 1 rozpoczyna proekologiczną akcję gromadzenia aluminiowych odpadów/opakowań. Zbieramy puszki/opako-

Martyna Adamczak, Julia Strachowska, kl. VI c

wania aluminiowe w każdy drugi piątek miesiąca. Prosimy o przynoszenie zgniecionych (jeśli to możliwe) opakowań - będziemy je
zbierali do specjalnie przeznaczonych do tego worków usytuowa-

Festiwal „Ale kino”

nych przed wejściem do szkoły. Akcja ma na celu wzmocnienie

27 września br. uczniowie naszej klasy wraz z uczniami klasy VI

świadomości konieczności porządkowania środowiska i segregacji

c wybrali się do Multikina, aby obejrzeć film pt. „Eskil i Trynidad”.

odpadów. Zebrane fundusze przeznaczymy na rzecz uczniów na-

Film został zaprezentowany w ramach kolejnej edycji Festiwalu

szej szkoły. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w akcji.

dla Dzieci i Młodzieży „Ale Kino”, a na jego projekcję otrzymaliśmy
bezpłatne wejściówki. „Eskil i Trynidad” porusza problem samot-

Spotkanie z rycerzem

ności. Opowiada historię chłopca, który wraz z tatą inżynierem,

28 września br. klasa 6 c wraz z klasą 6 d i 5 a udały się do Biblio-

co kilka miesięcy zmienia miejsce zamieszkania. Za każdym razem

teki Miejskiej w Luboniu na spotkanie z Panem Tomaszem Krucz-

traci znany sobie dom, kolegów, szkołę. Tylko gra w hokeja pozo-

kiem. Wizyta miała tytuł ,,Być rycerzem’’. Dowiedzieliśmy się, że

staje ciągle taka sama, jednak Eskil jej nie lubi. Jego pasją są łodzie.

Pan Kruczek jest pisarzem, nauczycielem historii, dziennikarzem

Pewnego dnia Eskil poznaje Trynidad, miejscową starszą panią -

i … rycerzem. Pan Tomasz pokazał nam prezentację multimedialną

dziwaczkę, która buduje jacht, aby popłynąć nim na Morze Kara-

przedstawiającą jego pasje. Opowiadał przy tym o średniowieczu

ibskie i wyspę Trynidad. Ich wspólne rozmowy pomagają chłopcu

i rekonstrukcjach bitew, w których brał udział oraz o ranach, które

inaczej spojrzeć na własne życie. Wyjazd do kina był wspaniałym

w nich odniósł. Zobaczyliśmy książki, które napisał, m.in. ,,Miłość

pomysłem. Byliśmy bardzo zadowoleni, ponieważ nie tylko miło,

jest’’, ,,Ogród Eden’’, ,,Arka Noego’’ oraz utwory dla najmłodszych,

ale i pożytecznie spędziliśmy czas.

,,Biblijne wycieczki Zuzi owieczki”, ,,Zwierzęta” ,,Miś Kudłatek”.
Ciekawostką jest to, że pisarz jeszcze kilka lat temu mieszkał w Lu-

			

Anastazja Rzyszkiewicz, kl. VI D
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Szkoła Podstawowa nr 2
Ślubujemy!
13 października uczniowie klas pierwszych wstąpili oficjalnie do
grona uczniów Cieszkowianki. Na pierwszoklasistów czekały różne zagadki i zadania, przygotowane przez ich starszych kolegów
i koleżanki. Po przysiędze na naszych pierwszoklasistów czekały
upominki, które będą im towarzyszyć przez wiele lat. Zaproszeni
na uroczystość goście składali uczniom i ich rodzicom serdeczne
gratulacje i życzenia. Życzymy Pierwszakom samych sukcesów!

Mistrzostwa Lubonia i Powiatu Poznańskiego
w tenisie stołowym

Ten Festyn będziemy długo wspominać

10 października nasze reprezentantki: Aleksandra Wasinkiewicz

XIV Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata z Cieszkowianką” jak zwy-

z klasy 5c oraz Agnieszka Borowska kl. 6b wzięły udział w mię-

kle odbył się na boisku szkolnym, a nasi drodzy goście w pełni ko-

dzyszkolnym turnieju tenisa stołowego dziewcząt. Zawody odbyły

rzystali z pięknej pogody. Tegoroczny Festyn to festiwal talentów

się 4.10 w SP1 w Luboniu. Nasze zawodniczki wywalczyły I miejsce

wszelakich. Na scenie występowali nie tylko uczniowie i nauczy-

pokonując dziewczęta z SP1 i tym samym awansowały do turnieju

ciele - tym razem nie brakowało rodziców. Przedstawienie w wy-

powiatowego. Mistrzostwa powiatu SP odbyły się 9.10 w Pecnej.

konaniu rodziców uczniów klasy 3c zgromadziło na widowni kom-

Tutaj poziom rywalizacji był już o wiele wyższy i o jak najlepsze

plet. Nie mniejszym powodzeniem cieszyły się rodzinne maratony,

lokaty trzeba było ciężko walczyć. Zawodniczki Cieszkowianki, po

duety i pokazy umiejętności sportowych. W holu głównym można

raz kolejny dały nam powody do radości i dumy, zajmując w zawo-

było podziwiać kutry wykonane przez p. Dariusza Kowalskiego,

dach III miejsce. Z niecierpliwością czekamy na ich występ podczas

ojca ucznia z klasy 7b, jedno ze swoich dzieł podarował na licy-

finałów rejonowych 20 listopada. Obu zawodniczkom serdecznie

tację. Zlicytowano także obraz wykonany haftem krzyżykowym

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

przez jedną z nauczycielek, a także biżuterię wykonaną przez p.
Annę Otocką, nauczycielkę religii. Jedna z byłych uczennic poda-

Sukces podczas biegów przełajowych!

rowała rower, który także został zlicytowany, a na scenie mogliśmy

29.09 na terenach KS Luboński, odbyły się Mistrzostwa Szkół

podziwiać między innymi Julię Chęcińską, Julię Galin, Ninę Woliń-

Podstawowych w sztafetowych biegach przełajowych. Na starcie

ską i Łukasza Kalinowskiego, którzy jeszcze nie tak dawno zasiadali

stanęły zespoły z pięciu lubońskich podstawówek. Dziewczęta

w szkolnych ławkach. Z kolei przy jednym z wejść do szkoły policja

i chłopcy z Cieszkowianki walczyli bardzo dzielnie do ostatnich

znakowała rowery, a Drużyna Szpiku namawiała do zostania daw-

metrów zajmując ostatecznie II miejsce.

cą.

Nasza reprezentacja dziewcząt: Amelia Bartkowiak 5a, Ola Nawratil 5b, Tosia Jarzyńska 5b, Nicole Byczyk 6a, Helena Brzezińska 6a, Lidia Rossa 6a, Nadia Felska 6b, Marta Drgas 6b, Natalia
Wiśniewska 6a. Chłopcy: Wasiela Patryk 6b, Smoczyk Kamil 6a,
Jankowiak Adam 5b, Lange Kacper 6a, Szymon Hanus 5b, Kacper
Holewiński 5e, Kacper Perkowski 5d, Dominik Lewicki 5c, Kamil
Egiert 5e, Piotr Kubiak 6b.

Pilotaż programowania - informacje ogólne
Z wielką radością przyjęliśmy informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyróżnieniu naszej szkoły za przygotowanie i wdrożenie programu autorskiego: „Duszkowe wędrówki z Cieszkowianką. Mały duszek programuje” w ramach
projektu MEN: Pilotaż progr4mowania.
Najpierw zostaliśmy wyróżnieni na poziomie województwa znajdując się wśród 160 szkół w Polsce, wytypowanych do
nagrody, a następnie jako jedyna szkoła z województwa wielkopolskiego znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie 16 szkół
w Polsce nagrodzonych za przygotowaną i wdrożoną innowacje. Wśród kryteriów wyboru najlepszej szkoły w każdym
województwie znalazło się upowszechnienie nauki programowania, uruchomienie różnorodnych form kształcenia dla
nauczycieli, dobór odpowiednich form programowania dla poszczególnych grup wiekowych. Ważne było, że nauka programowania dołączona została do zajęć obowiązkowych, była prawidłowo zaplanowana i zrealizowana, a osiągnięte cele
przyczyniły się do podniesienia kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli.
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Szkoła Podstawowa nr 3
Certyfikat Szkoły Liderów Edukacji Globalnej
22 września nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Liderów Edukacji Globalnej za działania podjęte w roku szkolnym 2016 - 17. W ramach realizacji zadań wydaliśmy tom V „Rozwijamy talenty”, nakręciliśmy film, zorganizowaliśmy dzień w piżamach, przez co chcieliśmy
zwrócić uwagę na położenie dzieci w krajach ogarniętych wojną, w szkole odbyła się wystawa na temat położenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej, zorganizowaliśmy także
Dzień Dawcy. Projektem kierowały – Anita Plumińska-Mieloch i Justyna Wójcik.

Pierwszy dzień jesieni
Uczniowie klasy V b powitali jesień na rajdzie rowerowym. Przejechali 25 kilometrów, wykazując się dobrą kondycją i dużym zdyscyplinowaniem. W Puszczykówku uraczyli się pysznymi lodami. Pogoda dopisała, aktywny wypoczynek dostarczył rowerzystom wielu pozytywnych wrażeń, nic więc dziwnego, że w planach kolejny wypad.

Sztafetowe biegi przełajowe
We wtorek, 26 września uczniowie naszej szkoły przystąpili do rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. Zaangażowanie
uczniów naszej szkoły przyczyniła się do zasłużonego zwycięstwa i obrony tytułu Mistrza
Miasta Lubonia z ubiegłego roku. Sztafeta dziewcząt i chłopców zakwalifikowała się do
mistrzostw powiatu. Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn powiatu poznańskiego. Sztafeta dziewcząt w składzie: Jagoda Urbaniak III c, Liwia Sokołowska III b, Marta Skorlińska II
b, Natasza Broniszewska II c, Amelia Przybysz II e, Maria Skrzypek II e, Karolina Schmidt
II e, Oliwia Chlasta VII b, Bernadeta Dobosz VII c, Amelia Galik III e – zajęła III miejsce
i awansowała do finału województwa, który odbył się 12 października na Hipodromie Wola
w Poznaniu. Sztafeta chłopców w składzie: Patryk Muras II e, Krzysztof Małkowski II e, Filip
Bąkowski III a, Kornel Chorobowicz III e, Jakub Stelmach III e, Miłosz Bachorz III e,Dawid
Grabowski III e, Szymon Kordziński III d, Jacek Lewicki III d, Bartosz Korytowski III c, Oskar
Przybylak IIIc – po bardzo dobrych biegach na poszczególnych zmianach zajęła V miejsce.
Gratulujemy!

Mistrzowie Lubonia, wicemistrzowie powiatu
W czwartek, 5 października w SP1 odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Lubonia w Tenisie
Stołowym (rocznik 2005 i młodsi). Szkołę reprezentowali: Damian Pyśk z kl. 5b, Dominik
Pers z 5a i Maciej Michalski - 6a. Najlepszym zawodnikiem turnieju był Damian Pyśk, który nie przegrał żadnego seta i stał się motorem sukcesu naszej drużyny. Chłopcy wygrali
wszystkie mecze i reprezentowali naszą szkołę i miasto na mistrzostwach powiatu 10 października w Pecnej, gdzie wywalczyli drugie miejsce, a tym samym zapewnili sobie udział
w półfinale wojewódzkim. Trzymamy kciuki!

Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół w Rummikub
Antek Skarbek z 2d i Kuba Warmus z 7c godnie reprezentowali naszą szkołę podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół w Rummikub, które odbyły się 6 października w Sztumie. Z grą zmierzyło się
w tym roku 80 uczniów szkół podstawowych i średnich z całej Polski. Naszym chłopakom gratulujemy i dziękujemy!

Integracja klas siódmych podczas gry w kręgle i na trampolinach
Pierwszą atrakcją wyjazdu był pobyt w kręgielni, a drugim punktem naszej podróży była Jump Arena! Uczniowie nie wiedzieli, że tam właśnie zmierzamy, więc kiedy podjechaliśmy do Galerii Obornickiej, rozległy się wiwaty. W parku trampolin skakaliśmy i skakaliśmy, niektórzy wykonywali salta
oraz inne figury akrobatyczne. Każdy na miarę możliwości i umiejętności mógł skorzystać ze sportowych atrakcji.
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Szkoła Podstawowa nr 3
Matematyczna gra
9 października uczennice klasy gimnazjalnej 3c: Julia Bełej, Asia Cykowiak, Zuzia Goździewicz oraz Nina Zażembłowska, reprezentowały naszą szkołę w Matematycznej Grze Miejskiej organizowanej
przez XXXVIII LO w Poznaniu. Uczennice zajęły III miejsce i oprócz
talentu matematycznego, wykazały się również wspaniałą kondycją
fizyczną. Gratulujemy!

Dzień Edukacji Narodowej
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Trójce zaczęły się już w czwartek, 12.10. Samorząd Uczniowski rozdawał zdrowe przekąski, Rada
Rodziców częstowała tortami, a uczniowie wybierali na przerwę muzykę, która ich zdaniem mogła się spodobać pedagogom:) Przewodniczący SU osobiście podłączył sprzęt grający! Z kolei V b wybrała się na kręgielnię, by uczcić DEN. Zawody z udziałem opiekunów zyskały
na atrakcyjności i dostarczyły wielu wrażeń wszystkim zainteresowanym.

Dwie nominacje do tytułu „Nauczyciel na Medal” dla naszych nauczycieli
Anita Plumińska-Mieloch – Prosimy o SMS na nr 72355 kod N.36
Jest ekspertem MEN, współautorem podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych dla WSiP serii Bliżej
Historii, autorem innowacji „E-historia”, „Wykorzystanie platformy indywidualni.pl do podniesienia jakości nauczania historii”, „Eduspace” – kreowanie przestrzeni edukacyjnej (słynne w kraju schody oklejone datami), opiekunem ponad stu laureatów konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich z historii, przewodniczącym Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, wydawcą i redaktorem serii „Rozwijamy talenty”, pisze dla czasopism oświatowych, była mentorem w kursach internetowych CEO, autorem scenariuszy i recenzentem
w programie Aktywna Edukacja, absolwentka studiów podyplomowych „Liderzy Oświaty”, członek grupy rekonstrukcyjnej Semper Fidelis, nagrodzona trzykrotnie nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, nagrodą ministra, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN,
nagrodą „Dyrektor z Pasją”, dyrektor Wielkopolskiej Szkoły Roku 2016.

Adam Tomaszczyk – Prosimy o SMS na nr 72355 kod N.342
Nauczyciel z pasją osiągający świetne wyniki z egzaminów zewnętrznych, publikujący w czasopiśmie dla nauczycieli języka niemieckiego,
współautor podręcznika „Deutsch für Profis” dla branży budowlanej oraz kursów krajoznawczych na platformę supermemo: „Rund um
Deutschland”, „Rund um Österreich und die Schweiz”, współpracujący z OKE.

Gra miejska
W piątek, 13.10 klasy gimnazjalne i VII uczestniczyły w grze miejskiej „Smog, czy smok?” w ramach
edukacji globalnej. Gratulujemy pomysłu paniom
– Justynie Wójcik i Magdalenie Łobejko!

Pasowanie klas pierwszych
Dnia 16 października 2017 roku pierwszoklasiści
Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu zostali oficjalnie włączeni do grona uczniowskiego. Pasowanie
rozpoczęło się o godzinie 10.00 od prezentacji
klas. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli. Podczas uroczystości pasowania
klasy pierwsze uczestniczyły również w miniteście, w którym należało wykazać się wiedzą oraz
sprawnością fizyczną. Potem nastał czas na uroczyste mianowanie. Pani dyrektor Grażyna Leciej
oraz zastępca burmistrza pan Mateusz Mikołajczak dokonali pasowania, mianując każdego ucznia
indywidualnie i witając w naszej szkole.
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Szkoła Podstawowa nr 4
Lubimy doświadczenia
12 października 2017 roku wzięliśmy udział w nietypowej lekcji. Mogliśmy zdobyć nową wiedzę, poszerzyć już posiadaną, a co najważniejsze samodzielnie wykonać doświadczenia. Wokół nas jest tyle interesujących zjawisk, zwierząt oraz roślin. Tego typu zajęcia pomagają nam
je dostrzegać i rozumieć. Udzielają odpowiedzi na rodzące się pytania.
G. Kulińska

Zajęcia rewalidacyjne
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach rewalidacyjnych.
Podczas tych zajęć doskonalimy techniki szkolne: pisanie, czytanie, liczenie. Rozmawiamy o naszych mocnych i słabych stronach, pracujemy
indywidualnie i grupowo, wykorzystujemy gry i plansze edukacyjne,
klocki Racławskiego, programy komputerowe i wiele innych atrakcyjnych dla dzieci pomocy dydaktycznych. Podczas zajęć dajemy sobie
prawo do błędu i doceniamy najmniejszy sukces każdego ucznia. Dbamy o miłą atmosferę i każdego dnia uczymy się czegoś nowego.
A. Antczak

Inauguracja roku akademickiego - uczniowie klasy 5a studentami UAM
w Poznaniu
9 października uczniowie 5a uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego na Kolorowym Uniwersytecie UAM w Poznaniu. Była to dla nich wyjątkowa chwila. Po uroczystej immatrykulacji
w uniwersyteckiej auli i otrzymaniu indeksów zostali przyjęci do grona studentów. Następnie
wysłuchali wykładu prof. zw. dr hab. Ryszarda Naskręckiego (Prorektora ds. nauki i współpracy
międzynarodowej UAM z Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki) pt. „Oko i mózg
– razem czy osobno”. Inauguracja to dla uczniów klasy 5a początek wyjątkowej, uniwersyteckiej
przygody, która w czerwcu 2018 roku zakończy się uroczystym absolutorium.
B. Wawrzyniak

Święto Edukacji Narodowej
W piątek 13 października odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej, podczas
którego dokonano zaprzysiężenia nowego samorządu uczniowskiego. Pani dyrektor Agnieszka
Antczak złożyła wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły życzenia. Klasa VIA pod kierunkiem
pani Małgorzaty Piechockiej przygotowała część artystyczną. Uczniom klas IV-VII wręczono pamiątkowe klucze do sal.
M. Piechocka

W drodze do maratonu
Cel został osiągnięty, otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł za udział największej
liczby uczniów w biegach dnia 14.10.2017 r. na Malcie w Poznaniu. Najlepsza i jedna z najmłodszych zawodniczek to M. Rybak – zajęła IV miejsce. W kategorii chłopców najmłodszych z naszej
szkoły najlepszy okazał się Maciej Chrupek zajmując XVI miejsce, XI miejsce zanotował M. Doruch
z kategorii nieco starszej, a w śród dziewcząt tutaj najlepiej wypadła O. Wójcik zajmując XIV miejsce. W biegu rocznika 2008 – 2009 świetnie pobiegł Franek Tłok zajmując, wysokie VII miejsce
oraz A. Gronek zajmując XII miejsce. Kolejna kategoria to dzieci urodzone w 2005-2007 r. Tutaj
najlepsza okazała się K. Pawlicka zajmując XI miejsce, a wśród chłopców P. Dokurno.
Wśród najstarszych super pobiegła J. Maciejewska zajmując XI miejsce, tuż za nią była J. Przybyła,
natomiast najlepszy chłopak z tej kategorii to K. Adam. Wszystkim bardzo dziękuję za obecność
i składam gratulacje!
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Szkoła Podstawowa nr 5
Życzenia dla Tymka
Z inicjatywy uczennic klasy gimnazjalnej 2b, przyłączyliśmy się
do akcji pisania kartek i laurek urodzinowych dla Tymka, który 29
września skończył 6 lat. Chłopiec choruje na rzadką postać nowotworu - neuroblastomię. Tymek otrzymał w dniu urodzin przeszło
500 kartek od naszych uczniów.

Spotkanie z podróżniczką
Z inicjatywy p. K. Dzydzana na lekcję przyrody w klasie VIa i VIb

Dzień Języków Obcych

przyjechała Anna Grebieniow, która przebywała na różnych eks-

Z okazji Europejskiego Dnia Języków został utworzony projekt

pedycjach naukowych w wielu regionach świata.

eTwinning..Zadaniem międzynarodowych partnerów było nagranie pocztówki wideo z pozdrowieniami w języku ojczystym uczniów

SP 5 dla Hospicjum

i umieszczenie go na platformie eTwinning. Wideo uczniów z klasy

Jak co roku, wczesną jesienią nasi wolontariusze pojawili się na

3bmożna zobaczyć na portalu YouTube https://youtu.be/yDHAJ-

Rynku Wildeckim, aby brać udział w akcji „Książka i motyl za

KqtLag.

wsparcie dla Hospicjum”. Kolorowe motyle i żółte koszulki przyciągały wielu chętnych, którzy wymieniali dobrowolne datki za książ-

SUKCES na Mistrzostwach Miasta w biegach przełajowych

ki. Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem przechodniów,

Na mistrzostwach Miasta w Sztafetowych Biegach Przełajowych

którzy za wsparcie finansowe Hospicjum otrzymywali książkę i ko-

nasza drużyna chłopców 2005 i młodszych zdobyła III miejsce.

lorowego motyla.

Spotkanie z Parą Prezydencką - nagroda dla naszej absolwentki
3 października Maja Zielińska wzięła udział w wyjeździe do Pałacu Prezydenckiego oraz Parlamentu. Była to nagroda za zajęcie
I miejsca w konkursie „NIEPOKORNA, NIEZŁOMNA, WYKLĘTA
– INKA OCZAMI WSPÓŁCZESNYCH UCZNIÓW”, który odbywał
się wiosną tego roku.

Lekcja ze strażnikiem miejskim
Klasy 0-3 odwiedził przedstawiciel Straży Miejskiej- p. Rafał Sołecki, który bardzo ciekawie przedstawił swoją pracę. Na początku

SUKCES na mistrzostwach powiatu w MTB

przypomniał zasady bezpieczeństwa obowiązujące zarówno na

Grupa naszych uczniów brała udział w Mistrzostwach Powiatu

ulicy, jak i w domu. Najlepsi w tenisie stołowym

w rajdzie rowerowym MTB w Tarnowie Podgórnym. Każdy rocznik

Reprezentacja SP 5 zdobyła mistrzostwo miasta w drużynowym

miał do pokonania ok. 3500 m w terenie. Oskar Kaczorowski z kla-

tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Wygrana pozwoliła repre-

sy 2a zajął VI miejsce, natomiast Jan Cieśliczak z klasy 3c zajął VII

zentować gminę na mistrzostwach powiatu w Pecnej. Skład druży-

miejsce na 120 startujących.

ny: Zuzanna Sułek, Weronika Dombka, Natalia Piechota i Patryk
Pyśk, Wiktor Roszyk.

Pasowani na uczniów
13 października w sali LOSIR odbyła się uroczystość pasowania dla
najmłodszych. Po złożeniu ślubowania dzieci zostały pasowane
przez dyrektor - Jolantę Walczak na uczniów Szkoły Podstawowej
nr 5 w Luboniu.

Bieg w Wielkopolskim Parku Narodowym
17 października nasi uczniowie wzięli udział w drużynowym biegu
przełajowym. 4-osobowy zespół w składzie: Vanessa Wośkowiak,

NAKLEJKI NA SCHODACH

Zuzanna Wincior, Zuzanna Kubiak oraz Janek Cieśliczak, zmierzył

Od 23 września na schodach szkolnych znajdują się naklejki edu-

się z przeróżnymi zadaniami, miedzy innymi z ornitologii i dendro-

kacyjne.

logii.
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Wiadomości z przedszkoli
Chatka Skrzatka
pani policjant w naszym przedszkolu zrobi-

Warsztaty naukowe

ła również duże wrażenie, ponieważ dzieci

Od września rozpoczął się nowy cykl

dowiedziały się na czym polega praca po-

warsztatów naukowych ,,DNA zabawy”. Na

licji i jak ważny jest to zawód. W ostatnim

zajęciach przedszkolaki mogą wcielić się

tygodniu wszyscy chłopcy otrzymali piękne

w rolę prawdziwych naukowców i poprzez

muchy, które zawiesili na swoich małych

różnorodne doświadczenia oraz pokazy

szyjkach ale najpierw musieli wykonać kilka

zapoznać się z ciekawymi zagadnieniami.

zadań. Radości było dużo, wspólnych tań-

Pierwsze spotkanie nosiło tytuł ,,Wesołe

ców i zabawach. Bo Dzień Chłopca to bar-

polimery – smarki, glutki i ciągutki”. Skrzaty

dzo ważny dzień w życiu małego człowieka.

tworzyły własne polimery i eksperymento-

Czarodziejski Ogród

wały z różnymi substancjami.

Pierwszy tydzień września upłynął nam

W tym roku nie mogło również zabrak-

pod hasłem „Mój przedszkolny świat”.

nąć znanej nam już Filharmonii Pomysłów

Wspominaliśmy wakacje, poznawaliśmy

z nowymi muzycznymi przedstawieniami.

przedszkolne sale, które zostały całkowicie

W pierwszej odsłonie odwiedziła nas Trąbi-

odnowione. Najmłodsze dzieci zapoznały

sława Tralalińska i jej instrumenty dęte.

się z paniami, kolegami i koleżankami, po-

Małgorzata Perlińska Baraniaka

znawały najbliższe otoczenie. Odbył się też
spacer po przedszkolnym ogródku. W drugim tygodniu rozmawialiśmy o naszym mieście i zawodach, o bezpieczeństwie oraz
o przechodzeniu przez jezdnię. Odwiedził
nas też teatrzyk, który przybliżył nam numery alarmowe oraz to, w jaki sposób musimy się zachować w momencie pożaru,
kradzieży czy utraty przytomności. Wizyta

Przedszkole numer 1
W Dniu Przedszkolaka było w miarę ciepło i mogliśmy zrealizować wcześniejszy
plan: marsz ulicami Lubonia. Każda grupa w tym uroczystym dniu ubrana była
na inny kolor. Gwiazdeczki maszerowały w strojach żółtych, wiwatując kwiatami. Wietrzyki, ubrane na zielono, trzymały w dłoniach wstęgi zielonej krepy.
Śnieżynki miały białe stroje i machały białymi chusteczkami. Z kolei Słoneczka, wszystkie na czerwono, maszerowały i śpiewały trzymając w ręku zrobione
przez siebie instrumenty muzyczne. A Kropelki, oczywiście całe na niebiesko,
machały pięknymi pomponami z bibuły.
							Iwona Kmiecik

Weseli Sportowcy
15 września 2017 roku przedszkole obchodziło „Dzień Sprzątania Świata”, z tej okazji dla dzieci
przygotowano tematyczne wystąpienie oraz gry i zabawy. Miało to pomóc dzieciom w przyswojeniu niezbędnych wiadomości dotyczących sprzątania naszej planety. Aby podsumować wszystkie zdobyte informacje przez dzieci całe przedszkole ruszyło „sprzątać świat”.Wrzesień zakończył się jesienną sesją zdjęciową, która miała miejsce 18 września 2017 roku oraz koncertem
pt. „Tajemnicze Wyspy” grupy „artandmusic”. Październik powitał przedszkolaków wycieczką na
Inea Stadion w Poznaniu, która odbyła się 4 października 2017 roku. Całe przedszkole miało
okazje poznać stadion od środka, dzieci zobaczyły między innymi sale konferencyjną, szatnie,
boisko, trybuny i lokomotywę.
								 Natalia Kaczmarek
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Historia

Semper Fidelis uczciła powstanie warszawskie
Grupa Rekonstrukcji Cywilno Militarnej Semper Fidelis pod kierunkiem Sergiusza Myszograja,
dwukrotnie brała udział w projektach, których celem było upamiętnienie powstania warszawskiego. Był to już trzeci wyjazd na rocznicę powstania warszawskiego, w pierwszym uczestniczyło 4
członków grupy, w ostatnim – 15.
1 sierpnia rekonstruktorzy przemaszerowali w ogromnym upale ponad 10 kilometrów. Brali udział
w uroczystościach na ul. Dworkowej na warszawskim Mokotowie, których celem było oddanie czci
powstańcom, którzy wycofując się kanałami dostali się w ręce Niemców. Wymordowano tam około 140 osób. Z ul. Dworkowej członkowie grupy przeszli do Muzeum Powstania Warszawskiego.
O godzinie 17.00, symbolicznej godzinie rozpoczęcia powstania, znajdowali się na Starym Mieście
słuchając wycia syren i bicia dzwonów. Grupa ubrana w panterki i odpowiednio ucharakteryzowana, budziła z jednej strony sensację, z drugiej doświadczyła wiele sympatii ze strony mieszkańców
miasta i wielu turystów. Podobnie rzecz się miała wieczorem, gdy na placu J. Piłsudskiego śpiewano powstańcze piosenki. Wielkim przeżyciem dla rekonstruktorów były spotkania z powstańcami.
Po raz drugi do Warszawy rekonstruktorzy wyjechali 30 września, gdyż 1 października uczestniczyli w Marszu Niepokonanych. Tym razem weszli w role Warszawiaków, którzy po upadku powstania musieli opuścić miasto i zostali umieszczeni w obozie przejściowym w Pruszkowie. Panterki z 1 sierpnia zostały zastąpione przez cywilne ubrania z epoki, posypane tynkiem i pyłem.
Członkowie Semper Fidelis odgrywali powstańców, którzy musili oddać broń, księdza, który udzielał sakramentów, kobiet, które próbowały uratować rodzinne pamiątki. Na terenie Muzeum Dulag
121 (obóz w Pruszkowie) odbyła się przejmująca inscenizacja, w czasie, której przedstawiono nie
tylko przemarsz ludności cywilnej z Warszawy, ale i sceny rozdzielania rodzin, selekcji przeprowadzanych przez rekonstruktorów w mundurach SS, wywózek na roboty do Niemiec i do obozów
koncentracyjnych. W projekcie brało udział prawie 250 osób z całej Polski.

Lubonianie na Powstaniu Warszawskim
Członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia wzięli udział 1 sierpnia 2017
roku w oficjalnych obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
w stolicy.
Tematem wiodącym edukacyjnego wyjazdu kierowanego przede wszystkim do dzieci
i młodzieży było przybliżenie tematyki Powstania Warszawskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem udziału w nim Wielkopolan. W przedsięwzięciu wzięło udział 15
dzieci i młodzieży wraz ze swoimi opiekunami. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, przy wsparciu Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Stajni Lajkonik oraz
Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia.
Po dotarciu do stolicy udaliśmy się na oficjalne uroczystości pod Pomnikiem Polskiego
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz
państwowych oraz samorządowych, wszystkich opcji politycznych, a także stowarzyszeń i organizacji społecznych. Zaciągnięto warty honorowe, złożono wiązanki kwiatów, a hołd oddały poczty sztandarowe. Tam też uczestnicy naszego wyjazdu mieli
okazję spotkać się z uczestnikami tego wyjątkowego zrywu niepodległościowego.
Podczas dalszej drogi na Plac Zamkowy odwiedziliśmy miejsca związane z walkami
w Śródmieściu, w tym między innymi Uniwersytet Warszawski. Przy Kolumnie Zygmunta uczciliśmy godzinę „W” będącą kulminacyjnym momentem powstania. Bowiem o godzinie 17.00 we wtorek 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęto akcję „Burza”,
a więc działania zbrojne przeciwko okupantowi.
Wieczór spędziliśmy na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wspólnie śpiewając piosenki powstańcze podczas widowiska zatytułowanego „Warszawiacy śpiewają (nie)
zakazane piosenki” z udziałem Orkiestry Warszawy oraz Chóru Warszawiaków. Swoją obecnością zaszczycił je Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
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Przemysław Maćkowiak, Prezes TMML
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BURMISTRZ

RADA MIASTA

Małgorzata Machalska

Przewodnicząca:
Teresa Zygmanowska

Zastępcy Burmistrza:
Michał Popławski
Mateusz Mikołajaczak
Dyżury dla mieszkańców
w Urzędzie Miasta Luboń:
poniedziałki, 9:30-16:00
pl. Bojanowskiego 2
tel. 61 8 130 141
tel. 61 8 130 011
fax 61 8 130 097
office@lubon.pl

Zastępcy Przewodniczącej:
Paweł Radosław Krzyżostaniak
Piotr Łukasz Izydorski
Dyżury dla mieszkańców według
harmonogramu:
poniedziałki, 16:00-18:00

Biuro Rady
61 8 130 011 wew. 26
rada.miejska@lubon.pl
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA LUBOŃ

od września 2017r. do grudnia 2017r. (I i III poniedziałek miesiąca) od godz. 16.00 do godz. 18.00
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