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Aktualności

22 lutego 2017 r. minęło 45 lat od tragicznego 
wypadku, który miał miejsce w 1972 r. na terenie 
Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Ziemniaczanego. Wówczas w wyniku wybuchu 
dekstryny zginęło 17 osób. 

Aby upamiętnić ofiary tej katastrofy Ośrodek 
Kultury w Luboniu zorganizował apel pamięci. 

O godzinie 12:00 pod pomnikiem ofiar odbyły 
się uroczystości, złożono kwiaty i znicze. Przybyli 
dawni pracownicy WPPZ i osoby, które straciły 
swoich bliskich, a także przedstawiciele władz 
miasta, radni, delegacje instytucji i lubońskich szkół 
oraz członkowie Związku Strzeleckiego "Strzelec". 

OBCHODY 45. ROCZNICY
WYBUCHU DEKSTRYNY

Magdalena Baranowska Magdalena Baranowska

Historię wybuchu dekstryny przypomniała                        
dr Izabella Szczepaniak. Burmistrz Małgorzata 
Machalska w swoim przemówieniu zwróciła się 
do zgromadzonej młodzieży z prośbą, aby młode 
pokolenie nigdy nie zapomniało o tych tragicznych 
wydarzeniach.

Po apelu pamięci, w Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Żabikowie odbyła się msza św. 
w intencji ofiar i ich rodzin.
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Pożytek publiczny 10-11

Szanowni Mieszkańcy!

Zachęcam Państwa do lektury marcowego wydania Informatora. 
Jednym z głównych tematów jest siódma już Gala rozdania statu-
etek „Siewca Roku”. W tym miejscu chciałabym serdecznie podzię-
kować wszystkim Gościom, którzy swoją obecnością przyczynili się 
do uświetnienia tej uroczystości.

Zachęcam także do zapoznania się z materiałem dotyczącym rozli-
czeń PIT – wystarczy tak niewiele, aby zrobić coś dobrego dla nasze-
go miasta. A jak mogą Państwo przeczytać na stronie „Inwestycje” 
– mamy wiele do zrobienia.

Miłej lektury!

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Młodzieżowa Rada Miasta 

Informacje ze szkół 

str. 30

21
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Walczmy razem 
z zanieczyszczeniem 
środowiska! 

Więcej informacji na 
temat finansowego 
wsparcia wymiany 
kotłów, planowanych 
działań Burmistrz 
Miasta.

SŁOWO WSTĘPNE
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Szanowni  Państwo!

Zasiane ziarno przynosi plon wielokrotny. Zasiane dobro 
również przynosi plon wielokrotny. Jak co roku, już od               
7 lat, chcemy Państwu przedstawić ludzi, którzy w obrębie 
naszej społeczności są „Siewcami Dobra”. Ludzi, którzy 
poświęcają dla nas czas, robią rzeczy niestandardowe, 
a swoimi pasjami i pomysłami zarażają innych. Wśród 
nich są osoby publiczne, zaangażowane w działalność 
sportową, kulturalną, czy też odpowiedzialni społecznie 
biznesmeni.

Ich aktywność pomaga budować w Luboniu więzi 
społeczne. Dzięki nim, z roku na rok przybywa coraz 
więcej pomysłów, działań i ludzi, którzy w tych działaniach 
uczestniczą. To tak, jak z pojedynczego ziarna rzuconego 
w ziemię, wyrasta kłos zawierający kilkadziesiąt ziaren.
Dzisiejsza uroczystość ma służyć pokazaniu tych 
osób, uznaniu i docenieniu ich pracy. Sądzę, że 
będę wyrazicielem również Państwa odczuć życząc 
nominowanym zapału, dalszych sukcesów oraz coraz 
liczniejszego grona naśladowców.

Mamy także dzisiaj wśród nas osoby, które otrzymają 
medal „Zasłużony dla Miasta Luboń”. Medal nadawany 
przez Radę Miasta tym, którzy w sposób indywidualny, 
poprzez swoją pracę i postawę zostawiły trwały ślad 
w historii naszego miasta.

Małgorzata Machalska

24 lutego już po raz siódmy rozdane zostały statuetki „Siewca Roku”, które są uhonorowaniem dla 
aktywnych osób w Luboniu. Nagrody przyznawane były w czterech kategoriach: kultura, życie publiczne, 
sport i biznes. Podczas Gali zostały wręczone również medale Zasłużonym dla Miasta Luboń.

GALA ROZDANIA STATUETEK   
„SIEWCA ROKU 2016”

Siewca w kategorii Biznes
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Laureaci konkursu „Siewca Roku 2016”

Kultura: 
ks. Jacek Zjawin

Życie publiczne: 
Jednostka Strzelecka – Luboń

im. Orląt Lwowskich Związek Strzelecki „Strzelec”

Sport:
Grzegorz Rychel – Prezes Stowarzyszenia Zgrupka Luboń

Biznes:
Agnieszka i Jakub Mączkowiakowie „Marago Fit”

Zasłużeni dla Miasta Luboń:
Paweł Leszek Klepka
Edmund Kostrzewski

Jan Panek
Dariusz Szmyt

Alicja Walenciak-Galińska
Tadeusz Waliczak
Leon Wawrzyniak

ks. Jacek Zjawin - Siewca w kategorii KulturaKoncert Audiofeels

Związek Strzelecki Strzelec - Siewca w kategorii Życie Publiczne

Grzegorz Rychel - Siewca w kategorii Sport
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●  Zawarto umowę na budowę chodnika wzdłuż ul. Kalinowej i ul. Kasztanowej w Luboniu. Prace zrealizuje firma 
Budowlano – Remontowo - Drogowa Dariusz Białobrzycki. Planowany termin zakończenia prac budowlanych do 
dnia w terminie 04.05.2017 r.

●  Budowa sieci kanalizacji deszczowej  w ul. Solskiego. Prace zrealizuje firmaBUD-AN Sp. z o.o., ul. Kasztelana Zaremby 
2/3,  62-740 Tuliszków. Planowany termin zakończenia prac budowlanych do dnia w terminie 10.05.2017 r.

● Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Rutkowskiego i Spokojnej. Prace zrealizuje firma Andrzej 
SzypuraWodAn Instalacje Sanitarne, ul. Lipowa 20, 62-030 Luboń. Planowany termin zakończenia prac budowla-
nych do dnia w terminie 10.05.2017 r.

●  Budowa chodnika w ciągu ulicy Malwowej.
●  Remont chodnika w ciągu ulicy Dąbrowskiego.
●  Budowa chodnika w ciągu ulicy Kalinowej i Kasztanowej.
●  Remont chodnika w ciągu ulicy Sienkiewicza.
●  Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kolonia PZNF wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi.
●  Budowa chodnika w ciągu ulicy Jesiennej i Wiosennej.

●  przebudowa odcinka ul. Żabikowskiej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania
 ulic Buczka – Targowa – Poznańska,  

●  budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wiejskiej, 
●  budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kocie Doły (na odcinku od ul. Wodnej do ul. Podgórnej), 
●  budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej w Luboniu,
●  budowa ul. Dojazdowej oraz budowy odcinka ul. Rydla (od ul. 1 Maja do ul. Walki Młodych),
●  przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krętej z remontem nawierzchni,
●  termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2,
●  rozbudowa Przedszkola nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego, 
●  budowa chodnika oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasprzaka,
●  budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej,
● budowa kanalizacji sanitarnej w Kolonia PZNF wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi,
● budowa al. Jana Pawła II,
● Dom Włodarza,
● przebudowa przepustu w ciągu ulicy Kościuszki,
● dojazd do ogródków działkowych ROD Bratek,
● budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wawrzyniaka,
● budowa chodnika w ciągu Czajczej i Skośnej,
● budowa parkingu przy ulicy Dworcowej Park &Ride,
● budowa oświetlenia w ciągu ulicy Polnej (projekt Budżetu Obywatelskiego),
● budowa chodnika w ciągu ulicy Wczasowej.

Inwestycje miejskie
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Szanowni Mieszkańcy!
Co roku słyszymy, jak miasta i gminy zachęcają do zwrócenia uwagi na to, gdzie zostają nasze podatki. Dzieje 
się tak nie bez przyczyny, gdyż to właśnie dzięki tym podatkom miasto ma szansę na poprawę jakości w róż-
nych dziedzinach, między innymi: w realizacji zadań oświatowych, inwestycjach drogowych, funkcjonowaniu 
komunikacji miejskiej. Z roku na rok, odnotowujemy coraz wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych PIT. Dzięki temu, możemy przeznaczyć więcej funduszy na najpilniejsze potrzeby miasta.

Poniższe wykresy pokazują, że wpływy z podatku PIT stanowią ponad jedną trzecią całego budżetu miasta. 
Mają Państwo zatem realny wpływ na to, jak kształtuje się budżet Lubonia.

Szanowni Mieszkańcy, również zwracam się do Państwa z tą prośbą. Gdy będą Państwo składać deklaracje 
podatkowe i mieszkają w Luboniu, a nie są zameldowani – wystarczy wskazać Gminę Luboń jako miejsce 
zamieszkania. Małgorzata Machalska

Burmistrz Miasta Luboń

MIESZKAM W LUBONIU –TUTAJ PŁACĘ PODATKI

 

26500626
28974393

32224682

2014 2015 2016

Wpływy z PIT
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26 stycznia 2017 roku, w sali sesyjnej Urzędu 
Miasta odbyła się XXVIII Sesja Rady Miasta Luboń. 
Rada obradowała w 21 osobowym składzie. W sesji 
uczestniczyli  pani burmistrz, zastępcy, radni, mecenasi, 
sekretarz Miasta, skarbnik Miasta, pracownicy Urzędu 
Miasta, mieszkańcy i goście. Wśród gości obecni byli: 
przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, pani 
Edyta Dowhan, przewodniczący GKRPA, pan Rafał 
Marek, pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych, pani Małgorzata Szajek, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia”, pan 
Marcin Dzierżawczyk, dyrektor KOM-LUB-u, pan 
Tadeusz Urban. Wśród mieszkańców: pan Robert 
Korcz, Bogdan Tarasiewicz. Przedstawiciel prasy 
lokalnej „Wieści Lubońskie”, pan Jerzy Nowacki.

Radni, w głosowaniu jawnym podjęli szesnaście (16) 
następujących uchwał w sprawie:

- uznania za niezasadną skargi na Burmistrza Miasta 
Luboń;

- uznania za niezasadną skargi na Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu;

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Mieście Luboń na lata 2017-
2020;

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Luboń na rok 2017;

- zmiany Uchwały Nr XXXIX/244/2013 Rady Miasta 
Luboń z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie 
określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym i punkcie 
przedszkolnym oraz opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola, oddziały przedszkolne i punkt 
przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Luboń;

- nadania nazwy ulicy w Luboniu ("Wielkopolska");

XXVIII Sesja Rady Miasta Luboń

Rada Miasta Luboń

- zmiany uchwały nr XLV/213/97 Rady Miejskiej 
Lubonia z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy (przedłużenie ul. "Fiołkowej");

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 
2017 rok;

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Luboń na lata 2017-2027;
- przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń” 
(Paweł Klepka);

- przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń” 
(Tadeusz Waliczak);

- przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń” 
(Dariusz Szmyt);

- przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń” 
(Edmund Kostrzewski);

- przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń” 
(Jan Panek);

- przyznania pośmiertnie Medalu “Zasłużony dla 
Miasta Luboń”  (śp. Leon Wawrzyniak);

- przyznania pośmiertnie Medalu “Zasłużony dla 
Miasta Luboń”  (śp. Alicja Walenciak-Galińska).

W końcowej części obrad sesji przedstawiona została 
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta, Teresy 
Zygmanowskiej o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym, sprawozdania Pani 
Burmistrz i Zastępców Burmistrza.
Po wyczerpaniu porządku obrad XXVIII sesji 
Przewodnicząca Rady Miasta Luboń, Teresa 
Zygmanowska zamknęła obrady o godz. 20:46.
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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Zdrowa draka  
o talerz dzieciaka
„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. 

W ramach projektu powstała książeczka kucharska ze 
zdrowymi przepisami i mini poradnik żywienia dzieci. 
Publikację można odebrać w Urzędzie Miasta w Wydziale 
Oświaty Zdrowia i Kultury. Książeczka trafi także do 
wszystkich naszych przedszkolaków i będzie dostępna 
w szkołach.

O KASZY  GRYCZANEJ 
NA PRZEDNÓWKU

Świergot ptaków za oknem sprawia, że czujemy już wiosnę. 
Przednówek jest jednak czasem, kiedy nasze organizmy 
potrzebują ciepła.  Zanim pojawią się pierwsze kiełki i całe 
bogactwo ogrodów, łąk, pól i lasów powinniśmy spożywać 
dużo potraw ogrzewających na bazie zbóż. Jednym z nich 
może być cudowna gryka. 

Gryka - kasza gryczana niepalona
Uprażona i ugotowana zawsze odżywcza, ocieplająca - 
polecana  zimową porą i wczesną wiosną

Gryka jest przedstawicielem rodziny rdestowatych, ale ze 
względu na sposób uprawy podobny do zbóż, zaliczana jest 
właśnie do tej grupy. Z punktu widzenia dietetyka gryka jest 
wspaniałym źródłem krzemu. Zawiera bardzo dużo witaminy 
E zwanej witaminą młodości i słynie z powodu swego 
wzmacniającego działania na naczynia krwionośne. Związki 
flawonoidowe, które zawiera, pełnią rolę przeciwutleniaczy, 
czyli substancji zapobiegających występowaniu chorób 
cywilizacyjnych (miażdżyca, zawał serca, nowotwory, alergie). 
Gryka charakteryzuje się też dużą zawartością potasu 
i magnezu a ponadto żelaza, miedzi, chromu, cynku i kobaltu.

Jest źródłem witamin z grupy B, choliny, kwasu pantotenowego 
oraz witaminy PP i P (zapobiegają one pękaniu naczyniek 
krwionośnych oraz polepszają przyswajanie wapnia). 
W medycynie naturalnej gryka może być stosowana 
zewnętrznie na zapalenia skóry, wypryski i oparzenia (okłady 
przygotowuje się z papki zrobionej z uprażonej gryki z octem). 

Zachęcam do spożywania i gotowania kaszy niepalonej, bo ta 
forma gryki jest najbogatsza w naturalnie występujące w niej 

Zdrowe żywienie

związki, witaminy i składniki mineralne. Może ona służyć do 
nadziewania pierogów, warzyw, przygotowywania pilawów, 
krokietów i gołąbków. 

Kasza gryczana z dynią i marchewką

Ugotować kaszę gryczaną niepaloną z wodą  w proporcji 1:2. 
Na rozgrzaną patelnię dodać łyżkę wody i łyżkę oliwy a na 
to wrzucić 3 pokrojone w kostkę marchewki i kawałek dyni 
również pokrojony w kostkę. Podsmażyć mieszając, dodać 
soli i pieprzu,  trochę zimnej wody i dusić pod przykryciem na 
małym ogniu. Skropić sokiem z cytryny, doprawić szczyptą 
kurkumy, cząbru, dołożyć łyżeczkę masła. Wymieszać z kaszą, 
posypać zieleniną.

Jest to jedna z propozycji wytrawnego śniadania. Zachęcam do 
wypróbowywania tej propozycji z innymi kaszami i zestawami 
warzyw.

Smacznego!

Opracowanie materiału i realizacja projektu
"Zdrowa draka o talerz dzieciaka":
Magdalena Sołtysiak- UML, Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury
Emilia Bryś - UML, Promocja Miasta

mgr inż. Dominika Nitschke-Michalak
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Pożytek publiczny

Co roku w ramach funduszy przeznaczonych na działania w pożytku publicznym, miasto przyznaje 
dotacje dla stowarzyszeń, które realizują swoje zadania na przestrzeni roku. Na łamach Informatora 
będziemy prezentować Państwu kolejne działania.

Wykonawca zadania Nazwa Opis Termin realizacji

Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek

Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny-
Wielkopolski

Organizacja koncertu 
"Madonny Jana Pawła 
II" Spirituals Singers 

Band

Koncert zespołu Spirituals Singers Band, jednego 
z najstarszych wokalnych zespołów wykonujących 
muzykę jazzową, gospel i spiritual w Polsce uświetnił 
adorację Najświętszego Sakramentu w ołtarzu 
adoracyjnym, który w tym czasie stał w sanktuarium. 
Łącznie uczestniczyło w nim około 200 osób. 

2017-02-18

Lubońskie
Towarzystwo 

Kulturalne 

Instruktor muzyki
i śpiewu

Próby i występy z młodzieżowymi lubońskimi 
zespołami podczas rocznic, czy świąt państwowych.

2017-02-01
2017-12-31

Fundacja Akademia 
Muzyki Dawnej

Koncert edukacyjny 
dla dzieci i młodzieży 
"Muzyczne podróże 

Guliwera"

Koncert  skierowany jest do najmłodszej widowni 
(dzieci w wieku 3-6 lat). Jest to koncert-spektakl 
na motywach powieści J. Swifta z wykorzystaniem 
wykonywanej na żywo muzyki G. Ph. Telemanna.

2017-03-21
2017-05-24

Lubońskie Bractwo 
Kurkowe

Dęby Katyńskie Miejscem realizacji zadania publicznego będzie 
wyznaczony skwer przy kościele pw. św. Jana Pawła 
II w Luboniu i skwer przy Domu Kultury. Zadanie 
obejmuje przygotowanie terenu, zakup i posadzenie 
dębów oraz umieszczenie pamiątkowych tablic.

2017-03-01
2017-11-30

Lubońskie Bractwo 
Kurkowe

Groby Powstańców 
Wielkopolskich

Miejsce realizacji zadania to cmentarz w Wirach, 
Luboniu i na obszarze Wielkopolski. Odszukanie, 
zinwentaryzowanie grobów Powstańców 
Wielkopolskich i oznaczenie ich poprzez stosowne 
tabliczki.

2017-03-01
2017-12-30

Fundacja Edukacji 
Społecznej "EKOS"

Organizowanie
konkursów wiedzy: 

Konkurs dla Uczniów 
Gimnazjów "Złota Żaba" 
i Konkurs dla Uczniów
Szkół Podstawowych 

"Złota Żabka".
Drugi etap Konkursów 

2016/2017

Zadanie polega na przeprowadzeniu finałowego 
etapu konkursów przedmiotowych pn. „Złota Żaba” 
i „Złota Żabka”, realizowanych w roku szkolnym 
2016/2017, w którym wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów na obszarze województw 
wielkopolskiego i lubuskiego, m. in. w Luboniu. 

2017-02-01
2017-05-31

Stowarzyszenie
Zgrupka Luboń

Luboń na rowerze „Luboń na rowerze” to cykl 10 rajdów rowerowych 
dla dzieci, młodzieży szkolnej i rodzin. Na rajdy 
rowerowe zapraszamy rowerzystów od marca do 
października 2017 roku. Cykl rajdów kierujemy do 
mieszkańców Lubonia, żeby integrować się, budować 
lokalną społeczność oraz wspólnie na rowerach 
przemierzać pobliskie szlaki.

2017-02-01
2017-11-30

Oddział PTTK
im.Cyryla Ratajskiego

Wycieczka
„Poznajemy Południową 

Wielkopolskę”

Trasa zwiedzania: Koźmin Wielkopolski - Rozdrażew - 
Krotoszyn - Zduny - Baszków-Sulmierzyce – Luboń.

2017-03-01
2017-04-30



11 - Informator Miasta Luboń     

Szanowni Państwo,

20 lutego 2017 roku zakończyły się spotkania informacyjne w sprawie reformy
oświaty w lubońskich szkołach. Po wysłuchaniu wszystkich głosów i sugestii 
postanowiono, w pierwszej kolejności, decyzję o kontynuowaniu nauki przez  dziecko w dotychczasowej 
szkole lub o przeniesieniu go do innej szkoły lubońskiej, pozostawić Rodzicom uczniów obecnych klas 3 i 6.

W celu pozyskania informacji o decyzji Rodziców, dyrektorzy szkół, poprosili o wypełnienie deklaracji. 
Deklarację otrzyma każde dziecko z klasy 3 i 6. Deklarację prosimy złożyć do dnia 15 marca 2017 roku 
w sekretariacie szkoły, do której uczeń obecnie uczęszcza.

W przypadku, gdy uczeń obecnej klasy VI będzie zainteresowany klasą dwujęzyczną (w Szkole Podstawowej 
nr 3, do której zostają włączone oddziały dwujęzyczne z Gimnazjum nr 1), na deklaracji zaznacza jako 
pierwszy wybór Szkołę Podstawową nr 3. Pamiętać jednak należy, że o zakwalifikowaniu się do klasy 
dwujęzycznej decyduje pozytywny wynik testu predyspozycji językowych oraz kryteria określone 
w rozporządzeniu MEN ( informacje na temat naboru i testu zostaną umieszczone na stronie SP 3 
i Gimnazjum nr 1).

W przypadku, gdy uczeń obecnej klasy III, będzie zainteresowany klasą sportową w Szkole Podstawowej 
nr 1, jako pierwszy wybór wskazuje klasę sportową ( piłka nożna, tenis stołowy) w Szkole Podstawowej 
nr 1. Jednak, aby móc uczyć się w klasie sportowej, uczeń musi przejść, z wynikiem pozytywnym, testy 
sprawnościowe. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną zamieszone na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej nr 1.

Wierzymy, że po zapoznaniu się z sytuacją w lubońskich szkołach i poznaniu ich możliwości lokalowych, 
Rodzice podejmą słuszną decyzję dla dobra swojego dziecka. Jednocześnie informujemy, że po dokładnym 
przeanalizowaniu złożonych deklaracji podejmiemy dalsze działania, zmierzające do zapewnienia w każdej 
szkole pełnej struktury 8-klasowej.

Rozważana jest także możliwość utworzenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu (obecne Gimnazjum nr 2 
ul. Kołłątaja 1) od dnia 1 września 2017 roku klas na wszystkich poziomach. Decyzja o utworzeniu 
ww. oddziałów zostanie podjęta po przeanalizowaniu potrzeb środowiska. W związku z tym zainteresowani 
rodzice uczniów proszeni będą także o wypełnienie deklaracji zmiany szkoły i dostarczenie jej do 15 marca 
2017 r. do sekretariatu szkoły, do której dziecko obecnie uczęszcza.

Terminy "Drzwi otwartych" w lubońskich szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Luboniu
ul. Poniatowskiego 16
02.03.2017 godz. 18.00

Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu
ul. Żabikowska 40
03.03.2017 godz. 17.00

Szkoła Podstawowa nr 3 (Gimnazjum nr 1)
ul. Dąbrowskiego 2a/ul. Armii Poznań 27
klasy VII (w tym oddziały dwujęzyczne) - 07.03.2017 godz. 18.00
klasy I-IV - 7.03.2017 godz. 17.00

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. 1 Maja 10
10.03.2017 godz. 16.00

Szkoła Podstawowa nr 5 (obecne Gimnazjum nr 2)
ul. Kołłątaja 1
06.03.2017 godz. 17.00

Reforma Oświaty
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SKLEP WIELOBRANŻOWY

K&K ODZIEŻ
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się dzieciom przedstawieniem „ZOO” na podstawie wierszy 
Jana Brzechwy. Okazało się, że dzieci doskonale znały wiersze 
i w zasadzie wykonanie było wspólne. Wszystkie te spotkania 
były okazją do integracji międzypokoleniowej.

Długo zastawialiśmy się 
w jaki nieszablonowy 
sposób będziemy 
obchodzić Walentynki. 
Seniorzy uchwalili, że 
wybiorą się do kina, 
oczywiście na film 
o tematyce miłosnej. 
A jak spadać, to 
z wysokiego konia. 
Wybór był tylko jeden - „Sztuka Kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej”. Nikt nie był zawiedziony. 

W „Tłusty Czwartek” postanowiliśmy hucznie zakończyć 
karnawał. Do południa praca w kuchni - własnoręcznie usmażone 
pączki, a po południu zabawa przy ulubionych melodiach. 

Krzysztof R. Brych

Seniorzy w Luboniu

Dzienny Dom "SENIOR WIGOR"
Z okazji Dnia Babci i Dziadka często gościliśmy u nas dzieci 
z lubońskich szkół i przedszkola. Jako pierwsze odwiedziły 
nas dzieci z Przedszkola nr 1 w Luboniu. Zrobiły piękne 
przedstawienie, a każdy senior otrzymał kwiatka. Nasi seniorzy 

otrzymali także podkowy na 
szczęście, ozdobione przez 
dzieci z „Małego Wolontariatu” 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Puszczykowie. Prezenty 
sprawiły im dużo radości. 
Odwiedzili nas uczniowie 
lubońskiej „Cieszkowianki”. 
Przynieśli ze sobą swoje 

ulubione gry planszowe i książki. Pomimo różnic wiekowych, 
wszyscy – ci młodzi i ci trochę starsi znakomicie się bawili. 
Po feriach mieliśmy wizytę uczniów, tym razem ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Luboniu. Dzieci z klasy 2c wspólnie 
z seniorami przygotowały śniadanie. Jedna grupa szykowała 
śniadanie dla seniora, a druga śniadanie dla dziecka. Po 
wspólnym śniadaniu wystąpiły dzieci w specjalnie dla seniorów 
przygotowanym przedstawieniu. Seniorzy odwdzięczyli 

Ponad rok temu został otwarty w Luboniu Warsztat Terapii Za-
jęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnospraw-

nym „Wspólna Droga”. 
Po remoncie, budynek, 
w którym mieści się 
placówka, zamienił się 
w idealne dla nas miej-
sce. Powstały cztery 
pracownie, w których 
odbywają się zaję-
cia związane z pracą 
w gospodarstwie do-

mowym, zajęcia ogrodnicze, edukacyjne i komputerowe oraz 
plastyczne.
Dużo działo się w tym minionym roku. Oprócz codziennych zajęć 
angażowaliśmy się w różne konkursy, wyjazdy edukacyjne, wy-
cieczki, projekty, spotkania, prezentowaliśmy też nasze prace na 
wystawach, aukcjach i kiermaszach. 
Rok istnienia naszego Warsztatu uczciliśmy wspólnie przy torcie. 
Z tej okazji pojechaliśmy też 
do kina. To były bardzo fajne 
„urodziny”. Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy nam po-
magają i nas wspierają. Mamy 
nadzieję, że wszystkie kolejne 
lata też będą tak pracowite 
i owocne jak ten miniony.

Robert Grześkowiak
Daniela Jagłowska

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu… 

TWOJE ZDROWIE
- TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROK ISTNIENIA WARSZTATÓW 

TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
„WSPÓLNA DROGA”!

Kolejne spotkanie w bibliotece z cyklu spotkań z lekarzem 
było drugim z dr Jolantą Nalewaj-Nowak- dietetykiem 
onkologiem i psychodietetykiem. W dzisiejszych czasach  
żyjemy szybko, jemy, załatwiamy sprawy i nie mamy czasu na 
relaks i spotkania. A gdzie radość i uśmiech, i słuchanie siebie 
i innych? To pozostawia trwałe ślady w naszych organizmach. 
Wspomóc swoje zdrowie możemy poprzez organizowanie 
sobie możliwości dobrego ruchu  na powietrzu i gimnastyki, 
dostatecznej ilości wody w ciągu dnia, spożywania m.in. 
dobrych witamin i mikroelementów.

 Irena Skrzypczak
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Sprawy mieszkańców
MAŁŻEŃSTWA I ZGONY

STYCZEŃ 2017

Zgony

27.12.2016 r. Stefan Szulc ur. 1957 r.
28.12.2016 r. Krystyna Misiewicz ur. 1954 r.
10.01.2017 r. Marcin Pastwa ur. 1973 r.
16.01.2017 r. Bartosz Rogal ur. 1993 r.
17.01.2017 r. Teofila Bąkowska ur. 1926 r.
20.01.2017 r. Maria Roszkiewicz ur. 1916 r.
20.01.2017 r. Tadeusz Doruch ur. 1955 r.
22.01.2017 r. Mieczysław Nowak ur. 1936 r.
25.01.2017 r. Ryszard Grobelny ur. 1952 r.
27.01.2017 r. Alfreda Niezabitowska ur. 1924 r.

Małżeństwa

W styczniu zawarto 4 związki małżeńskie. Żadna 
z par nie wyraziła zgody na publikację danych.

z-ca kierownika USC Luboń, Jagoda Wawrzyniak
tel. 61 8 130 011 w. 57

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE… 
ZŁOTE GODY W LUBONIU

16 stycznia, jak co roku, Pary z długoletnim stażem 
małżeńskim otrzymały podczas specjalnej uroczystości 
medale i gratulacje od Burmistrz Miasta i Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego. Po oficjalnej części, 
zaproszone Pary mogły porozmawiać przy kawie, 
a nawet potańczyć – za oprawę muzyczną dziękujemy 
Zespołowi „Ton”. Takie spotkania są zawsze świetnym 
momentem, aby podzielić się z innymi parami swoimi 
doświadczeniami. Gratulujemy wszystkim Parom, które 
świętowały swoje jubileusze:

50. rocznica: Leokadia i Kazimierz Surdykowie, Irena 
i Czesław Wilczkowie, Kazimiera i Jerzy Adamscy 
Krystyna i Czesław Baranowscy, Halina i Zygmunt 

Czajowie, Domicela i Zbigniew Czajkowie, Marianna 
i Jerzy Dąbkowscy, Teresa i Tadeusz Gulawscy, Wanda 
i Stefan Kędziowie, Aleksandra i Benon Kijakowie, 
Krystyna i Włodzimierz Kleiberowie, Inge i Stefan 
Przedwojscy, Czesława i Henryk Rozczyńscy, Emilia 
i Stefan Siódmiakowie, Jadwiga i Czesław Sofczyńscy, 
Barbara i Florian Sommerfeldowie, Alicja i Janusz 
Syllerowie, Maria i Wojciech Śmigielscy, Maria i Jerzy 
Tomaszewscy, Maria i Czesław Tylkowie, Walentyna 
i Antoni Wandasowie, Janina i Wacław Wierzbiccy, 
Krystyna i Andrzej Winklowie.

55. rocznica: Krystyna i Jan Barłógowie, Kazimiera 
i Stanisław Kostrzewscy, Maria i Zygmunt 
Maćkowiakowie, Bożena i Henryk Matuszakowie, 
Barbara i Andrzej Melingerowie, Krystyna i Adam 
Pytkowie, Bogusława i Czesław Szafczykowie, Anna 
i Zygmunt Toporscy, Krystyna i Jerzy Pilarczykowie.

60. rocznica: Regina i Marian Akuszewscy, Franciszka 
i Czesław Kubiakowie, Anna i Stefan Majewscy, Eugenia 
i Mieczysław Ratajczakowie.

65. rocznica: Maria i Jan Jóśkowiakowie.fot. Paweł Wolniewicz

fot. Paweł Wolniewicz

fot. Paweł Wolniewicz
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W związku z realizowanym programem 
prewencyjnym "Poznański Rower - Bezpieczny 
Rower", pragnie przekazać Państwu wykaz nowych 
terminów znakowań rowerów w Komisariacie 
(Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 42). 

OZNAKUJ SWÓJ ROWER!

MARZEC
14.03.2017 r .w godz. 15:00 - 18:00 
21.03.2017 r. w godz. 10:00 - 13:00 

KWIECIEŃ 
03.04.2017 r. w godz. 15:00 - 18:00 
27.04.2017 r. w godz. 10:00 - 13:00

Policja

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Luboń 

nr V/32/2015 z dnia 5 marca 2015 r., zmienionej uchwałą Rady Miasta Luboń nr XIV/78/2015 
z dnia 26 listopada 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Luboń wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniach od  28.02.2017 do 20.03.2017, w siedzibie Urzędu Miasta Luboń,  
pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 002  w godz. od 1130 do 1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
17.03.2017 (piątek) w Urzędzie Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2 sala nr 208, II piętro, 
o godzinie 14oo.  

Projekt Studium wraz z Prognozą będzie dostępny na stronie Urzędu Miasta Luboń 
– www.lubon.pl – BIP – Wyłożenie planów.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
Studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lubonia z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2017r.

BURMISTRZ
MIASTA  LUBOŃ

Luboń, dnia 20 lutego 2017r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Miasta Luboń

STUDIUM MIASTA LUBOŃ
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

W miesiącu styczniu Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu 
odnotowała 34 interwencje w przypadkach 15 pożarów 
oraz 19 miejscowych zagrożeń. Zdarzenia miały miejsca 
w Luboniu, Poznaniu na terenie gminy Komorniki oraz na 
autostradzie A2.

Interwencje w Luboniu:

01.01 – ulica Leśmiana pożar krzaków, ulica Pułaskiego 
pożar kartonów, ulica Poniatowskiego kolizja 
samochodów osobowych

02.01 – ulica Powstańców Wielkopolskich pożar 
śmietnika,

05.01 – ulica Miodowa pożar sady w kominie,

07.01 – ulica Nagietkowa pożar śmieci, ulica 
Szkolna sprawdzenie przyczyn iskrzenia przewodów 
elektrycznych w mieszkaniu oraz zapachu spalonej 
izolacji

09.01 – ulica Jachtowa wyciągnięcie tonącego psa 
z Warty, ulica Sikorskiego pożar mieszkania,

10.01 – Sobieskiego pożar sadzy w kominie

11.01 – ulica Ziemniaczana pożar sadzy w kominie,

13.01 – ulica Świerczewska pożar kotłowni,

14.01 – ulica Armii Poznań wypadek samochodowy,

15.01 – ulica Wojska Polskiego sprawdzenie przyczyny 
załączenia się czujnika tlenku węgla w mieszkaniu,

16.01 – Luboń trasa kolejowa Poznań – Dębiec 
potrącenie człowieka przez pociąg,

18.01 – ulica Kołłątaja sprawdzenie przyczyn zadymienia 
w mieszkaniu,

20.01 -  ulica Rydla sprawdzenie przyczyny załączenia 
się czujnika tlenku węgla w mieszkaniu, ulica Mazurka 
pomoc zespołowi pogotowia ratunkowego w transporcie 
osoby poszkodowanej do karetki,

21.01 – ulica Żabikowska usunięcie plamy 
ropopochodnej z powierzchni jezdni,

25.01 – ulica Sobieskiego zalana piwnica,

28.01 – ulica Niepodległości pomoc policji w otwarciu 
mieszkania,

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBOŃ
Strażnicy miejscy Miasta Luboń w styczniu 2017 roku 
wykonali w sumie 820 różnego rodzaju interwencji.

- Ze względu na porę roku i warunki atmosferyczne, 
kontrolujemy wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy miejsca, gdzie mogą znajdować się osoby 
z problemem bezdomności. Udzielamy im informacji gdzie 
mogą przenocować i gdzie zgłosić się po pomoc.

- W styczniu 199 razy właścicielom nieruchomości 
przypominaliśmy o obowiązku oczyszczenia chodnika 
z lodu i śniegu.

- 16 razy otrzymaliśmy zgłoszenie z prośbą o rozruch 
samochodu. Interwencji ze zwierzętami odnotowaliśmy 
łącznie 18. W dwóch przypadkach zgłoszenia dotyczyły 
biegających saren, w jednym zaś lisów.

- W 58 przypadkach nasze działania dotyczyły zgłoszeń 
o potencjalnym spalaniu nieczystości stałych w domowych 
piecach. Najczęściej jednak czarny dym wydobywający 
się z komina świadczył o niskiej jakości ale dozwolonym 
opale, starej instalacji grzewczej, w tym przede wszystkim 
piecach starszych generacji emitujących większą ilość 
zanieczyszczeń. Znaczna część zgłoszeń dociera do 
nas w godzinach między 16.00 a 18.00 kiedy to po 
powrocie do domu następuje rozpalanie palenisk. Warto 
również zaznaczyć że sposób rozpalania pieca ma także 
niepośredni wpływ na ilość wydobywającego się dymu. 
W dalszym ciągu jednak prosimy o sygnały dotyczące tej 
kwestii.

 Odnotowaliśmy 82 wykroczenia w ruchu drogowym, 
w głównej mierze dotyczyły one nieprawidłowego postoju 
i zatrzymania.

- Strażnicy miejscy zabezpieczali ład i porządek podczas 
przemarszu orszaku w ramach uroczystości Trzech Króli, 
a także koncertu kolęd (13.01.) i koncertu noworocznego 
(21.01.). Jak co roku, strażnicy dbali o bezpieczeństwo 
wolontariuszy WOŚP.

- Braliśmy udział w działaniach prewencyjnych pod hasłem 
„mały ratownik w lubońskiej szkole”.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń
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Biblioteka Miejska

Pokoleniowe śpiewanie kolęd i pastorałek
18 stycznia przywołało świąteczną atmosferę.

24 stycznia gościem Galerii na Regale był 
pisarz Jan Grzegorczyk - człowiek o wspaniałej 

osobowości i wielu talentach.

Spotkanie z Jackiem Krygiem 8 lutego 
przeniosło nas do Chin, gdzie rozpoczął się

Rok Koguta.

Podróż na Rajską Wyspę 11 lutego
dostarczyła mnóstwo pozytywnej energii

w mroźną sobotę.

Walentynkowe spotkanie Klubu Promyk
z niespodziankami – występ Kabaretu

Humoreska oraz pokaz tańca hinduskiego.

Nie przegap!

Biblioteka Miejska zaprasza:

7 marca godz. 17.00 - „Wokół architektury.
Puszczykowo jako Miasto-Ogród”. Wykład poprowadzi dr Dorota Molińska. 

Wstęp 5 zł.

8 marca godz. 17.00 - Mirosław Kowalczyk
„Kabaret 20 – lecia międzywojennego”. Humor i piosenka z tamtych lat. 

Podróż po scenach kabaretowych Warszawy i Lwowa. 
W programie piosenki, skecze, monologi i dowcipy przedwojennej

Warszawy i Lwowa.

14 marca godz. 17.00 - Wystawa połączona z kiermaszem rękodzielnictwa - 
„Wielkanocne Fanaberie”.

17 marca godz. 17.00 - Salon poetycko-muzyczny Biblioteki Miejskiej 
w Luboniu - prowadzi Pani Kalina Izabella Zioła - Dzień Kobiet.

Wstęp 5 zł.

Rodzinne soboty
w Bibliotece

Zapraszamy dzieci i rodziców 

na sobotnie koncerty, teatrzyki 

i filmy, a także odkrywanie świata 

i rozwijanie swoich pasji. Co sobotę 

dla każdego coś miłego!

Ferie w Bibliotece

W dniach od 6 do 10 lutego dzieci 

spędziły ferie w Bibliotece i razem odbyły 

podróż dookoła świata. Zwiedziliśmy 

wszystkie kontynenty. Pełni wrażeń, 

wytańczeni, z mnóstwem oryginalnych 

pamiątek i prac plastycznych, czekamy 

na następne ferie.

ul. Żabikowska 42, tel. 61-813-09-72 
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Zapowiedzi:
03.03.2017r. godz. 19:00, Ośrodek Kultury w Luboniu – Projekcja filmu pt. „Katastrofa w Luboniu”, który powstał w ramach cyklu 
„Zapomniane historie”. Dokument przypomina tragedię sprzed 45 lat, kiedy to w hali Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Ziemniaczanego doszło do wybuchu dekstryny. Wskutek wypadku zginęło wówczas 17 osób. Po projekcji filmu odbędzie się krótkie 
spotkanie z autorem dokumentu Zbysławem Kaczmarkiem. Wstęp wolny. 
23.03.2017r. godz. 10:10, Ośrodek Kultury w Luboniu – Przedstawienie dla dzieci pt. „Wiklinioki” w wykonaniu Filharmonii Pomysłów. 
Grupy zorganizowane po wcześniejszym zgłoszeniu. Wstęp 2 zł.
24.03.2017r. godz. 19:00, Ośrodek Kultury w Luboniu – „U studni”.
Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu polskiej grupy muzycznej, w skład której wchodzą członkowie zespołu Stare Dobre Małżeństwo. 
Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury i na stronie www.Bilety24.pl w cenie 25,00zł. 
02.04.2017r. godz. 15:00-18:00, Ośrodek Kultury w Luboniu – Warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych dla dzieci. Zapewniamy 
niezbędne materiały.  Wstęp bezpłatny.

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH
27 stycznia 2017r. otwarto w Bibliotece Miejskiej w Luboniu 
wystawę prac plastycznych „Dziewczyna z książką i malarska 
przygoda z jabłkiem”. Autorami prac są uczestnicy zajęć 
plastycznych prowadzonych w Ośrodku Kultury w Luboniu 
przez artystę plastyka dr Dariusza Głowackiego:
Marta Bendowska, Izabella Buczkowska, Wiesław Frąckowiak, 
Kornelia Głowacka, Elżbieta Kozielska, Ola Kowańska, Marianna 
Kowańska, Iza Majchrzak, Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Agata 
Papis, Joanna Pilakowska, Olga Popiół, Jola Prajs, Karina Prajs, 
Marek Rachuba, Wiktoria Ratajczak, Marlena Szczepska-
Jakubowska, Urszula Urbańska, Ryszard Walla, Ola Wegner, 
Halina Wilkowska.
Pracownicy Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta, członkowie 
lubońskiego sztabu WOŚP.

FOTOGRAFIA JAKO SZTUKA NIEOCZYWISTA
Styczniowe spotkanie z cyklu „spotkań ze sztuką” poświęcone 
zostało fotografii. Na przykładach prac z całego świata 
pokazaliśmy nie tylko różnorodność tego medium, ale przede 
wszystkim staraliśmy się pokazać sztukę fotografii, która 
umożliwia nam zobaczenie świata w sposób nieoczywisty. 
Prezentowaliśmy również fotografie, w których najważniejszy 
jest ich wymiar twórczy oraz fotografie, w których świat widzimy 
poprzez indywidualne doświadczenia twórcy. Prezentację 
w formie wykładu poprowadził dr Dariusz Głowacki.

Wystawa prac plastycznych

FERIE Z OŚRODKIEM KULTURY
Jak co roku podczas pierwszego tygodnia zimowych 
ferii, Ośrodek Kultury zorganizował aktywny 
wypoczynek dla dzieci. Skorzystało z niego 45 dzieci 
w wieku od 7 do 12 lat. Pierwszy dzień spędziliśmy 
w Kinepolis oglądając film „Balerina”. Po projekcji 
czekała nas niespodzianka i występ dzieci ze szkoły 
baletowej, które zaprezentowały kilka układów 
z „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego. 
Kolejne dni minęły nam na wodnych szaleństwach 
na basenie Octopus w Suchym Lesie oraz Oaza 
w Kórniku. Swoją kondycję dzieci mogły sprawdzić 

Ferie z Ośrodkiem Kultury - zabawy w Jump Arena

Ferie z Ośrodkiem Kultury - wizyta w Muzeum w Rogalinie

także w parku trampolin - Jump Arena, gdzie pod 
okiem trenera pokonywały tor przeszkód i ścieżkę 
akrobatyczną. W ostatnim dniu wybraliśmy się 

do odremontowanego Pałacu w Rogalinie, gdzie 
zwiedziliśmy pałacowe wnętrza, poznaliśmy 
historię rodziny Raczyńskich i uczestniczyliśmy 
w nietypowej lekcji muzealnej.

Ośrodek Kultury
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Uczestnicy turnieju finałowego

Mistrzowie Wielkopolski Joker Piła

Amber Kalisz - II miejsce

Energetyk - III miejsce

LOSIR

EMOCJE PODCZAS
TURNIEJÓW LUBOŃ CUP

PIŁKARSKA AKADEMIA
AKTYWNYCH NAJLEPSZA WŚRÓD 

NAJMŁODSZYCH PIŁKARZY

LECHIA KOSTRZYN ZWYCIĘŻA

JOKER PIŁA MISTRZEM 
WIELKOPOLSKI

Prezes WZPN Paweł Wojtala wręczał nagrody najlepszym

Bardzo ciekawy i stojący na wysokim poziomie turniej rozegrały 
14 stycznia zespoły rocznika 2005 w cyklu rozgrywek Luboń 
CUP. Mecz o trzecie miejsce stał na świetnym poziomie i tylko 
jeden gol decydował o zwycięstwie podopiecznych Tomasza 
Niedzieli z UKS Śrem. 

Finał to popis „zielonych”. Zawodnicy trenera Damiana 
Wolińskiego zdecydowanie zaatakowali rywali z Pępowa 
i szybko objęli prowadzenie. Nagrodę specjalną otrzymała 
Oliwia Jaśniak z UKS Śrem, królem strzelców został Mikołaj 
Gamalczyk z Warty. Najlepszym bramkarzem, został Kacper 
Topolski/Warta/ syn wieloletniego bramkarza „zielonych” 
Artura Topolskiego. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został jego kolega klubowy 
Cezary Modławski strzelec dwóch bramek w meczu finałowym.

Klasyfikacja najlepszych:
1. Warta Poznań
2. Dąbroczanka Pępowo
3. UKS Śrem
4. Lech 13 Poznań I

Aż 135 bramek zdobyli młodzi piłkarze uczestniczący w turnieju 
Luboń Cup dla rocznika 2009, który został rozegrany 29 
stycznia. Najlepsi okazali się zawodnicy Piłkarskiej Akademii 
Aktywnych, którzy po zwycięstwie nad Stellą Luboń 2:0 
i remisie z Dolcanem Ząbki odebrali puchar ze triumf w  
Turnieju Luboń Cup – rocznik 2009. Stella zajęła drugie miejsce.

Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy Dolcanu Zabki, 
którzy potwierdzili miano czołowej drużyny w województwie 
mazowieckim w swoim roczniku. Przyznano wyróżnienia 
indywidualne. Najlepszym zawodnikiem został Dawid Jander 
(Stella Luboń), natomiast tytuł najlepszego bramkarza przypadł 
zawodnikowi Dolcanu Ząbki Barkowi Mielczarkowi. Królem 
strzelców został Cyprian Łąkiewicz z Orła Międzyrzecz.

Klasyfikacja rocznika 2009 
1. PA Aktywnych
2. Stella Luboń 
3. Dolcan Ząbki
4. UKS Talent

Turniej Luboń Cup dla zawodników rocznika 2007 zakończył się 
zwycięstwem zespołu Lechii Kostrzyn. 

Podopieczni trenera Kamila Osiora i kierownika Michała Janiaka 
zakończyli turniej bez porażki zwyciężając 5 razy i dwa razy 
remisując. Wybrano najlepszego gracza turnieju, którym został 
Wiktor Świerkowski z Red Box Suchy Las, najlepszym strzelcem 
okazał się Wojtek Mońka z Lechii Kostrzyn, natomiast tytuł 
najlepszego bramkarza dostał się w ręce Maksa Rusa z Mieszka 
Gniezno.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się udziałem prezesa 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Pawła Wojtali. 
Wielokrotny reprezentant Polski uczestnik mistrzostw świata 
w 2006 roku /strzelił 2 bramki w meczu Polska – Honduras/, 
wręczając nagrody i wyróżnienia życzył młodym piłkarzom 
wiele wytrwałości w dążeniu do sportowych sukcesów. 

Klasyfikacja najlepszych:
1. Lechia Kostrzyn
2. Mieszko Gniezno
3. Polonia Środa 
4. Unia Swarzędz

Zawodnicy Jokera Piła okazali się najlepsi w rywalizacji 
o Mistrzostwo Wielkopolski juniorów w siatkówce. Podopieczni 
trenera Tomasza Aszenberga pokonali w najważniejszym meczy 
zespół VII LO SMS Amber Kalisz 3:0 i zakończyli dwudniową 
rywalizację najlepszych wielkopolskich siatkarzy bez straty 
punktów. Drugie miejsce zajęli zawodnicy zespołu Amber 
Kalisz.

Marek Giese

Marek Giese

Dużą niespodzianką 
okazało się trzecie miejsce 
najmłodszego w stawce 
zespołu Energetyka Poznań, 
który w decydującym 
o zajęciu miejsca 
premiowanego awansem do 
rozgrywek ogólnopolskich 
pokonał 3:1 UKS RATAJE. 
Sobotnie i niedzielne 
mecze dostarczyły licznej 
publiczności wiele emocji. 

W uroczystości zakończenia 
Mistrzostw uczestniczyła 
p. Małgorzata Machalska 
– Burmistrz Lubonia oraz 
prezes Wielkopolskiego 
Związku Piłki Siatkowej - 
Jacek Broński.

Kolejność końcowa 
Mistrzostw Wielkopolski:
1. JOKER Piła
2. VII LO SMS Amber Kalisz
3. KS Energetyk Poznań
4. UKS Rataje Poznań
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Młodzieżowa Rada 
Miasta

Nowa siła – IV kadencja MRM 
oficjalnie wystartowała

Kierunek działania

Po raz pierwszy w pełnym składzie spotkaliśmy 
się podczas szkolenia, dzięki któremu mogliśmy 
poznać swoje umiejętności, pomysły, które 
chcemy zrealizować w MRM, a także w jaki 
sposób działa samorząd. Wszystkie te elementy 
sprawiają, że jesteśmy lepiej przygotowani do 
podjęcia pracy w Radzie. Podczas warsztatów 
stworzyliśmy również obszary, w których 
chcemy działać. Poza organizacją imprez 
sportowych i kulturalnych, zamierzamy 
aktywnie włączyć się w funkcjonowanie plaży 
miejskiej, opracowanie Strategii Rozwoju 
Miasta, konsultowanie projektów skwerów 
zieleni, miejsc rekreacyjnych i programów dla 
młodzieży. Chcemy także, aby obecność MRM 
była bardziej widoczna w szkołach – liczymy 
na współpracę z dyrektorami, nauczycielami… 
i przede wszystkim uczniami! Myślimy, że nie 
będzie z tym problemów… ;)

I sesja MRM

Podczas pierwszej sesji, która odbyła się 20 
lutego, Radni III kadencji oficjalnie podziękowali 
wszystkim osobom, które włączyły się w ich 
pracę. Następnie Pani Burmistrz wręczyła 
nominacje dla Radnych IV kadencji i przeszliśmy 
do wyboru prezydium. Przewodniczącą została 
Oliwia Krüger, Wiceprzewodniczącymi Alicja 
Malujda i Filip Wesołowski, a Sekretarzem 
Oliwia Miłek. Mamy więc połączenie 
doświadczenia z poprzedniej kadencji i nową 
energię – każdy z nas ma inny charakter 
i dobrze się uzupełniamy.

Oliwia
Kruger

Alicja
Malujda

Oliwia
Miłek

Filip 
Wesołowski

Pierwsze wspólne zdjęcie

Szkolenie
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Szkoła Podstawowa nr 1 

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

Dzień Sportu

Mały Ratownik

Zabawy w Kinder Parku podczas ferii zimowych

Absolwenci VId

Dzieci z 1b przygotowaly karmniki

Dzień Sportu
25 stycznia naszej szkole, tradycyjnie już obchodzono Dzień Sportu. Celem 
imprezy było podsumowanie półrocznej pracy z młodzieżą w zakresie wychowania 
fizycznego, integracja środowiska nauczycieli i uczniów oraz propagowanie zasady 
fair play w sporcie. Rywalizowano w konkurencjach: wyścig z przekazywaniem 
pałeczki sztafetowej, przejściem przez szarfę, toczeniem i kozłowaniem piłki, wyścig 
z przenoszeniem klocków, prowadzeniem krążka kijem hokejowym itp. Dodatkowo 
rozwiązywano quiz sportowy. Medale, dyplomy oraz soki owocowe dla wszystkich 
uczniów ufundowała Rada Rodziców z SP1.
Hanna Idzikowska

Skarby Groty Lascaux
W piątek 20 stycznia klasa 5B wybrała się do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Komornikach na spotkanie z panią Marią Gostylla-Pachucką, absolwentką 
Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na wystawie zaprezentowano gobeliny: 
ich autorkę zainspirowały słynne malowidła naskalne w grocie Lascaux na południu 
Francji. Pani Maria opowiadała o swojej twórczości a dzieci zainspirowane 
jej tkaninami wykonały prace plastyczne przedstawiające Groty Lascaux.                                                                                    
Agata Szulc

Akcja „Mały ratownik”
Już po raz trzeci została zorganizowana akcja „ Mały Ratownik”. Uczestniczyli w niej 
uczniowie klas 0, I, II i III, a całą akcję fachową pomocą wsparli lubońscy Strażacy, 
Policjanci, Straż Miejska i uczennice klasy pożarniczej Szkoły Handlowej w Poznaniu. 
Strażacy i uczennice klasy pożarniczej uczyli udzielania pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym w sytuacjach zagrożenia życia. Lubońscy Policjanci przygotowała 
dla naszych uczniów miasteczko ruchu drogowego. Dzieci podczas zabawy 
piankowymi samochodami utrwalały zasady ruchu drogowego i bezpiecznego 
poruszania się po drogach.
Maria Sleboda, Iwona Okupniak

Półkolonie zimowe w SP1
W okresie zimowych ferii w naszej szkole tradycyjne już dzieci uczestniczyły 
w małych formach wypoczynku organizowanych przez nauczycieli. Byli w Centrum 
Bowlingu NIKU w Poznaniu, na basenie i lodowisku „Chwiałka” w Poznaniu. 
Dwukrotnie uczestniczyli w seansach filmowych w Multikina 51, a także w „Kinder 
Parku” i „ Kinderplanecie”. 
Hanna Idzikowska

Spotkanie absolwentów klasy VI d- rocznik 2003.
26 stycznia już po raz drugi odbyło się spotkanie absolwentów klasy VI d wraz 
z wychowawczynią. Uczniowie zebrali się na „lekcji wychowawczej” w sali nr 5, którą 
opiekowali się w ostatnim roku szkolnym. Po sprawdzeniu obecności opowiadali 
o swoich osiągnięciach w I semestrze nauki w gimnazjum. Każdy bardzo chętnie 
dzielił się wrażeniami. Następne spotkanie wyznaczyliśmy sobie na 20 czerwca 
2017roku – oczywiście w sali nr 5.
wychowawczyni klasy VI d  Hanna Idzikowska

Karmniki dla ptaków
Zimą, gdy spadnie śnieg, ptakom trudniej jest znaleźć pożywienie, dlatego 
w poniedziałek 16 stycznia uczniowie klasy 1b przynieśli do szkoły wszystkie 
potrzebne materiały, by wykonać karmniki dla ptaszków.  Wykonaliśmy je 
z plastikowych butelek i drewnianych łyżek. Wszystkie karmniki powiesiliśmy na 
terenie naszej szkoły, by ptaki mogły się najeść do syta. 
Marlena Torkowska 
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Matematyczny wystrój naszej szkoły

Poznaj, doświadcz, zrozum

Wycieczka do Laboratorium Wyobraźni

Koncert flażoletowy

Pastorałka

Matematyczny wystrój naszej szkoły
Od grudnia w naszej szkole codziennie uczniowie mogą pokonywać schody, na 
których umieszczono tabliczkę mnożenia, nazwy matematyczne oraz jednostki: masy, 
długości i objętości. W minionym tygodniu powstała również naścienna naklejka ze 
wzorami na pola figur płaskich oraz przestrzennych.Serdeczne podziękowania za 
realizację tego projektu kierujemy do firmy ReklamySC Szymon Cichowlas.
K.Ludwiczak 

Poznaj, doświadcz, zrozum
W drugim semestrze klasa 2c w ramach projektu „Poznaj, doświadcz, zrozum”, 
przeprowadzać będzie doświadczenia przyrodniczo-chemiczne. 25 stycznia 
odbyły się pierwsze zajęcia. Uczniowie zapoznali się z pojęciem dyfuzji i napięcia 
powierzchniowego. Wykonane zostały trzy doświadczenia przy wykorzystaniu 
atramentu i wody, pieprzu, wody i płynu do naczyń oraz kolorowych skittelsów 
i wody.
M. Olejniczak, K. Ratajczak, A. Augustyniak

Nasze misie mają już imiona!
23 stycznia rozstrzygnięto konkurs na imiona dla szkolnych  misiów.Najciekawsze 
propozycje zgłosiły  klasy 5b i 6a, dlatego  jury postanowiło połączyć oba pomysły. 
Misia to Halinka Wianka, miś Auguścik Cieszko.

Wycieczka do Laboratorium Wyobraźni
Czy wiedzieliście, że gwiazdy mają różne kolory w zależności od temperatury? 
Właśnie takich  ciekawostek dowiedzieliśmy się w  planetarium.  Zwiedziliśmy także  
interaktywną wystawę przedstawiającą  siły fizyki.  Każdy mógł się samodzielnie 
przekonać jak działa radar, siła odśrodkowa, czy obwody elektryczne! Zbudowane 
przez naszych uczniów roboty walczyły na ringu.
Jezierska, A. Słonka – Moskwa, M. Szwacki

Koncert flażoletowy
18 stycznia w Gimnazjum nr 2 w Luboniu odbył się koncert flażoletowy, który on 
dedykowany babciom i dziadkom z okazji ich święta. Wzięły w nim udział dzieci 
z lubońskich szkół. Również nasza szkoła bardzo licznie przyłączyła się do tego 
przedsięwzięcia. Młodzi artyści zagrali i zaśpiewali pięknie kolędy. Niektóre dzieci 
pierwszy raz wystąpiły przed tak szeroką publicznością.
A. Mikulska-Spalona, D. Michalak, M.Gidaszewska, M. Olejniczak

Finaliści Konkursu Wiedzy o Lechu Poznań
W grudniu, w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Lechu Poznań organizowany 
przez KKS Lech Poznań. Do finału, który odbędzie się w marcu na stadionie przy 
ul. Bułgarskiej, zakwalifikowali się:Franciszek Bartochowski, Jan Hajduk, Kornelia 
Grzesiak, Gracjan Kasik, Kacper Wałek, Aleksandra Urbaniak, Franciszek Kozłowski, 
Jan Stando, Piotr Libner. Wszystkim serdecznie gratulujemy! :)
Małgorzata Gorzyńska-Gościak

Pastorałka
W ubiegłym tygodniu uczniowie klas 5c, 5d oraz dzieci ze świetlicy pojechały 
do Poznania na przedstawienie „Pastorałka” w wykonaniu Dziecięcego Zespołu 
Folklorystycznego “Cepelia-Poznań”.
To inscenizacja zwyczaju kolędowania oparta na autentycznej gwarze ludowej 
Ziemi Żywieckiej. Tekst  przeplatany był polskimi tańcami, śpiewem i grą na fletach 
w wykonaniu dzieci.Byliśmy szczególnie dumni, ponieważ w przedstawieniu brała 
udział nasza uczennica i koleżanka Zosia Guzik z klasy 5c.

Szkoła Podstawowa nr 2 

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp2lubon.eu
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Szkoła Podstawowa nr 3 
Marzycielska poczta
Uczniowie włączyli się do ogólnopolskiej akcji Marzycielska Poczta. Akcja polega na wysyłaniu kartek i listów do chorych dzieci. Ten 
gest sprawia adresatom przesyłek ogromną radość. Dzieciaki otrzymują nie tylko nasz list, ale też życzliwość i wsparcie. 
M. Gołaszewski
Tenis i pisanie książek
10 stycznia naszą szkołę odwiedził niezwykły gość – pan Michał Filipiak, który jest trenerem tenisa ziemnego oraz organizatorem 
przeróżnych imprez tenisowych odbywających się na terenie całej Wielkopolski. Jednak nie tylko tenisem zajmuje się pan Michał... 
Jak sam zdradził w dzieciństwie lubił wymyślać i opisywać różne historie! Dzięki swojej wyobraźni powołał do życia Redaktora 
Marchewkę. Redaktor jest niezwykle sympatycznym dziennikarzem, który zaczyna w swojej pracy zawodowej zajmować się tenisem 
ziemnym. Odwiedza turnieje tenisowe i ma do czynienia ze światem tenisowym na co dzień.
E. Iglewska- Nowik
Koncert flażoletowy
W sobotę 14 stycznia w katedrze  w Poznaniu odbył się 21 koncert flażolecistów. Dzieci z klasy 2a, 2c oraz 3c mogły brać udział w tej 
wspaniałej uroczystości. W świątyni znajdowało się około 1600  dzieci z ponad 70 szkół z województwa wielkopolskiego i nie tylko. 
Wnętrze katedry wypełniały niemalże anielskie śpiewy dzieci oraz cudowne  dźwięki wydobywające się z flażoletów.
M. Ś
Dzień Babci i Dziadka
16 stycznia nasza szkoła zapełniła się szanownymi gośćmi. Zaszczycili nas swoją obecnością kochane babcie i kochani dziadkowie 
uczniów klasy I a i II a. Byliśmy niezwykle wzruszeni i dumni, że mogliśmy spędzić urocze chwile z tymi, którymi kochamy najbardziej. 
Uczniowie zaprezentowali jasełka oraz montaż słowno-muzyczny. Po przedstawieniu wręczyliśmy naszym dziadkom przygotowane 
samodzielnie prezenty. Następnie zaprosiliśmy naszych gości na kawę i słodki poczęstunek. Trudno było nam się rozstać, ale spotkamy 
się znów już niedługo...  
K. Janc-Wiza
K. Rajewicz 

Ciekawa lekcja o bankowości

Koncert flażoletowy
w Katedrze w Poznaniu

Michał Filipak
w Szkole Podstawowej nr 3
w Luboniu

Zimowe półkolonie
W naszej szkole po raz kolejny zostały 
zorganizowane półkolonie. Dzieci, które w nich 
uczestniczyły mogły między innymi bawić się 
w konstruktora w Poznańskim Ichocie, wziąć 
udział w warsztatach muzealnych, ale również 
obejrzeć nowe filmy animowane w kinie czy wziąć 
kąpiel w basenie...

K. Kraszewska

Ciekawa lekcja
26 stycznia uczniowie klasy 2b oraz 3c mieli okazję 
uczestniczyć w interesującej lekcji dotyczącej 
bankowości. Lekcja prowadzona była przez 
Karolinę Poterską, która opowiedziała naszym 
uczniom o swojej profesji, którą wykonuje na co 
dzień. Dzieci poznały podstawowy elementarz 
finansowy. Dowiedziały się co to jest kredyt, 
karta kredytowa oraz poznały wartość pieniądza. 
Pani Karolina przygotowała dla uczniów ciekawą 
prezentację oraz liczne zagadki i konkursy.

J. Nawrocka
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14 lutego 2017r. w Dniu Św.Walentego klasa 6a uczestniczyła 
w warsztatach edukacyjnych laboratorium szkoły przyszłości Poznańskiego 
Centrum Superkomputerowosieciowego, pt. „Zespół szybkiego reagowania”.
Trzygodzinne zajęcia odbywały się w dwóch grupach zadaniowych, złożonych 
z mniejszych podzespołów. Podczas zajęć wykorzystywano modułowy 
zestaw do nauki podstaw programowania i mechatroniki oraz środowisko 
do programowania pozwalające na pisanie programów z wykorzystaniem 
wirtualnych bloczków.
Uczniowie przede wszystkim nabywali kompetencje  samodzielnego 
myślenia matematycznego, naukowego a także sprawnego posługiwania 
się nowoczesnymi technologiami. Treści nauczania są tak skonstruowane, 
że dopuszczają różne poziomy umiejętności i możliwości ucznia. Pracując 
w zespole, uczniowie pomagają sobie nawzajem, bo nie ma lepszego 
nauczyciela niż inne dziecko, które już zna dane zagadnienie – w ten sposób 
nauka jest szybsza, skuteczniejsza i zdecydowanie bardziej radosna. Uczeń 
nie  zdobywa wiedzy słuchając wykładów – on sam do tej wiedzy dochodzi 
eksperymentując i obserwując, a następnie sam formułując wnioski.
Wszyscy byliśmy zachwyceni udziałem w tak kreatywnych warsztatach.

B.Zboralska

Nietypowy Dzień Babci i Dziadka w klasie 3a
Dzieci z klasy 3a przygotowały nietypową lekcję dla swoich Babć i Dziadków. 
Wykorzystując zdobytą wiedzę podczas przygotowań do bicia rekordu Guinessa 
postanowiły nauczyć swoich najbliższych udzielania pierwszej pomocy.
Scenka przedstawiona przez dzieci, pokaz i informacje czytelnie przekazane 
przygotowały Gości do części praktycznej. Każdy mógł sprawdzić się 
i przekonać, że nie jest to łatwe zadanie. Ratujemy i uczymy ratować - oto 
przesłanie tegorocznego święta Babci i Dziadka w klasie 3a w SP4.
Oczywiście nie zabrakło życzeń, prezentów oraz pysznej kawki do słodkich 
placków.
Za udział w tej lekcji wszyscy otrzymali 6.

Grażyna Kulińska

Uczniowie klasy IIe zawsze w formie!
Zajęcie z w-f zaczynają się od zbiórki w szeregu i energicznego powitania. 
Podanie celu lekcji jest ważnym elementem sposobu jej organizacji. Uczniowie 
zaczynają od rozgrzewki, która jest bardzo ważna. Zabawy integracyjne 
i ożywiające są zawsze mile widziane “Berek w parach”, “Ogonki” czy 
“Murarz”. Tak  rozgrzani uczniowie mogą ćwiczyć różnego rodzaju podania 
do gier zespołowych. Ważne jest aby dzieci czerpały radość i satysfakcje 
z wykonywanych ćwiczeń, a wtedy zdrowy tryb życia i naturalna aktywność 
dziecka będzie towarzyszyć mu przez długie lata.

Patrycja Maciejewska

Muzyczna przygoda
Uczniowie zainspirowani opowiadaniem Justyny Bednarek pt:”Rodzinne 
muzykowanie “postanowili wykonać swoje własne instrumenty-kije deszczowe 
i marakasy.

Patrycja MaciejewskaGrażyna Kulińska

Być starszym kolegą
Do uczniów klasy 3a zawitali mili 
goście z Przedszkola nr 1. Dzieci 
z przedszkolnej zerówki, które 
we wrześniu rozpoczną naukę 
w klasie pierwszej.
Uczniowie z klasy trzeciej 
sprawdziły się w roli starszych 
kolegów. Otoczyli opieką, 
zaprosili do wspólnej pracy przy 
wykonywaniu zakładek oraz 
zabawy.
Były tańce, słodkości i wspólne 
pamiątkowe zdjęcia.
Oprócz trzecioklasistów młodsi 
koledzy poznali naszą szkołę 
i stronę internetową.
Do zobaczenia we wrześniu!

Grażyna Kulińska

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

Szkoła Podstawowa nr 4 
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Przygoda z filmem
W ramach projektu edukacyjno-artystycznego Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu „Wielka przygoda z filmem” 
grupa  uczniów G1 zrealizuje film fabularny.  Od lutego 
intensywna  praca. Najpierw spotkanie z reżyserem 
p. M. Haremskim, dalej etap scenariuszowy, później 
próby aktorskie, warsztaty operatorskie, zdjęcia, 
montaż… Na zakończenie uroczysty pokaz podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza 
Ale Kino! w Poznaniu. 
 
Wiadomości sportowe
27.01. w hali LOSiR rozegrano Mistrzostwa Lubonia 
w piłce ręcznej. Dziewczęta  przegrały 5:7 i zajęły 
II miejsce. Natomiast chłopcy pokonali drużynę G 2 
i wynikiem 19:10 i zajęli I miejsce, uzyskując awans do 
zawodów powiatowych 24.01.2017 odbyły się dwa 
mecze piłki siatkowej między zespołami dziewcząt 
i chłopców z lubońskich gimnazjów. Informujemy, że 
drużyna dziewcząt G 1  wygrała w setach 2:1. Zespół 
chłopców po zaciętej walce  przegrał z drużyną G 2 
w setach 1:2. 

W Muzeum Martyrologicznym
18.01. warsztatami historyczno-artystycznymi pt. 
„Człowiek w drodze”  uczniowie naszej szkoły uczcili  72 
rocznicę likwidacji i ewakuacji obozu karno-śledczego 
w Żabikowie. Z tej okazji placówka we współpracy 
z artystką p. M. Kozicką i p. A. Matyjasek rozpoczęła 
projekt edukacyjny mający na celu zapoznanie 
młodzieży z historią wspomnianego miejsca pamięci 
i losami społeczności więźniarskiej w ostatnich chwilach 
funkcjonowania gestapo.

Finalistki Wojewódzkiego Konkursu J. Angielskiego
M. Nowak, A. Hinc i W. Witczak z kl. III c przeszły 
do finału Wojewódzkiego Konkursu J. Angielskiego. 
Uczennicom i opiekunom (A. Kowalczyk, K.  Tucholski) 
serdecznie gratulujemy!

Finaliści Konkursu
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
Do finału Konkursu Wiedzy Obywatelskiej 
i Ekonomicznej awansowali: Tymoteusz Mroczkowski 
z kl. IIIc, Marta Cieślak z kl.IIIc i Zofia Grabus z kl. IIIa. 

W Krzyżowej - trójstronna współpraca
Młodzież naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyła  
w  wymianie w Krzyżowej. Uczniowie klas pierwszych 
i drugich wyjechali na tygodniowe warsztaty polsko-
niemiecko–ukraińskie. Spotkania te  to nie tylko 
warsztaty językowe, to także nauka odpowiedzialności 
za grupę, planowania pracy, przełamywania barier. 
A wszystko w miejscu, w którym kiedyś spotykała się 
grupa niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej działająca 
w Krzyżowej w czasie II wojny światowej oraz miejscu 
polsko-niemieckiego pojednania z 1989 roku.

Debata z europosłem
20.01. młodzież z  G1 spotkała się z posłem do Parlamentu 
Europejskiego Andrzejem Grzybem. Tematem debaty 
była: „Gospodarka o obiegu zamkniętym. Polska droga 
do gospodarki cyrkulacyjnej”.

Sukces naszych siatkarek
Po wygranej z zespołem Gimnazjum nr 2 nasze 
zawodniczki awansowały do 1/2 rozgrywek 
powiatowych w piłce siatkowej dziewcząt. 15.02.2017 
pojechaliśmy na turniej pełni nadziei na sukces do 
Rokietnicy. Dziewczyny wygrały dwa mecze pierwszy 
2:0 z zespołem z Robakowa, a drugi po zaciętym trzecim 
secie 2:1 z drużyną z Rokietnicy. Zwycięstwo odniósł 
zespół walecznych zawodniczek w składzie Filipowicz 
K., Paluch M., Ptaszyńska M., Gawrońska A., Durczewska 
H., Przybysz A., Postój Z., Radoszewska A., Mikołajczak 
Z. i Rewers K. Do zawodów przygotowywał zawodniczki 
pan Jacek Wasielewski
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja Anna Mizerska

Gimnazjum nr 1

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

Sukcesy naukowe

W tym miesiącu dotarły do nas informacje o kolejnych sukcesach 
naukowych naszych uczniów. Maja Zielińska 3g i Kacper Kamiński 2g 
zakwalifikowali się do ostatniego etapu Konkursu Wiedzy Obywatelskiej 
i Ekonomicznej. Agnieszka Grabowska i Wojciech Bohdan z klasy 3h zostali 
finalistami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Julia Lasecka 
z klasy 3 g otrzymała tytuł Laureata w ostatnim etapie Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego. 

Brawa należą się także uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca w pozostałych 
konkursach. Maria Wincior z klasy 3f zajęła piąte miejsce w Olimpiadzie 
Promocji Zdrowego Stylu Życia. W szkolnym konkursie na wywiad „Książki 
w mojej rodzinie” w kategorii literackiej pierwsze miejsce zajęły Dominika 
Siudzińska 2a i Wiktoria Frelich 1a, drugie: Marika Kopaszewska 2e i Weronika 
Dombka 1a; trzecie miejsce: Kinga Buczkowska 3c i Konstancja Lewicka 1f. 
W kategorii film: 1. miejsce- Basia Budzyńska1g, 2. miejsce: Mateusz Gawrysiak 
3g i Jakub Dehmel 3g.

Sukcesy sportowe

24 stycznia odbyły się Mistrzostwa Miasta Lubonia w Piłce Siatkowej 
z Gimnazjum nr 1. Drużyna naszych chłopców wygrała 2:1 i awansowała 
do Mistrzostw Powiatu. Dziewczynki, mimo zaangażowania, w tie-
break’u przegrały 2 punktami. 25 stycznia rozegrano Mistrzostwa 
Lubonia w Piłce Ręcznej Szkół Gimnazjalnych, których G2 było 
gospodarzem. Tym razem chłopcy z naszej szkoły przegrali, a dziewczyny 
pokonały rywalki z Jedynki. Gratulujemy wszystkim drużynom!

„Żywa” lekcja historii

W ramach obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego naszą szko-
łę odwiedziła Grupa Rekonstrukcji Cywilno Militarnej - Semper Fidelis 
i zaprzyjaźniona Wielkopolska Grupa Miłośników Historii „WIARUS”, 
którzy w ciekawy sposób zapoznali uczestników lekcji z umundurowa-
niem, bronią i wieloma ciekawostkami o tym okresie.

Ferie z filmem

11 uczniów Gimnazjum nr 2 pod opieką pana Łukasza Budzyńskiego 
spędziło kilka dni ferii na planie filmowym “Projektu-Stalingrad”. Od 6 
lutego do 11 lutego w byłych Zakładach Ziemniaczanych w Luboniu 
w mrozie i chłodzie pomagali w realizacji sporego projektu filmowego.

Katarzyna Walczak

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

Weseli Sportowcy

Chatka Skrzatka

Pogodne Przedszkole

Wiadomości z przedszkoli
Czarodziejski Ogród

W styczniu poznaliśmy różna sposoby mierzenia czasu i różne typy zegarów. 
Poznały także pracę zegarmistrza. Dzieci poznały zasady bezpiecznej zabawy 
na śniegu i lodzie. Dowiedziały się co oznacza słowo “olimpiada” i dlaczego 
uprawianie sportu jest tak ważne w życiu każdego człowieka. Nauczyły się 
rozpoznawać wybrane sporty oraz sprzęt niezbędny do ich uprawiania.
Babcia i Dziadek to ważne postacie w życiu każdego z nas. Szanujemy ich 
za dobroć, wyrozumiałość, cierpliwość oraz ogromny bagaż doświadczeń. 
Wreszcie nadszedł oczekiwany przez nas dzień, w którym gościliśmy babcie 
i dziadków. Podczas uroczystości dziadkowie z zachwytem oglądali występ 
swoich wnucząt. 

Małgorzata Perlińska- Baraniak

Weseli Sportowcy

16 stycznia dzieci z Grupy 2, 3 i 4, które od września uczęszczają do naszego 
przedszkola zostały uroczyście Pasowane na Przedszkolaka Przedszkola nr 5. 
Wszystkie grupy zaprosiły Babcie i Dziadków na specjalnie przygotowane dla 
nich przedstawienia. Z pewnością każdy będzie wspominał je z łezką w oku, 
radości było co nie miara! Tradycyjnie w karnawale odbył się w przedszkolu 
bal maskaradowy. Z satysfakcją informujemy, że dwoje dzieci z grupy 2 Julia 
Malinowska i Gabryś Szymczak zostali wyróżnieni w konkursie plastycznym 
“Kolędnicy Wielkopolscy- wędrownicy” w przedszkolu “Bajkoludki” 
w Poznaniu.

Elżbieta Kałuska

Chatka Skrzatka

Jak świętować to świętować. Uczciliśmy Dzień Babci i Dziadka wspólnymi 
zabawami, konkursami, pląsami, które nigdy się nie starzeją i przechodzą 
z pokolenia na pokolenie. Dzieci wręczyły dziadkom własnoręcznie wykonane 
prezenty. Całuski, uściski i wspólne zdjęcia zakończyły przedszkolną 
uroczystość, która dzieciom dostarczyła wiele radości a dziadkom miłych 
wzruszeń. 
Dzięki zimowej aurze dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu, 
w zaśnieżonym ogrodzie. Bałwana niestety nie udało się ulepić, ale robienie 
śladów na śniegu, zabawy śnieżkami czy malowanie śniegu farbami to też 
ciekawe zajęcia.

Pogodne Przedszkole

Konkurs na najciekawszą ilustrację do cytatu „Stary Rok, Nowy Rok” odbył 
się wśród wspólnych zabaw i tańców. Laureatami konkursu zostali: Pola 
Orzechowska, Oliwia Machowska, Martynka Wiśniewska, Urszula Florek, 
Mikołaj Piękoś, Kinga Dudziak, Oliwia Michałek, Filip Jakubowski, Jarek 
Michałowski, Piotrek Durka i Hania Bonawenturczyk. Dzieci zaprosiły 
swoich najbliższych z okazji Dnia Babci i Dziadka. I tym razem nie obyło 
się bez tańców, śpiewów, przedstawień teatralnych. A w ostatnich dniach 
stycznia odbył się balik karnawałowy pod tytułem „Bal na 100 par”, podczas 
którego dzieci były przebrane za znane postacie z filmów rysunkowych oraz 
policjantów, strażaków, różne zwierzątka. Była też pani młoda, świąteczna 
choinka i mnóstwo motylków i wróżek. 

Iwona Kmiecik
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W połowie marca rusza rejestracja 
uczestników do kolejnej edycji Festiwalu 
Piosenki w Luboniu, który odbędzie się 
w terminie 6-7 października 2017 r. Osoby 
zainteresowane udziałem w konkursie 
zachęcamy do śledzenia strony internetowej 
oraz fanpage'a festiwalu na portalu facebook.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji 
będą piosenki Bogdana Olewicza, którego 
teksty to prawdziwa kopalnia wielkich 
przebojów polskiego rocka. Współpracował 
z Perfectem, Lady Pank, Budką Suflera, Anną 
Jantar, Korbą, Krystyną Prońko, Zbigniewem 
Hołdysem, Andrzejem Rybińskim i innymi. 
W październiku na scenie na pewno 
usłyszymy takie piosenki jak: „Autobiografia”, 
„Nie liczę godzin i lat”, „Ale wkoło jest wesoło” 

czy „Na co komu dziś”.

Czekając na Festiwal 2017 zachęcamy do 
posłuchania płyty z ubiegłorocznej edycji 
festiwalu, którego finaliści wykonali piosenki 
Janusza Kondratowicza. Płytę można 
odebrać w Urzędzie Miasta, Ośrodku Kultury 

i w Bibliotece Miejskiej.

Festiwal Polskiej Piosenki
im. Janusza Kondratowicza

Luboń 2017
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Kampania organizowana przez
Straż Miejską Miasta Luboń i Urząd Miasta Luboń

WSPARCIE FINANSOWE NA WYMIANĘ KOTŁA
W dniu 23 lutego br. na sesji Rady Miasta, 
Burmistrz Miasta Luboń – Małgorzata Machalska 
poinformowała o konieczności zapewnienia 
środków finansowych w budżecie miasta na rok 
2018 na dotacje dla osób fizycznych chcących 
wymienić kocioł opalany paliwem stałym, na 
ogrzewanie niskoemisyjne.

Zgodnie z zapisami projektu Programu ochrony 
powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie 
pyłów PM 2,5; PM 10 oraz B(a)P stan powietrza 
w Mieście Luboń jest zły. Udzielana pomoc będzie 
miała na celu wsparcie finansowe mieszkańców 
w zakresie wymiany pieców, a dzięki temu poprawę 
jakości powietrza w naszym mieście.

W IV kwartale br. ogłoszone zostaną zasady 
udzielania dotacji przez Urząd oraz rozpocznie się 
przyjmowanie wniosków.

Pomoc dla osób fizycznych w roku 2017  w postaci 
pożyczek oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Poznaniu. W ramach programów 
„TERMO – 2017” – termomodernizacja budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych (nabór w marcu) 
oraz „PIECYK – 2017” – wymiana źródła ciepła 
w budynkach mieszkalnych (nabór w maju). 

Celem programu PIECYK jest poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez 
modernizację/wymianę źródła ciepła w budynkach 
jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych, 
a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji 
dwutlenku węgla. W ramach programu PIECYK 
istnieje możliwość modernizacji/zakupu również 
kotłów na paliwa stałe, przy czym muszą one 
posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-
5:2012 oraz spełniać wymagania klasy 5.

Pożyczka obejmować może 100% kosztów 
kwalifikowanych. W przypadku tego programu 
istnieje możliwość umorzenia pożyczki do 40%. 
Maksymalny okres trwania umowy pożyczki wynosi 
15 lat od daty jej zawarcia. O przyznaniu pożyczek 
decydować będzie kolejność złożenia wniosków.

Przygotowała:
Joanna Cichoń, tel. 61 8130011 wew. 35
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Poznań Komorniki, ul. Głogowska 436

Już 1 marca 2017 r.

OTWIERAMY SIĘ
NA NOWO!

Oferta dotyczy sklepu w Komornikach. Obowiązuje od 01.03 do 13.03.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

LED POLUX Bańka
Moc: 5 W. Trzonek: E27. Strumień  
świetlny: 470 lm. kod 44472883

5,-9,95

TANIEJ o 49%

Ładowarka powerbank 
LEXMAN 
6000 mAh. kod 45455606

Panel podłogowy 
DĄB KLASYCZNY 
Kl. ścieralności: AC3. Gr.: 6 mm. 
Opak.: 2,93 m². kod 44887570

99015,98

TANIEJ o 38%
/m²

25,-52

TANIEJ o 51%

Organizujemy
transport
z wnoszeniem

Projektujemy
kuchnie 

Organizujemy
montaż
naszych produktów

Podlegający zwrotowi towar 
musi być pełnowartościowy, bez 
śladów używania, niezniszczony, 
w oryginalnym opakowaniu 
oraz nadający się do ponownej 
sprzedaży. W przypadku produktów 
posiadających termin ważności – ich 
zwrot nie może nastąpić w okresie 
30 dni przed upływem terminu 
ważności.

WYBÓR PONAD 100 TYSIĘCY PRODUKTÓW 
z czego kilkanaście tysięcy dostępnych  
jest tylko w sklepach Leroy Merlin

SZEREG PROMOCJI
w każdym miesiącu organizujemy 
specjalne akcje promocyjne 

NAJLEPSZE CENY 
zwracamy podwójną różnicę w cenie w przypadku 
znalezienia identycznego produktu tańszego, 
niż zakupiony w Leroy Merlin*

REALIZACJA KOMPLEKSOWYCH USŁUG 
organizujemy montaż towarów 
zakupionych w Leroy Merlin

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY 
przyznajemy dodatkowe upusty i bonusy  
w trakcie realizacji zakupów*

BEZPIECZNE ZAKUPY 
zapewniamy bezterminowy  
zwrot towarów*
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HARMONOGRAM DYŻURÓW
RADNYCH W MARCU

Piotr Łukasz Izydorski

Telefon alarmowy Miasta
601 986 986

Pogotowie Ratunkowe
ul. Pułaskiego 17

tel. 112

Pogotowie Gazowe
992

Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej

ul. Źródlana 1
61 810 50 85

Straż Miejska
ul. Dworcowa 1
61 813 19 86

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

Kom-Lub
ul. Niepodległości 11

61 813 05 51

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

61 813 01 45

Komisariat Policji
ul. Powstańców Wlkp. 42

61 813 09 97

Straż Pożarna
ul. Żabikowska 36

61 813 09 98

Posterunek Energetyczny
ul. Fabryczna 2
61 813 03 02
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