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Głosowanie będzie trwało
od 25 maja do 17 czerwca
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SPIS TREŚCI:

Szanowni Mieszkańcy!

Cieszę się, że zdecy-
dowali się Państwo 
sięgnąć po pierwsze 
w 2018 roku wydanie 
Informatora Miasta 
Luboń. Szczególnie 
zachęcam do zapozna-
nia się mapami inwe-
stycyjnymi zawartymi 
na 6 i 7 stronie, gdzie 
znalazły się zarówno 
zlecenia prac projek-
towych, jak i budowy 
m.in. konkretnych ulic, które zaplanowane są w bieżącym 
roku. Informacje te można znaleźć również w listopado-
wym i grudniowym wydaniu IML, lecz w związku z licznymi 
pytaniami mieszkańców, zdecydowaliśmy się powtórzyć 
obydwie mapy. Na stronie 14 znajdą Państwo przydatne 
informacje na temat wyrabiania nowego dowodu osobi-
stego i zakładania profilu zaufanego. Chociaż zima raczej 
nie cieszy nas mrozem i śniegiem, nie możemy zapominać 
o zachowaniu bezpieczeństwa – na stronie 16 znajduje się 
artykuł o ochronie przed zaczadzeniem.

Życzę wszystkim dzieciom i rodzicom odpoczynku w okre-
sie ferii zimowych oraz siły do realizacji swoich marzeń w 
nowym roku!

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
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PRZYGOTOWANIE DO PRAC 

PROJEKTOWYCH:

• budowa ul. Jaworowej
• budowa ul. Leszczynowej
• budowa ul. Wierzbowej
• budowa części ul. Chabrowej
• budowa ul. Jaśminowej
• budowa ul. Brzozowej
• budowa ul. Leśmiana
• budowa ul. Kurowskiego
• budowa ul. Dworcowej
• budowa ul. Kopernika
• budowa ul. Parkowej
• budowa ul. Miodowej
• budowa ul. Wiśniowej
• budowa ul. Niezłomnych
• budowa ul. Wysokiej
• budowa ul. Buczka - rozpoczęcie prac po uzyskaniu koncepcji 

odprowadzania wód deszczowych
• remont nawierzchni ul. Klonowej
• remont nawierzchni ul. Kościuszki
• remont nawierzchni ul. 3 Maja
• oświetlenie ścieżki wzdłuż Kocich Dołów
• oświetlenie ul. Nagietkowej
• chodnik w ul. Południowej
• chodnik w ul. Kasztelańskiej
• chodnik w ul. Władysława Jagiełły
• chodnik w ul. Orzechowej
• chodnik w ul. Poniatowskiego (remont odc. Klonowa-Kołłąta-

ja)
• chodnik w ul. Kalinowej
• chodnik w ul. Brzoskwiniowej
• chodnik w ul. Sowiej
• chodnik w ul. Wojska Polskiego
• chodnik w ul. Żabikowskiej
• chodnik w ul. Rivoliego
• chodnik w ul. Sikorskiego
• chodnik w ul. Jana III Sobieskiego
• chodnik w ul. Dąbrowskiego (kontynuacja)
• chodnik w ul. Nowiny (od Janowej Doliny do Wczasowej)
• kanalizacja deszczowa w ul. Rumiankowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Oliwkowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Bluszczowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Ratajczaka
• kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Limbowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Batorego

PROJEKTOWANIE:

• budowa ul. Cichej i ul. Tuwima
• budowa chodnika w ul. Drzymały
• 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 Mło-
dych do ul. Podgórnej)

• budowa ul. Długiej
• budowa chodnika w ul. Fiołkowej
• sieć kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej i Owocowej
• sieć kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Andersena i Ma-

kuszyńskiego
• sieć kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej
• 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 Po-

znań)
• rewitalizacja fontanny w Parku Siewcy
• budowa chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich na odc. 

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

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 dojazdu do ROD „BRATEK”
• budowa fontanny płytowej przy Ośrodku Kultury
• wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu
• budowa chodnika w ul. Szymanowskiego
• budowa chodnika w ul. Osiedlowej od 62 G do K
• budowa chodnika w ul. Zielonej
• przebudowa chodnika w ul. Dożynkowej
• przebudowa chodnika w ul. Kościelnej
• przebudowa chodnika w ul. Kościuszki (odcinek od ul. Kiliń-

skiego do ul. 11 Listopada)
• przebudowa chodnika w ul. Jana III Sobieskiego (odcinek od 

ul. Kalinowej do ul. Łącznej)
• rozbudowa Przedszkola nr 1
• budowa chodnika w ul. Studziennej

REALIZACJA INWESTYCJI

• kanalizacja deszczowa w ul. Wawrzyniaka
• chodnik oraz sieć kanalizacji deszczowej w ul. Kasprzaka
• budowa ścieżki piesz -rowerowej wzdłuż jez. Kocie Doły (na 

odcinku od ul. Wodnej do ul. Podgórnej) – wstrzymanie prac 
budowlanych

• przebudowa ul. Żabikowskiej na odcinku od ul. Jana III Sobie-
skiego do skrzyżowania ulic Buczka - Targowa – Poznańska

• budowa chodnika w ciągu ul. Wczasowej – wstrzymanie prac 
budowlanych – II odcinek

PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA

• budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rutkowskiego 
i Spokojnej

• budowa Al. Jana Pawła II 

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 przygoto-
wuje Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu.
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Aktualności

Nowe autobusy hybrydowe dla Lubonia

19 stycznia bieżącego roku, Burmistrz Małgorzata Machalska 
uczestniczyła przy podpisywaniu umowy pomiędzy Prezesem 
Spółki Translub Zbigniewem Bernatem a przedstawicielem fir-
my Solaris Bus & Coach Andrzejem Sienkiewiczem na zakup 
trzech nowych autobusów hybrydowych na łączną sumę prawie 
5,5 miliona złotych. Każdy z nich ma 12 metrów długości, przewi-
dzany jest na około 90 pasażerów, w tym około 30 miejsc siedzą-
cych. Czas realizacji zamówienia, zgodnie z umową wynosi od 301 
do 360 dni.
Miasto zdecydowało się na zakup autobusów hybrydowych, a 
nie elektrycznych ze względu na fakt, iż w najbliższej okolicy nie 

powstała dotąd żadna stacja ładowania tego typu pojazdów. Aku-
mulator wystarcza na przejechanie 300 km, co skutkowałoby tym, 
że ich użyteczność nie byłaby odpowiednia i częściej czekałyby na 
ładowanie w bazie Translubu.
Autobusy zostaną zakupione w ramach dofinansowana „Wspiera-
nie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddzia-
łania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobil-
ność miejska w tamach ZIT dla MOF Poznania”. Luboń otrzyma w 
tym programie ponad 13 milionów dofinansowania. 

Translub poszerza swój tabor o kolejny autobus

W styczniu do Spółki Translub sprowadzono kolejny używany, kli-
matyzowany  9-metrowy autobus. Pojazd będzie przeznaczony 
do obsługi linii 690. To już 3 jednostka zakupiona przez Spółkę w 
przeciągu ostatnich 3 miesięcy. Zadanie w całości zostało sfinan-
sowane z środków budżetu Miasta.

Oświetlenie na psim wybiegu

W grudniu 2017 r. na obszarze psiego wybiegu (na Wzgórzu Pa-
pieskim) zamontowane zostały dwie lampy solarne ułatwiające 
korzystanie z placu po zachodzie słońca. Lampy zostały sfinanso-
wane z środków budżetu Miasta.

Bezpieczne przejście przy SP5

Przypominamy, że w celu poprawy bezpieczeństwa na ulicy Woj-
ska Polskiego wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Zmiany 
polegają na doświetleniu przejść dla pieszych, wprowadzeniu ta-
blic radarowych oraz separatorów drogowych między progami 
zwalniającymi. Rozwiązania skutkować mają zmniejszeniem pręd-
kości samochodów przejeżdżających w rejonie Szkoły Podstawo-
wej nr 5.
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Inwestycje miejskie
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Inwestycje miejskie

Projekt rozbudowy Przedszkola nr 1
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Rada Miasta Luboń

XL sesja Rady Miasta Luboń

14 grudnia 2017 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XL Sesja Rady Miasta Luboń. Rada obradowała w 21 osobowym składzie. 
W sesji uczestniczyli  pani burmistrz, zastępcy, radni, mecenasi, pracownicy Urzędu Miasta, mieszkańcy,  przedstawiciele prasy lokalnej 
„Wieści Lubońskie”.

Radni, w głosowaniu jawnym podjęli 15 uchwał:

• zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027
• ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 

terminu ich dokonania
• uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok
• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028
• zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń i Miastem Poznań powierzającego Miastu Poznań zadanie wła-

sne zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami
• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń - rejon ul. Cichej”
• uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Północ”
• Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Luboń 

na rok 2018
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
• zmiany uchwały VI/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty skarbowej
• zmiany Uchwały nr XXVIII/174/2013 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Luboń na obwody 

głosowania i ustaleni ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
• zmiany Uchwały nr XXV/157/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Luboń na jed-

nomandatowe okręgi wyborcze i ustalenia ich granic i numerów
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
• zmiany uchwały nr XXVIII/170/2009 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania ho-

norowych wyróżnień: medalu – „Zasłużony dla Miasta Luboń’ i tytułu –„Honorowy Obywatel Miasta Luboń”. 

W końcowej części sesji przedstawione zostały sprawozdania z bieżących prac Komisji Rady za miesiące: październik, listopad, grudzień 
2017r. oraz sprawozdania Pani Burmistrz, Zastępców Burmistrza i Informację Przewodniczącej Rady.

Dalej przedstawiono plany pracy Komisji na 2018 rok.

Ustalono harmonogram posiedzeń komisji na miesiąc styczeń 2018r.

Po wyczerpaniu porządku obrad XL 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

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W 2018 ROKU

Uprzejmie informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku nie ulegną zmianie. Nie zmienią się 
także numery kont, na które należy realizować płatności. Termin płatności za I kwartał upływa w dniu 15 kwietnia 2018 r. W miesiącu 
marcu 2018 r. otrzymają Państwo harmonogramy płatności z wyszczególnieniem wysokości opłat. 

Przypominamy także, że osoby, które dopełniły obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi nie są zobowiązane do ponownego składania deklaracji, za wyjątkiem sytuacji gdy zmieni się liczba osób zamieszkujących daną 
nieruchomość lub ilość wytwarzanych odpadów (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). W przypadku zaistnienia 
zmiany należy w ciągu 14 dni złożyć deklarację zmieniającą. Dotyczy to także osób, które nie będą zamieszkiwać na dotychczasowych 
nieruchomościach oraz osób, które nie będą prowadzić działalności gospodarczej w dotychczasowych lokalach. Osoby te są zobowiązane 
do złożenia deklaracji „zerowej”. 

Nowi mieszkańcy Lubonia powinni złożyć deklarację w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
Natomiast w przypadku firm obowiązek złożenia deklaracji pojawia się, gdy na danej nieruchomości zaczną powstawać odpady komu-
nalne. 
Poniżej przedstawiamy dla przypomnienia  terminy płatności:

Termin płatności Okres

1 rata 15 kwietnia I kwartał

2 rata 15 lipca II kwartał

3 rata 15 października III kwartał

4 rata 15 grudnia IV kwartał
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Aktualności
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Program LUBOŃ ANTY SMOG

Konkurs w ramach akcji 
LUBOŃ ANTY SMOG rozstrzygnięty

W dniu 18 grudnia w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się uroczystość rozda-
nia nagród w konkursie „Nie pal śmieci - szkodzisz dzieciom”. Celem konkursu 
było m.in. zwrócenie uwagi na problematykę spalania odpadów w paleniskach 
domowych, upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży postaw przyjaznych śro-
dowisku. Ogłoszony został wśród wszystkich szkół w Luboniu w klasach IV-VIII. 
Obejmował dwa etapy – I etap – szkolny, w którym każda szkoła wyłoniła 5 naj-
lepszych prac oraz etap międzyszkolny, w którym wśród wszystkich nadesłanych 
prac Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców. W konkursie udział wzięły 
wszystkie szkoły z Lubonia. Prace laureatów posłużyły do wydruku plakatów 
i ulotek informacyjnych, które wkrótce pojawią się na terenie Miasta (tablice 
informacyjne, szkoły, przedszkola, autobusy miejskie). Na spotkanie zaproszeni 
zostali laureaci ze wszystkich szkół wraz z opiekunami, którzy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Urząd Miasta. Dodatkowo, spółka Syngeos z Katowic ufundo-
wała czujnik pyłów PM2,5 oraz PM10 dla szkoły, z której pochodzi laureatka kon-
kursu. Burmistrz Małgorzata Machalska pogratulowała wszystkim zwycięzcom 
oraz wskazała szereg działań, które podejmowane są w naszym mieście w celu 
poprawy jakości powietrza.
LAUREACI
I miejsce – Angelika Przybylska – SP3; II miejsce – Weronika Włodarczyk – SP1; 
III miejsce – Julia Brauza i Weronika Zawada - SP5

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W LUBONIU!

Na stronie internetowej http://panel.syngeos.pl/ moż-
na śledzić stan powietrza w Luboniu.  Czujniki pyłów 
zamontowane zostały na budynkach: Urzędu Miasta 
oraz Szkoły Podstawowej nr 3. Docelowo planujemy 
zakup większej ilości czujników, które pozwolą śledzić 
stan powietrza w całym mieście. Urządzenia informują 
o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a tak-
że stężeniu pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM10. Osoby, 
które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim 
telefonie mogą zainstalować aplikację Syngeos.

II miejsce – Weronika Włodarczyk – SP1 III miejsce - Weronika Zawada - SP5 III miejsce – Julia Brauza – SP5 

I miejsce – Angelika Przybylska – SP3
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Za smog w skali kraju odpowiadają przede wszystkim piece w mieszkaniach, czyli tzw. niska 
emisja. Dwa lata temu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli jakości po-
wietrza w Polsce. Według niego za 82–92,8 proc. zanieczyszczeń odpowiedzialna jest niska 
emisja. Zanieczyszczenia komunikacyjne to 5,4–7 proc., z kolei przemysł to 1,8–9 proc. odpo-
wiedzialności.
źródło: transport-publiczny.pl

PROGRAM „LUBOŃ ANTY SMOG”

Niewystarczająca wiedza na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza skutkuje tym, że poprzez spalanie w piecach domowych odpa-
dów typu plastikowe butelki, folie, stare meble, ramy okienne – skutecznie trujemy naszą rodzinę, przyjaciół, sąsiadów. Wśród nas są 
osoby, które bez żadnych oporów zatruwają środowisko spalając odpady. Nie ma zgody na takie działanie. To dlatego Miasto uruchamia 
Program „LUBOŃ ANTY SMOG”, w ramach którego podejmiemy następujące działania:

Kontrola próbek popiołu
Udowodnienie faktu spalania odpadów do niedawna nie było łatwe. Ulegnie to zasadniczej zmianie po wdrożeniu 
przez Luboń działań w ramach Programu. Miasto podpisało umowę z certyfikowanym laboratorium badawczo-po-
miarowym, które realizuje kompleksowe i akredytowane badania odpadów paleniskowych. Na podstawie badań 
popiołu sporządzana jest ekspertyza, która jednoznacznie określa, czy w piecu doszło do termicznego spalania 
odpadów. W  ramach umowy strażnicy miejscy odbędą specjalistyczne szkolenie w zakresie zagadnień związa-
nych z odpadami paleniskowymi. Straż Miejska wyposażona została w specjalne pojemniki na pobór popiołu przesy-
łanego do analizy. W chwili otrzymania ekspertyzy potwierdzającej fakt spalania odpadów, postępowanie dotyczące 
spalania odpadów w palenisku domowym kierowane będzie na drogę sądową.

Monitoring powietrza
Na początku października na budynku Urzędu Miasta Luboń firma Syngeos zamontowała na okres próbny czujnik 
badający poziom zanieczyszczenia powietrza (pyłów PM2,5, PM10), temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność. Wyniki 
wskazują liczne przekroczenia, sięgające wartości ponad 400% dopuszczalnego poziomu pyłu PM10. Uważam, że 
każdy powinien mieć dostęp do informacji o jakości powietrza, dlatego pomiary zostanały udostępnione mieszkań-
com na stronie internetowej Miasta. Kolejny czujnik został zamontowany na budynku Szkoły Podstawowej nr 3, z 
której pochodzi laureat konkursu „Nie pal śmieci – szkodzisz dzieciom”. Docelowo, czujniki ostaną zamontowane na 
budynkach wszystkich szkół.

TAK dla zakazu stosowania paliw gorszej jakości
W ramach walki z niską, emisją Miasto Luboń zaopiniowało z uwagami pozytywnie projekt Uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego wprowadzającej zakaz stosowania paliw najgorszej jakości, tj. węgla brunatnego oraz 
paliw stałych z jego udziałem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek z ich wykorzystaniem. Plano-
wane wejście w życie uchwały, to 1 maja 2018 r. Uchwała wprowadza paramenty jakościowe dla węgla kamiennego 
– wartość opałowa węgla, która na wynosić co najmniej 23 MJ/kg, zawartość popiołu nie będzie mogła przekraczać 
więcej niż 10%. Mieszkańcy województwa wielkopolskiego do końca roku 2023 będą zobowiązani do pozbycia się 
pozaklasowych, starych pieców oraz kotłów, przyczyniających się do złego stanu powietrza. Do końca roku 2027 
likwidacji powinny ulec kotły 3 oraz 4 klasy emisyjności.

Miasto dopłaci do wymiany pieców
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w trosce o stan naszego powietrza w projekcie budżetu Miasta 
na 2018 rok zarezerwowane zostały środki na dopłaty do wymiany pieców węglowych w budynkach mieszkal-
nych na proekologiczne źródła ciepła. Uchwała zakłada dotację na zakup nowego urządzenia grzewczego. Jednym 
z warunków udzielenia dotacji będzie likwidacja starego pieca na paliwa stałe. Planowana wysokość dotacji stano-
wić będzie 70% poniesionych kosztów zakupu nowego pieca, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Termin rozpoczęcia 
przyjmowania wniosków wyznaczono na 23 marca 2018 r.

Współpraca z mieszkańcami
W Luboniu działa już Luboński Alarm Smogowy – społeczna inicjatywa mierzenia jakości powietrza. Dane z tego 
monitoringu są dostępne pod adresem www. 
Doceniam tę inicjatywę oraz głosy i sygnały, które docierają do Urzędu Miasta. Aby połączyć te działania, poleciłam 
uruchomić specjalny adres mailowy: antysmog@lubon.pl, pod który mogą Państwo kierować swoje wnioski i uwagi. 
www.lubon.pl/antysmog

Liczę, że wspólne działania oraz zwiększająca się świadomość mieszkańców, skutkować będą sukcesywną poprawą stanu powietrza, 
którym oddychamy, co przyczyni się do poprawy jakości życia w naszym mieście.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Program LUBOŃ ANTY SMOG
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Nowy termin składania wniosków o przyznanie boni-
fikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntu.

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń informuje, iż osobom 
fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wła-
ściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli 
nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywa-
na na te cele. 
Wniosek o przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej na rok 2018 należy złożyć w terminie do dnia 1 marca. We wniosku należy wymienić członków 
rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i podać dochód brutto na osobę (obowiązuje druk WSK-07 dostępny na stro-
nie www.bip.lubon.pl lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Luboń). Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający uzyskane 
dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków 
gospodarstwa domowego).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z mał-
żonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. 

Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin 
zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Szczegółowe zasady ustalania opłaty rocznej reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 
z 2016r. poz. 2147 ze zm.).

W przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną po-
biera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.
Zbywający zobowiązany jest poinformować nabywcę o obowiązku uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 
oraz o wymiarze opłat.

Wydział Spraw Komunalnych

Na zlecenie PKP wycięto drzewa na ul. Dworcowej 

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców informujemy, że drzewa, które zostały wycięte na odcinku od ul. Powstańców Wiel-
kopolskich do ul. Fabrycznej zostały wycięte na zlecenie PKP. 

Wniosek o wycinkę został złożony przez Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu Polskich Linii Kolejowych S.A. Teren, na któ-
rym została przeprowadzona wycinka drzew, jest objęty ochroną konserwatorską. To dlatego stroną weryfikującą i wydającą pozwole-
nie na wycinkę był Powiatowy Konserwator 
Zabytków. W uzasadnieniu pozwolenia 
czytamy: „Zdecydowana większość drzew 
znajduje się w bardzo złym stanie zdro-
wotnym, co prawda są one efektem plano-
wanych nasadzeń, jednak ze względu na 
brak systematycznego przeprowadzania 
prac pielęgnacyjnych i zabiegów leczniczo 
– korygujących drzewa rozrastały się bez 
kontroli, osiągając postać często bardzo 
zdeformowaną albo uszkodzoną osłabia-
jącą drzewo pod względem statycznym w 
stopniu umożliwiającym gwałtowne i nie-
kontrolowane złamanie lub wywrócenie 
się drzewa, co – mając na uwadze bezpo-
średnie sąsiedztwo torów, peronu lub ulic 
-  powiększa ryzyko wystąpienia katastro-
fy. W koronach drzew występuje duża ilość 
posuszu o dużych rozmiarach, część drzew 
ze względu na zagęszczenie lub choroby 
istotnie utraciła swój naturalny pokrój”.
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Ankieta – „Jakość życia w mieście”

Ankieta dot. jakości życia w mieście została przygotowana przez Urząd Miasta Luboń we 
współpracy z Radą Gospodarczą Miasta Luboń. Celem ankiety jest identyfikacja jakości 
życia w Mieście oraz zachodzących w tym zakresie zmian. Jej wyniki posłużą przygoto-
waniu nowej strategii rozwoju Miasta. Zachęcamy Państwa do odpowiedzi na pytania – 
ankieta dostępna jest na stronie miasta (www.lubon.pl). Badanie jest w pełni anonimowe. 
Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie na potrze-
by niniejszych analiz i zostaną zaprezentowane jedynie w postaci zbiorczych danych sta-
tystycznych.

Geoankieta – bezpieczeństwo, mobilność, rower miejski

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w geoankiecie poświęconej komunikacji rowe-
rowej i bezpieczeństwu w Luboniu, której celem jest określenie na podstawie Państwa 
opinii planowanych przyszłych lokalizacji stacji roweru miejskiego oraz kamer monitorin-
gu miejskiego. Ankieta przeprowadzana jest we współpracy z Centrum Badań Metropoli-
talnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu „Geoportal 
wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”. Proponowana Pań-
stwu forma wypowiedzi - geoankieta – jest anonimowa. Stanowi ona połączenie ankie-
ty internetowej i mapy. Poprzez naniesienie na mapę orientacyjnych punktów będziecie 
Państwo mieli możliwość określenia swoich preferencji w zakresie lokalizacji nowych sta-
cji roweru miejskiego oraz kamer monitoringu miejskiego.

Ankieta dostępna jest na stronie: www.geoankieta.lubon.pl

Zapraszam do udziału,
Małgorzata Machalska Burmistrz Miasta Luboń

Luboń - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 1000

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
wydrukowano w serwisie lubon.e-mapa.net dnia 2018-01-24 08:54:42

strona 1

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Miasta Luboń, położoną w Luboniu przy ul. We-

sterplatte, działka nr 150/2 o powierzchni 0,0300 ha, arkusz mapy 9, obręb Żabikowo, księga wieczysta KW nr PO2P/00063207/1 Sądu Rejonowego - Poznań 

Stare Miasto w Poznaniu.

Cena wywoławcza działki wynosi 70.000,00 PLN netto. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w obowiązującej staw-

ce. Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Luboń nr WPRiOŚ.6724.120.2017 z dnia 31 maja 2017 roku nieruchomość jest położona na obszarze objętym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum- Południe” zatwierdzonym uchwałą nr VIII/40/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 17 

marca 2011 roku oznaczona jest w planie symbolem 5MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustalono przeznaczenie:

– podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca,

– dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza.

Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.

Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, ogrodzona. Działka w kształcie prostokąta, znajduje się na obszarze płaskim. Dojazd bez-

pośredni do działki z ul. Westerplatte. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 208 Urzędu Miasta Luboń, 

plac E. Bojanowskiego 2. Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 14.000,00 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 9 marca 2018 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 spoczy-

wa na nabywcy. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu 

wpłaty całej kwoty należnej za nabycie gruntu.

Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów zgod-

nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-

ruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.). I przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 17 

października 2017r.

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 II przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywie-

szone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. 

Bojanowskiego 2 w dniu 25 stycznia 2018 roku, termin zdjęcia – 28 

lutego 2018 roku. 

Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl, w Biuletynie In-

formacji Publicznej www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Informatorze 

Miasta Luboń i w Głosie Wielkopolskim.



14 - Informator Miasta Luboń

Wniosek o dowód osobisty – złóż przez Internet! 

Szczerze polecam Państwu usługi portalu obywatel.gov.pl. W 
związku z upływem ważności mojego dowodu osobistego skorzy-
stałem z możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobi-
stego przez Internet. Robi się to w bardzo prosty sposób, szybko i 
bezpłatnie. Usługa jest całkowicie elektroniczna tzn. aby uzyskać 
dowód nie trzeba odwiedzać żadnego urzędu:

 → trzeba zrobić zdjęcie (samodzielnie, wg instrukcji lub u foto-
grafa)

 → wypełnić wniosek na stronie obywatel.gov.pl
 → odebrać osobiście dowód w dowolnym urzędzie gminy (wcze-

śniej wskazanym)

Samo wypełnienie wniosku, podłączenie zdjęcia i podpisanie tego 
profilem zaufanym trwa ok. 5 minut i można to zrobić w domu, wy-
godnie w fotelu przy kawie. Odpadają wizyty w urzędzie i oczeki-
wanie (okraszone nerwami) w długich kolejkach, na zrobienie tego 
samego. Jest jeden warunek, który wstępnie musimy spełnić żeby z 
możliwości elektronicznego złożenia wniosku o dowód, skorzystać 
- musimy móc elektronicznie i wiarygodnie taki wniosek podpisać. 
Aby to zrobić powinniśmy mieć albo podpis kwalifikowany lub 
tzw. profil zaufany. 

Kwalifikowany elektroniczny podpis jest równoważny podpisowi 
własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, 
które mają moc prawną. Podpis kwalifikowany to rozwiązanie ko-
mercyjne, płatne i wymaga wizyty w jednym z urzędów certyfikacji. 
Profil zaufany - jest to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamo-
ści obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. 
Stanowi w tym przypadku alternatywę dla płatnego podpisu kwa-
lifikowanego. Pozwala między innymi na wnoszenie do urzędów 
podań, wniosków, skarg, opłat i deklaracji drogą elektroniczną, bez 
osobistej wizyty w urzędzie. 
Główną bramą do e-administracji, dzięki której możliwe jest korzy-
stanie z e-usług za pomocą Profilu Zaufanego jest właśnie serwis 
obywatel.gov.pl.

Janusz Piasecki
Sekretarz Miasta Luboń

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Co przygotować

• login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy 

• zdjęcie w formie elektronicznej i — jeśli jesteś na zdjęciu w 
ciemnych okularach lub w nakryciu głowy — załącznik z od-
powiednim zaświadczeniem. Sprawdź, jakie warunki powinno 
spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie bę-
dzie spełniać wymagań, urzędnik odmówi ci wydania dowodu.

Co zrobić

1. Kliknij przycisk Złóż wniosek o dowód osobisty.
2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
3. Wybierz powód ubiegania się o dowód.
4. Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy dowód.
5. Dołącz zdjęcie. 
6. Sprawdź, czy dane na wzorze dowodu są poprawne — znaj-

dziesz je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, 
nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, 
płeć).

7. Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w 
swoim wniosku poprawny adres e-mail. Otrzymasz na niego 
numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz 
dowód.

8. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie zło-

żenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
9. Odbierz dowód. Na stronie obywatel.gov.pl jest możliwość 

uzyskania informacji o stanie sprawy i dacie odbioru dowodu. 

Profil zaufany

W celu uzyskania Profilu Zaufanego należy złożyć odpowiedni 
wniosek poprzez ePUAP, po czym udać się z dowodem osobistym 
lub paszportem do punktu potwierdzającego np. w Urzędzie Mia-
sta Luboń. Od października 2016 roku możliwe jest także potwier-
dzenie Profilu Zaufanego (eGO) poprzez serwisy transakcyjne 
banków: PKO BP, ING BŚ, Millennium oraz Pekao S.A., a także 
poprzez platformę Envelo. Profil Zaufany (eGO) jest ważny przez 
3 lata, przy czym można go przedłużyć przez ePUAP. Poprzez pro-
fil zaufany będziemy mogli także od maja b.r. załatwić wiele spraw 
w naszym urzędzie m.in. całość spraw podatkowych i gospodarki 
odpadami (łącznie z wglądem we własne konto rozrachunkowe i 
opłacenie rat podatku i opłat za odpady.

Co zrobić?

1. Wejdź na stronę profilu zaufanego - https://pz.gov.pl/pz/index
2. Kliknij Zarejestruj się.
3. Wypełnij formularz.
4. Kliknij Zarejestruj się. W ten sposób złożysz wniosek o założe-

nie profilu zaufanego.
5. Idź do wybranego punktu potwierdzającego (np. w Urzędzie 

Miasta Luboń) i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. 
Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. 

Jeśli nie chcesz składać wniosku przez Internet, możesz od razu iść 
do punktu potwierdzającego. Tam pracownik założy ci profil zaufa-
ny. Potem na swój adres e-mail dostaniesz wiadomość z linkiem, 
który pozwoli ci ustawić hasło do konta. 

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się na swoje konto profilu 
zaufanego, wybieraj opcję logowania Za pomocą hasła. 

Aktualności
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12 stycznia br. mieszkańcy Lubonia oraz goście mieli niezwykłą okazję usłyszeć znane i mniej znane kolędy i pastorałki w wykonaniu 
zespołu Golec uOrkiestra. Specjalna oprawa wizualna oraz dodatkowe efekty świetlne sprawiły, iż koncert nabrał wyjątkowego, świą-
tecznego charakteru. W Hali LOSIR zespół zagrał również swoje największe hity, które poderwały publiczność do wspólnego śpiewania. 
Po całym widowisku Golcowie z dużą cierpliwością rozdawali autografy i robili zdjęcia z fanami. Jeszcze długo w Luboniu będziemy wspo-
minać występ „beskidzkich górali XXI wieku”. Życzmy kolejnych owocnych dwudziestu lat na rynku muzycznym. 

Nowe życie świątecznych choinek

Urząd Miasta i spółka Kom-lub uruchomiły pilotażową zbiórkę świątecznych drzewek 
w doniczkach. Co ważne, w ramach zbiórki można było przekazywać wyłącznie drzew-
ka w doniczkach, które były właściwie pielęgnowane podczas przechowywania ich w 
mieszkaniach. Miasto wyznaczyło dwa terminy, w których można było dostarczyć świą-
teczne drzewka. Weryfikacją drzewek i wyznaczeniem lokalizacji do ich nasadzeń, zaj-
mie się ogrodnik miejski – Pani Karolina Szerłot. Szanse na przeżycie drzewek, zależą 
od dobrego stanu przekazywanych świerków oraz od tego, czy przebywały one krótko 
w wysokiej temperaturze.

Luboński Orszak Trzech Króli – 
rekordowa frekwencja

Orszak Trzech Króli w Luboniu stał się już 
tradycją. Po raz trzeci mieszkańcy przemasze-
rowali spod kościoła pw. św. Jana Pawła II do 
szopki, która w tym roku znajduje się na pl. bł. 
E. Bojanowskiego. Frekwencja dopisała wy-
śmienicie (ponad 1000 osób), tak jak pogoda, 
która przypominała aurę wiosenną. Były ko-
rony, śpiewniki, kolędy, a na miejscu czekała 
święta rodzina z dzieciątkiem oraz dwa kucyki 
i koza. Dzieci otrzymały słodycze, a uczestnicy 
mogli się rozgrzać grochówką przygotowaną 
przez kuchnię LOSiRu. Dziękujemy za przyby-
cie i do zobaczenia za rok.

Aktualności

Koncert świąteczno-noworoczny Golec uOrkiestra w LOSIR pięknym wspomnieniem
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Ochotnicza Straż Pożarna

CZAD – cichy zabójca

Tlenek węgla, czyli czad nazwany jest cichym zabójcą. Pojawia się 
on w sytuacjach najbardziej banalnych, związanych z paleniem 
w domu. Wiedza, która została tutaj przedstawiona może urato-
wać czyjeś życie, dlatego też polecamy, aby zapoznać się z poniżej 
zamieszczonym artykułem.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpiecz-
ny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trują-
cym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co 
powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Po-
wstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, 
oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego 
brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spa-
lania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrzne-
go) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo 
z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika ga-
zowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub 
kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna 
są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje 
także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia 
wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla 
człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a na-
stępnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym 
człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej 
niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne 
zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidło-
we rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być 
nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, nie-
wydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć. 

Jak zapobiegać zatruciu? 

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego 
może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest wła-
ściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego 
odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza 
napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapew-
nić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska 
(pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) 
oraz swobodny odpływ spalin.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony,
- senność,
- nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia 
orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całko-
wicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci 
przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? 

• należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego po-
wietrza, 

• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne 
miejsce, na świeże powietrze,

• rozluźnić poszkodowanemu ubranie - rozpiąć pasek, guzi-
ki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego 
przemarznięcia

• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe - tel. 999, 
straż pożarna - tel. 998 lub 112),

Co roku strażacy w Luboniu odnotowują kilka interwencji związa-
nych z obecnością czadu.  Pod koniec  2017 roku ratownicy wezwa-
ni zostali na ulicę Raymonta, tam troje dzieci zostało podtrute tlen-
kiem węgla. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji, udało się zapobiec 
tragedii.

Pamiętajmy ! 
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć 
zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystar-

czy jedynie odrobina przezorności.

Maciej Splisgart / OSP Luboń

www.osplubon.pl
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Aktualności

Obchody 99. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2017 w Luboniu odbyły się miejskie obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rocznicy wyjątkowej, gdyż 
symbolicznie otwierającej 100. jubileusz odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Po uroczystej  Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Jana Bosko, przy asyście Bractwa Kurkowego, Związku Strzeleckiego 
Strzelec oraz grupy rekonstrukcyjnej Semper Fidelis, przy Krzyżu Milenijnym odbył się Apel Pamięci ku czci Powstańców. Złożone zo-
stały kwiaty pod tablicą pamiątkową, a zebrani mieszkańcy wraz z Władzami miasta oraz zaproszonymi Gośćmi odśpiewali „Rotę”. 
Podczas uroczystości przy Krzyżu Milenijnym nastąpiło odczytanie 30. nazwisk Powstańców Wielkopolskich z terenów naszego mia-
sta, których groby na żabikowskim cmentarzu opatrzone zostały pamiątkowymi tabliczkami, a którym chwała i cześć wyrażona została 
oddaną salwą honorową. Odczytany został także list okolicznościowy złożony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana 
Marka Woźniaka na ręce Burmistrz Miasta Luboń Pani Małgorzaty Machalskiego i Dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu Pani Reginy 
Górniaczyk.
Mieszkańcy naszego miasta biorący udział w Powstaniu Wielkopolskim, których groby na cmentarzu w Żabikowie zostały już oznaczo-
ne:
 

14 stycznia 2018 roku odbył się 26. WOŚP, tym razem pod hasłem: „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.” Finał lubońskiej 
orkiestry odbył się, podobnie jak w ubiegłych latach w Outlet Factory, gdzie  do wieczora trwało liczenie zebranych pieniędzy. W tym sa-
mym czasie dzieci mogły wziąć udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez Ośrodek Kultury. Podczas tegorocznego finału 
udało się zebrać w Luboniu kwotę 45.669,54zł. Na ulicach miasta, przed kościołami i marketami kwestowało ponad 70 wolontariuszy. 
Najwięcej pieniędzy do puszek zebrali:
• Przemysław Wajman – 2.057,55 zł
• Julia Chodorowska – 2.026,56 zł
• Mateusz Niećkowiak – 1.978,07 zł
Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyniku.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania tak znacznej sumy, wszystkim wolontariuszom, a także darczyńcom.
Finał WOŚP odbywał się również w Studio Trakcja, która po raz pierwszy przyłączyła się do tego wydarzenia. W tym sztabie udało się 
zebrać 1685,49zł!

1. Adamski Ludwik
2. Andrzejewski Andrzej
3. Augustyniak Jan 
4. Budny Jan
5. Ceglarek Michał
6. Gawałek Józef
7. Górczak Stefan
8. Kęsy Marcin
9. Kornaszewski Stanisław
10. Krupka Franciszek
11. Krzyżostaniak Antoni
12. Kubiak Józef
13. Kubiak Józef
14. Kubiak Florian
15. Kubiak Szczepan

16. Lisiecki Władysław
17. Melinger Andrzej
18. Mrugalski Stanisław
19. Mączkowski Franciszek
20. Nowak Wincenty
21. Hildebrandt Andrzej
22. Palacz Jan
23. Paczyński Antoni
24. Skibiński Wojciech
25. Skrzypczak Stanisław
26. Skóra Wacław
27. Sypniewski Franciszek
28. Spychała Franciszek
29. Wdowiak Stanisław
30. Wylegała Leon.

Chwała i cześć Powstańcom!
Ośrodek Kultury w Luboniu dziękuje za uświetnienie uroczystości grupie rekonstrukcyjnej Semper Fidelis oraz Bractwu Kurkowemu. 
Dla panów Bronisława Łopińskiego i Dariusza Łopińskiego specjalne podziękowania za pomoc przy nagłośnieniu imprezy. 

26. Finał WOŚP już za nami!
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Bezpieczeństwo

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBOŃ

W ostatnim miesiącu 2017 roku strażnicy 
miejscy wykonali łącznie 533 różnego 
rodzaju interwencji:
• 89 z nich dotyczyło naruszenia prze-

pisów ruchu drogowego w zakresie 
nieprawidłowego postoju bądź zatrzy-
mania. 

• 32 zgłoszenia dotyczyły potencjal-
nego spalania nieczystości stałych 
w piecach do tego nieprzeznaczonych. 
W tym miejscu przypominamy, że nie 
zawsze „gęsty” dym wydobywający się 
z komina jest jednoznaczny ze spala-
niem śmieci. Warto zwrócić uwagę na 
kolor dymu. O spalaniu śmieci świad-

czyć może kolor bladopomarańczowy 
lub w różnych odcieniach czerwieni. 
Jeśli dym z komina jest w kolorze 
czarnym lub białym może to oznaczać, 
iż w piecu spalany jest węgiel albo 
drewno.

• W 10 przypadkach interweniowaliśmy 
gdy nastąpiło zanieczyszczenie drogi 
publicznej.

• 7 razy działania straży miejskiej zwią-
zane były ze zwierzętami. Czterech 
właścicieli czworonogów, którzy nie 
zachowali nakazanych i zwyczajowych 
środków ostrożności przy trzymaniu 
psów, zostało ukaranych mandatami 
karnymi.

• Wykonane zostało w sumie 18 patroli 

szkolnych.
• Zabezpieczono miejsca dwóch wypad-

ków drogowych.
• Podczas intensywnych opadów 

atmosferycznych zabezpieczono prze-
jazd pod wiaduktem kolejowym na 
ulicy Powstańców Wielkopolskich.

• Ponadto, wraz z pracownikami Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
dokonano 5 kontroli w miejscach 
zamieszkania osób korzystających 
z pomocy tej instytucji.

• W dniu 27 grudnia podczas uroczy-
stości związanych z obchodami 99 
rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego Straż Miejska wystawiła 
poczet sztandarowy miasta.

POLICJA

Nie bądź obojętny- niskie temperatury groźne dla bezdomnych

W związku ze spadkami temperatur, apelujemy o zwracanie uwa-
gi na osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur. Nie 
bądźmy obojętni na widok wałęsających się nietrzeźwych, samot-
nych lub bezdomnych. Szczególnej uwagi wymagają osoby starsze 
oraz ubrane niestosownie do pory roku. Okres zimowy jest  wyjąt-
kowa trudną porą dla bezdomnych. O każdej niepokojącej sytuacji 
informujmy służby ratownicze, dzwoniąc na numer alarmowy 997 
lub 112.

Znakowanie rowerów

W związku z realizowanym programem prewencyjnym „Poznański 
Rower - Bezpieczny 
Rower”, Komisariat Policji w Luboniu zaprasza na znakowanie ro-
werów 22 lutego bieżącego roku, w godz. 15:00-18:00 (Luboń, ul. 
Powstańców Wielkopolskich 42).

Drodzy Seniorzy! Poznańska Policja  ostrzega przed nową metodą stosowaną wśród oszustów 
tzw. „WYŁUDZANIE MIESZKAŃ”, której proceder wygląda następująco: 

Przykład I 

Oszuści zawierają z pokrzywdzonym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej umowy pożyczek zabezpieczonych wekslowo i hi-

potecznie, a następnie po uzyskaniu za pomocą podstępnych zabiegów prawa własności do nieruchomości, przenoszą je na spółki prawa 

handlowego. Następnie dokonują odsprzedania ich osobom trzecim, w promocyjnej cenie oraz wartości dużo niższej od rynkowej warto-

ści nieruchomości osobom zamieszanym w proceder przestępczy. 

Przykład II 

Zorganizowane grupy przestępcze wyłudzają mieszkania od osób starszych, schorowanych nierzadko właścicieli lokali zadłużonych. Po-

czątkowo oferują pomoc w postaci spłaty długów, wstrzymania licytacji komorniczej, zamiany na mniejsze mieszkanie przy jednoczesnej 

wpłacie różnicy wartości nieruchomości przejmują mieszkania od osób starszych lub zadłużonych przenosząc prawa własności na oso-

by trzecie. W konsekwencji długi w mieszkaniach spółdzielczych zostają spłacone, natomiast osoby nie utrzymują innego lokalu ani też 

wpłaty gotówki. Po krótkim czasie właściciele mieszkania informują informację o eksmisji z mieszkania ze względu na to, iż nie są jego 

pełnoprawnym właścicielem. 

Niezwykle ważnym jest, aby propagowali Państwo tę wiedzę w swoich kręgach społecznych i towarzyskich. Dzięki wzajemnym informo-

waniu, możemy nie dopuścić do sytuacji, w której oszuści wykorzystają ufność osób starszych.

www.strazmiejska.umlubon.pl
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Biblioteka Miejska

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

W lutym ponownie bę-
dzie mnóstwo dobrej 

zabawy z Waszymi ulubio-
nymi bohaterami bajek. Za 
sprawą Bajanki mogliśmy 
wspólnie bawić się z Kici Ko-
cią oraz Panem Kuleczką, cie-
kawe kogo tym razem zaprosi 
do naszej biblioteki. Widzimy 
się 3 lutego o godz. 12.00 i nie 
może Was zabraknąć! 

Po feriach, zapraszamy na 
środowe spotkanie z teatrem 
i bajką, 28 lutego o godz. 
17.00 gościć będziemy Teatr 
Duet z spektaklem o Baltaza-
rze Bombce. (wstęp 5 zł). 

„Cienie” 
Rok 2018 ogłoszony 
został rokiem Ireny 
Sendlerowej, z tej 
okazji na parterze 
biblioteki pojawiła 
się wyjątkowa wy-
stawa. „Cienie” to 
krótka historia za-
mknięta w ramach o 
tym, jak tożsamość stała się wyrokiem.

„Oczy od grzechu ciemne”
W styczniu odbył się kolejny salon poetycko-muzyczny, na scenie gości-
liśmy Kalinę Izabelę Ziołę, która promowała swoją najnowszą poetycka 
książkę oraz Tomasza Bateńczuka. Wiersze pani Kaliny otuliły publicz-
ność, przez co spotkanie stało się niezwykle ciepłe i sympatyczne. Słowa 
płynęły z muzyką, a wraz z nimi ulotne chwile, które dzięki takim spotka-
niom nabierają ogromnej wartości i sprawiają, że życie smakuje lepiej. 

W nowym tomiku poezji 
zaczytać się można m.in. o 
prozaicznej kawie i uroku 
małej kawiarenki wtulo-
nej między kamienice sta-
rówki. Wiersze odkrywają 
niezrozumiane prawdy 
świata, a muzyka sprawia, 
że zaczynamy je chłonąć 
całym sobą i przekładać na 
to, co uważamy za znajome 
i bliskie. 

Wiosną spotkajmy się w bibliotece!
Luty to czas ferii i białego szaleństwa, dlatego życzymy Państwu spokoj-
nego wypoczynku i bezpiecznych podróży, a my już teraz zapraszamy na 
nasze wiosenne wydarzenia. Od marca powrócą fascynujące spotkania, 
liczne wykłady i prelekcje. Będzie również sporo muzyki oraz sztuki, 
ponownie zaprosimy Państwa do kina i opery. Nie zabraknie też poucza-
jących bajek, pełnych przygód spektakli i radosnych dziecięcych zabaw..

www.biblub.com
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Ośrodek Kultury

Pracownik Ośrodka Kultury bohaterem filmu
Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu, zrealizowanego przez Fundację 
Surgere pt. „Sześciu Wspaniałych” II edycja, którego jednym z bohaterów 
jest  pracownik Ośrodka Kultury  w Luboniu - dr Dariusz Głowacki. Miesz-
kaniec Lubonia, osoba czynnie wspierająca życie kulturalne i sztukę w gmi-
nie Luboń. Pan Dariusz jest pracownikiem Ośrodka Kultury, w którym pro-
wadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych.
Film opowiada historię sześciu bohaterów, mówi o ich życiu, w którym 
bardzo ważne miejsce zajmuje sztuka. Sztuka, która jest pasją. Takie jest 
główne przesłanie filmu - pasja, która jest wpleciona w życie. Projekt dofi-
nansowany jest przez Powiat Poznański. Film można obejżeć pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=hBwNuMQuKIo&feature=share

www.oklubon.pl

Za nami pierwsze w tym roku spotkanie 
z Filharmonią Pomysłów. Wraz z bo-

haterką Monią Kakofonią i mieszkańcami 
Muzycznej Kamienicy, dzieci poszukiwały 
najstarszego instrumentu świata - głosu. 
Jak zwykle było przy tym mnóstwo śmiechu 
i zabawy. Na kolejne zapraszamy już 1 mar-
ca, o godz. 10:10 - przedstawienie dla dzieci 
„Dyl Smykosmyczkowski” w wykonaniu Fil-
harmonii Pomysłów, wstęp 2 zł./os., grupy 
zorganizowane po wcześniejszym zgłosze-
niu.
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LOSiR

Wiele emocji na styczniowych turniejach Luboń CUP

Goście z Warszawy najlepsi 7 stycznia

Styczeń jest tradycyjnie miesiącem, kiedy hala LOSIR jest zdominowana przez młodych piłkarzy. Turniej rocznika 2006, który odbył się 
7 stycznia był na bardzo wysokim poziomie i kilka drużyn zademonstrowało bardzo dojrzałą jak na 12-latków grę. Świetnie zaprezento-

wała się drużyna UKS Białe Wilki Warszawa, która w wielkim finale pokonała Lecha 13 Poznań. Mecz o 
trzecie miejsce to triumf drużyny Sparty Oborniki, która okazała się lepsza od UKS Jedynki Luboń. Naj-
lepszym zawodnikiem został wybrany Szymon Sepioł (UKS Białe Wilki), bramkarzem Bruno Szopiński  
(Sparta Oborniki). Królem strzelców 
został Maksymilian Krzyśków (UKS 
Białe Wilki).
Wybrano też piątkę gwiazd, znaleźli 
się w niej: Kacper Bartoszewski (UKS 
Białe Wilki), Jan Sarbaczewski (Spar-
ta Oborniki), Piotr Wilczak (UKS 
Białe Wilki), Kamil Cieślak (Lech 13 
Poznań), Stanisław Kaptur (Lech 13 
Poznań). Nagrodą specjalną uhono-
rowaliśmy największego „pechowca” 
turnieju Adama Bąkiewicza (UKS Bia-
łe Wilki), który do momentu kontuzji 
zdecydowanie należał do wyróżniają-
cych się zawodników. 
 
Canarinhos Skórzewo i Dwójka Gubin zwyciężają na hali LOSIR w Luboniu

W sobotę 13 stycznia na hali LOSIR w Luboniu w ramach kolejnego turnieju Luboń Cup rywalizowali za-
wodnicy rocznika 2010. Najmłodsi adepci futbolu pokazali swoje umiejętności oraz wielkie zaangażowa-
nie. 
W meczu o trzecie miejsce Warta Poznań pokonała Piłkarską Szkółkę Gniezno 3:1. W finale zespół Cana-
rinhos Skórzewo grając niezwykle skutecznie zwyciężył Szkołę Futbolu Luboń 3:0. Za najlepszego bram-
karza uznano Piotra Moryto-Nijakowskiego (Canarinhos), królem strzelców został Mateusz Walczak 
(Warta), a tytuł gracza turnieju przypadł Wojtkowi Rybickiemu (Canarin-
hos).14 stycznia turniej dla rocznika 2009 zdominowały zespoły spoza 

Wielkopolski. Po emocjonujących meczach w fazie grupowej oraz pucharowej w wielkim finale zagrali 
UKS Dwójka Gubin oraz Widok Skierniewice. Piłkarze z Gubina wygrali 3:0. Byli bardzo skuteczni. Wi-
dok atakował, a Dwójka strzelała gole. Trzecie miejsce przypadło zespołowi Szkoły Futbolu Gniezno, a 
czwarte zajął Lech Poznań – rocznik 2010. Najlepszym bramkarzem uznano Sebastiana Trzaskę (Dwójka 
Gubin), królem strzelców został Wiktorian Wojnowski (Dwójka), a tytuł gracza turnieju przypadł zawod-
nikowi Widoku Skierniewice - Mateuszowi Mularczykowi.
 
Wyrównany poziom turnieju rocznika 2008

Po fazie w rywalizacji grupowej zespoły uczestniczące w turnieju Luboń Cup rocznik 2008 utworzyły 
dwie grupy: Ligę Mistrzów – rywalizacja o miejsca 1 – 4 oraz Ligę Europy – mecze o pozostałe miejsca. 
W Lidze Europy najlepsi byli gracze AP Błękitni Owińska.  W Lidze Mistrzów Warta Gorzów okazała się 
lepsza od Canarinhos wygrywając 2:1. Mecz o złote medale pomiędzy UKS Śrem, a Dwójką Gubin był 
bardzo emocjonujący i na sekundy przed jego zakończeniem był remis 2:2. Jednak rozkręcający się z meczu na mecz podopieczni trenera 
Sebastiana Białobrzeskiego okazali się skuteczni i w ostatnich minutach meczu zdobyli zwycięskiego gola. Było to drugie zwycięstwo 

śremskiego zespołu w tegorocznej edycji Lu-
boń Cup. Najlepszym strzelcem został Mikołaj 
Kowalski (UKS Śrem), bramkarzem Mikołaj 
Chomont z Dwójki Gubin. Tytuł najlepszego 
zawodnika otrzymał kapitan drużyny z Gubina 
Olek Mikołajczyk.

Kontakt oraz dodatkowe informacje:
Marek Giese 
mgiese@losir.eu 
tel. 61 899 22 35

www.losir.eu
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Drodzy czytelnicy,
Rada Gospodarcza działająca przy Burmistrzu Miasta i Gminy Luboń za jeden z priorytetów uznała promocję i wspieranie przedsiębior-
czości w naszym mieście. Chcemy realizować ten cel poprzez: organizowanie w miarę możliwości bezpłatnych, o wysokim poziom mery-
torycznym szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników oraz osób dopiero planujących działalność gospodarczą; prezentację sylwetek 
lubońskich przedsiębiorców w cyklu ,,Moja definicja sukcesu w działalności gospodarczej”; opracowanie bezpłatnego katalogu firm dzia-
łających w Luboniu z podziałem na branże i zakres tematyczny działalności; udzielanie przez specjalistów, których planujemy pozyskać 
do współpracy odpowiedzi na pytania z zakresu prawa, podatków, rachunkowości.
Kontakt: rada.gospodarcza.lubon@gmail.com

Moja definicja sukcesu – o znaczeniu sukcesu porozmawiamy z panią Magdaleną Andrzejak, właścicielką firmy MAGGOS 

Jak długo firma działa na rynku?
Pomimo tego, że z wykształcenia jestem krawcową, to praca w handlu zawsze bardziej mnie interesowała. Już w wieku 17 lat podjęłam 
pracę i pracowałam kolejno w Żabce, Biedronce, Freshu, 
z przerwą na urodzenie dwójki dzieci. Mój ostatni pra-
codawca, prowadzący w ramach franczyzy sklep Fresh-
market na ulicy Sobieskiego 16 zamierzał zrezygnować 
z tej działalności. Przejęcie sklepu nie wymagało ode 
mnie wkładu finansowego, natomiast zarówno ryzyko 
jak i wkład pracy były dużo większe niż w przypadku 
pracy na etacie. Moje dzieci były wtedy sześcio-  i trzy-
letnimi maluchami i obawiałam się, że będę miała dla 
nich mniej czasu. Z drugiej strony to była szansa na roz-
wój i poprawienie sytuacji finansowej naszej rodziny. Po 
wielu naradach z mężem i rodziną podjęłam decyzję o 
założeniu własnej firmy i podpisaniu umowy franczyzo-
wej już na własny rachunek. Firma Maggos Magdalena 
Andrzejak powstała 18 lutego 2014 roku. Już w listo-
padzie tego samego roku zaproponowano mi przejęcie 
kolejnego sklepu z sieci Freshmarket na ulicy Sobieskie-
go 55. Obydwa punkty prowadzimy z pomocą męża do 
dzisiaj. Nigdy nie żałowaliśmy tej decyzji.

Czy zdarzały się kryzysy i w jaki sposób udało się je przezwyciężyć?
Miałam dwa takie trudne momenty. W lutym 2014 roku rozpoczęłam pracę na własny rachunek, a w kwietniu Konrad-mój mąż, który 
prowadził od sześciu lat firmę dekarską miał poważny wypadek przy pracy.  Na szczęście przeżył, ale przez siedem miesięcy walczył o 
możliwość samodzielnego poruszania się. Początkowo jeździł na wózku inwalidzkim, później chodził o kulach, ale nie poddał się i dzięki 
rehabilitacji chodzi już sprawnie.  To był dla mnie bardzo trudny okres. Musiałam poradzić sobie z organizacją pracy w mojej firmie, która 
dopiero co powstała, odwiedzinami w szpitalu, opieką nad dziećmi i mężem, obowiązkami domowymi. Utraciliśmy też dochody z firmy 
mojego męża, która do wypadku bardzo ładnie się rozwijała. Dzięki pomocy mojej mamy i wsparciu ze strony męża i dzieci udało nam się 
przetrwać.   

Co Pani zdaniem ułatwia osiągnięcie sukcesu?
Na pewno akceptacja i wsparcie ze strony najbliższych. Dzięki pomocy rodziny udało nam się przetrwać najgorsze chwile. Mój maż sta-
nowi moje uzupełnienie. On lubi kontakt z ludźmi, lepiej sobie radzi z dostawcami, z zarządzaniem pracownikami. Ja bardziej czuję się 
ich koleżanką niż szefową i często wolę coś sama zrobić, niż wydawać polecenia. Pamiętam jak to jest być pracownikiem i staram się nie 
urażać  godności osób które zatrudniam.
Przejęcie przez Konrada części obowiązków pozwala nam spędzać razem z mężem dużo czasu, ale też opiekować się ,,na zmianę” naszymi 
dziećmi. Oboje wychowujemy dzieci w poszanowaniu pracy i zarówno moja dziewięcioletnia córka Nicole jak i sześcioletni Mateusz czę-
sto w dni wolne od szkoły pomagają nam w sklepie. 
Bardzo ważny jest dobór właściwych pracowników, zwłaszcza teraz, kiedy młodzi ludzie mają postawę roszczeniową. Nam się udało 
zebrać bardzo dobry zespół, bez którego nie byłoby naszego sukcesu. 
Wiara w siebie- bez tego żaden biznes się nie uda. Na pewno niezbędna jest też kreatywność i szukanie rozwiązań w trudnej sytuacji. W 
handlu podstawą jest pozytywne podejście do klienta, nawet takiego, który ma gorszy dzień. Poza tym ciężka praca, solidność, termino-
wość i uczciwość. 

Kilka rad dla młodych przedsiębiorców
• Sprawdźcie przed rozpoczęciem działalności, czy macie szansę w tej branży. Czy jesteście w stanie zaakceptować ryzyko;
• Olbrzymie zaangażowanie, zwłaszcza na początku;
• Odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, dotrzymywanie słowa;
• Ograniczone zaufanie wobec pracowników, wspólników, kontrahentów- szanuj, ale kontroluj;
• Podnoszenie się po upadku.

Rozmawiała Maria Chaber

Lubońska Rada Gospodarcza
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Szkoła Podstawowa nr 1

„Z BOGIEM W SERCU Z BRONIĄ W RĘKU, WOBEC WROGA 
OJCZYZNY BEZ LĘKU”
18 grudnia w naszej szkole odbyła się uroczysta wieczornica 
poświęcona 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
„Z Bogiem w sercu z bronią w ręku, wobec wroga Ojczyzny bez 
lęku.” Młodzież szkolna oraz dzieci z oddziału przedszkolnego 
przedstawiły, pod kierunkiem nauczycieli: Pani Justyny Czekały, 
Agnieszki Jankowskiej oraz Justyny Gazdy spektakl pieśni i me-
lodii patriotycznych oraz scenki z okresu Powstania.

PO SCHODACH WIEDZY
W naszej szkole pojawiły się kolorowe schody. Uczniowie porusza-
jąc się po klatkach schodowych, czytają najważniejsze informacje 
z języka polskiego, historii, fizyki, języka angielskiego i matematy-
ki. Przy drzwiach sali matematycznej znajduje się duży kątomierz. 
Otwierając drzwi można wyznaczyć kąt. Pozwala to dzieciom bar-
dziej praktycznie wyobrazić sobie, czym jest kąt i różnice między 
kątem ostrym, prostym i rozwartym. Na jednym z pięter uczniowie 
przeczytają i zapamiętają ważne informacje  dotyczące postępo-
wania z Poszkodowanym Nieprzytomnym. W budynku dla uczniów 
klas młodszych znajdują się naklejki z podstawowymi zwrotami 
grzecznościowymi, który każdy uczeń powinien posługiwać się na 
co dzień            

                                      V. MatalewskaWYMIANA POCZTÓWKOWA
Klasy 3a i 2b  biorą udział w wymianie pocztówek z dziećmi ze 
szkół w całej Polsce.  Rozpoczęliśmy korespondencje w paź-
dzierniku 2017 w ramach zajęć związanych z tematem pisania 
pozdrowień. Dostaliśmy pocztówki z najdalszych zakątków 
Polski np. z Suwałk, Helu. Wysyłamy jedyne i niepowtarzalne 
widokówki, bo zrobione przez nas, przedstawiające panoramę 
Lubonia z pozdrowieniami w gwarze poznańskiej. Widokówki, 
w formie już sporej kolekcji, eksponujemy na tablicy w naszych 
klasach.

Honorata Plecińska

MAŁY RATOWNIK W SP1
5 stycznia w naszej szkole odbyła się IV edycja akcji „Mały Ra-
townik”. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 0-III. Pomagali nam 
strażacy, policjanci i młodzież z klasy pożarniczej z Zespołu Szkół 
Handlowych. Strażacy prowadzili szkolenie w zakresie oceny sta-
nu poszkodowanego oraz układania w pozycji bocznej. Młodzieży 
z ZSH przypadło w udziale prowadzenie nauki resuscytacji. Lu-
bońscy policjanci przygotowali miasteczko ruchu drogowego. Na 
stanowisku „Autostrady do szkoły” przy pomocy gogli i aplikacji 
komputerowej, uczniowie brali udział w wirtualnej grze, która po-
zwalała zobrazować zagrożenia na drodze. W ten sposób poprzez 
zabawę utrwalano wiedzę o zasadach ruchu drogowego.

Maria Sleboda

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ NR 1  W ROKU 2017
Tradycyjnie już, w grudniu 2017 roku wybierano Najpopular-
niejszego Sportowca Szkoły. Zadaniem każdej klasy było wyty-
powanie osoby, która ich zdaniem osiągnęła największe sukcesy 
sportowe dla szkoły. Na lekcjach wychowawczych uczniowie 
proponowali najlepszego sportowca w swojej klasie. Kandyda-
ci przygotowywali opis swoich osiągnięć sportowych wraz ze 
zdjęciem. Informacje umieszczono na tablicy w holu szkoły tak, 
by wszyscy mogli się z nimi zapoznać. Głosowanie odbyło się 15 
stycznia 2018 roku. W konkursie zwyciężył uczeń klasy VII a Ja-
kub Adamczak, drugie miejsce zajął Jeremi Osuch z VI a, trzecie 
miejsce Olga Wejman z klasy V c. Laureaci nagrodzeni zostali 
medalami. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Hanna Idzikowska              

www.sp1.lubon.szkolnastrona.pl
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ODWIEDZIŁ NAS ZNANY SPORTOWIEC!
17 stycznia naszą szkołę odwiedził znany sportowiec p. Szymon Ziółkowski - wybitny lekkoatleta, młociarz. wielokrotnie reprezento-
wał Polskę w zawodach, w tym pięciokrotnie na Olimpiadzie. Zdobył tytuły Mistrza Świata w Edmond i mistrza Europy. Na IO w Sydney 
w 2000 roku wywalczył złoty medal. Nasz gość w zabawny i ciekawy sposób opowiadał o swojej karierze sportowca i drodze, którą 
musiał przejść, by móc cieszyć się dzisiaj tak znaczącymi trofeami. Na koniec oczywiście można było otrzymać autograf i zrobić sobie 
z mistrzem zdjęcie. 

KOLĘDUJEMY Z BABCIĄ I DZIADKIEM
Dyrekcja i nauczyciele Cieszkowianki serdecznie dziękują uczniom 
klas 2b, 3b, 3c i 3e za wzięcie udziału w II edycji spotkania flażoleto-
wego „Kolędujemy z Babcią i Dziadkiem”, które odbyło się 17.01.2018r. 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu.

TANECZNY SUKCES NASZYCH UCZENNIC 

13 stycznia, na Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Legionowie 

odniosły sukces dwie uczennice naszej szkoły Daria Lewicka 

z  klasy 4e i Julka Lasak z klasy 4f ze swoją formacją tanecz-

ną NDS Jazz w kategorii Inne Formy Tańca. Formacje Dzieci 

zajęły III miejsce oraz Julka Lasak IV miejsce w kategorii 

Solo Disco. Z kolei  Natasza Chadyniak, uczennica klasy 3c, 

zdobyła 3 miejsce w kategorii solo- jazz.

NAGRODZENI W KONKURSIE “Z NIEMIECKIM W DROGĘ”
Uczennice klasy 6 d: Martyna Maćkowiak, Natalia Glapa, Oliwia Janic-
ka, Martyna Szymoniak, Aleksandra Andrzejczak, Oliwia Szadel, Julia 
Tasiemska pod opieką germanistki  p. Aliny Malinowskiej brały udział 
w konkursie „Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę”. Jest 
to projekt realizowany przez Goethe-Institut we współpracy z wydaw-
nictem LektorKlett, skierowany przede wszystkim do szkół podstawo-
wych. Celem konkursu jest promocja nauki języka niemieckiego wśród 
uczniów szkół podstawowych.

www.sp2lubon.eu
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KONKURSY, OLIMPIADY, SUKCESY
Aleksandra Adamczak i Zofia Ciesielczak z klasy 7a zakwalifikowały się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskie-
go dla uczniów szkół podstawowych. Do finału Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dotarła Sonia Kunin z klasy 2c, a Tymek 
Karalus z klasy 3d został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, Łukasz Majerski został finalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego. Karolina Kawka, Maksymilian Konik oraz Michał Ejankowski z  klasy 7a zakwalifikowali się do etapu rejonowego Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, a Zosia Ciesielczyk z tej samej klasy została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmio-
towej „Olimpus” z geografii w sesji jesiennej. Gratulujemy uczniom i ich opiekunom!

DEUTSCHFREUND 2017
Blisko 7 tys. uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych zmierzyło się 15 listopada 2017 z zadaniami Ogólnopolskiego Konkursu 
Języka Niemieckiego Deutschfreund. W językowej rozgrywce wyłoniono 151 
laureatów. Naszą szkołę reprezentowało dziewięcioro uczniów z klas V, czworo 
z klas VI, dziesięcioro z klas VII oraz dwie uczennice z II klasy gimnazjum. Jakub 
Jaśkowiak z klasy VIa zdobył dyplom laureata i nagrodę rzeczową. Sześć osób 
uzyskało dyplomy za bardzo dobry wynik. Wśród nich znaleźli się Weronika 
Wojciechowska z klasy Va: Klaudia Teska Dominik Pers i Zuzanna Zakrawacz 
oraz Jakub Maćkowiak z kl. VIa.

TEATRALNE SUKCESY
W ósmej edycji Wielkopolskiego Konkursu Monodramu „Chochoły 2017”, 
w kategorii gimnazjów zwyciężył Alek Koprowski z 2c. Jury doceniło także 
Hanię Durczewską z 3c, przyznając jej wyróżnienie. Wysoki poziom zapre-
zentowali również pozostali uczniowie reprezentujący naszą szkołę: Julia 
Jankowiak (2c) i Łukasz Filipowicz (2d). Gratulacje dla naszych aktorów!

NAGRODA ZA II MIEJSCE DLA JULII CHODOROWSKIEJ
Podczas tegorocznego finału WOŚP udało się zebrać w Luboniu kwotę 
45.669,54zł. Na ulicach miasta, przed kościołami i marketami kwestowało 
ponad 70 wolontariuszy. Najwięcej pieniędzy do puszek zebrali: Przemysław 
Wajman – 2.057,55 zł, Julia Chodorowska – 2.026,56 zł, Mateusz Niećko-
wiak – 1.978,07 zł. Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyniku.

MIEJSKI KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
4 stycznia odbył się w naszej szkole Miejski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pio-
senek Świątecznych. W rywalizacji brało udział 49 wykonawców:
Kategoria klas 0-3: miejsce I – Mikołaj Marcinkowski, miejsce II – Gabrysia 
Bartnik, miejsce III – zespół wokalny klasy IIa z SP4. Kategoria klas 4-6: miej-
sce I – Joanna Olsztyńska, miejsce II – Mikołaj Korzenowski, oraz miejsce II 
– Karolina Jaśkowiak, miejsce III – Natalia Swiniarska, wyróżnienie Wojciech 
Stęplowski. Kategoria klasy 7 i gimnazjum: miejsce I – Julia Galin, miejsce II 
– Julia Breszyk, miejsce III – Nina Wolińska, wyróżnienia: Jan Galik i Wiktor 
Szejn oraz Joanna Cykowiak, Jagoda Goździewska i Maria Kędziora. Katego-
ria OPEN to zespół No Name.

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI ZA NAMI
8 stycznia odbył się w Trójce Szkolny Konkurs Recytatorski. W tym 
roku na naszej scenie uczniowie klas młodszych prezentowali frag-
menty prozy Astrid Lindgren oraz utwory Wandy Chotomskiej. 
Pierwsze miejsce zasłużył Filip Grec (IIIc), Zuzanna Legenza (IIId) 
zdobyła miejsce drugie, a trzecim uplasowała się Hanna Niedź-
wiedź (IIb). Przyznano także wyróżnienie Filipowi Lesiukowi (IIIc). 
Uczniowie klas starszych prezentowali teksty Julii Hartwig i Le-
opolda Staffa. Z tym zadaniem najlepiej poradzili sobie Grzegorz 
Kałek (IVb) i Nina Wolińska (VIIa). Drugą nagrodę przyznano To-
maszowi Brauzie (VIIc). Łucja Łobejko i Franciszek Brzóska – zajęli 
III miejsce, a Julia Nowik wyróżnienie.

MOTYLI WOLONTARIAT DLA HOSPICJUM PALIUM
Młodzież naszej szkoły zbierała datki na Hospicjum Palium w Poznaniu. Uczniowie przygotowali mnóstwo piernikowych motyli, aby 
wręczać je ludziom wspierającym hospicjum. Całą akcję przygotowywała p. Małgorzata Szajek, a w ostatniej fazie koordynację wszyst-
kich zadań przejęła Oliwia Rajkowska z klasy 3a. Dziewczynka nie tylko przeszkoliła nauczycieli, ale także dokonała podziału grup oraz 
rozwiązała wszelkie sprawy logistyczne. Oliwii oraz wszystkim uczniom zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy.
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KOLĘDOWANIE W KATEDRZE POZNAŃSKIEJ
13 stycznia 2018 r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli 
w spotkaniu zespołów flażoletowych w Katedrze Poznań-
skiej. W spotkaniu „Śladami Trzech Króli” pod hasłem 
„Jezusa narodzonego wszyscy witajmy” uczestniczył ks. 
biskup  Grzegorz Balcerek.  Każdy z uczestników otrzymał 
od organizatorów specjalnie na tę okazję wydany śpiewnik, 
z którego wspólnie zagrano 10 kolęd.

Sara Nowak

LEKCJA W BIBLIOTECE
W piątek odwiedziliśmy nową filię biblioteki miejskiej w Lubo-
niu.
Mieliśmy okazję do przypomnienia sobie zasad obowiązują-
cych w bibliotece, wysłuchaliśmy skargi książki. Wiemy, jak 
dbać o książki i dlaczego warto je czytać. Pani bibliotekarka 
pasowała nas na czytelników i wręczała karty biblioteczne oraz 
specjalne odznaki. 

Anna Garstka

ZIMOWI ZWYCIĘZCY MIĘDZYŚWIETLICOWYCH KON-
KURSÓW
W ostatnim czasie zostaliśmy zaproszeni do udziału 
w dwóch konkursach plastycznych organizowanych przez 
Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Podstawową nr 5 w Lu-
boniu. Z chęcią dzieci przygotowywały prace konkursowe 
najpiękniejsze jakie tylko potrafią. Niektóre z nich przy-
gotowywały w domu inne podczas zajęć świetlicowych. 
Z wielką dumą ogłaszamy, że dzieci z naszej szkoły bardzo 
dobrze wypadły w konkursach i wiele z nich zdobyło naj-
wyższe miejsca.
W konkursie „Drzewo w czterech porach roku” zdobyliśmy 
następujące miejsca:
I miejsce- Mikołaj Kożuszek klasa I b
II miejsce -Olga Piórkowska klasa II a
III miejsce -Maksym Janotka klasa III b
W konkursie „W świątecznym klimacie” zdobyliśmy nastę-
pujące miejsca:
I miejsce- Aleksandra Jakubowska klasa I b
II miejsce- Ula Florek klasa I b
III miejsce- Oliwia Kowalska klasa I a
Wyróżnienie- Olga Piórkowska klasa II a
Gratulujemy zwycięzcom i rodzicom!! Serdecznie zapra-
szamy do brania udziału w kolejnych konkursach.

Ewa Darul, Agnieszka Wiśniewska

WIECZÓR FILMOWY W KL.7C
19 stycznia po raz 3 w tym semestrze klasa 7c bawiła się na wieczorku filmowym. Po filmie rozpoczęła się dyskoteka klasowa. Mimo 
zmęczenia po całym tygodniu ciężkiej pracy, wszyscy tańczyli do utraty sił. Z niecierpliwością czekamy na nockę w szkole.

Aneta Andrzejewska
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Szkoła Podstawowa nr 5www.sp5.lubon.pl

FINALISTKA 
Zosia Wrzaskowska z klasy 3f zakwalifikowała się do 
ostatniego etapu Wojewódzkiego Konkursu Historyczne-
go organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu, a tym samym została kolejną finalistką. 

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
22 grudnia wszyscy uczniowie klas 4-7 SP i 2-3 GIM. obejrzeli 
szkolne jasełka oraz wzięli udział w wigilijnych spotkaniach kla-
sowych z udziałem wychowawców i asystentów. Były to wzru-
szające chwile.

ERASMUS PLUS I… WIZYTA W SAINT - PIERRE
Kolejne spotkanie partnerów w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu Erasmus+ „Découvrir et faire découvrir son pays ou 
sa région par l’art local et ses artistes” odbyło się w Saint-Pierre na wyspie Reunion położonej na Oceanie Indyjskim, jednym z zamor-
skich departamentów Francji, skąd pochodzą nasi partnerzy. W tę odległą podróż wyruszyło pięcioro  uczniów z klas gimnazjalnych. 
Wizyta była wspaniała!

KONCERT KOLĘD
16 grudnia hol Szkoły Podstawowej nr 5 zamienił się w wyjątkową 
salę koncertową! W światecznej scenerii zabrzmiały piękne kolędy 
i inne kompozycje o tematyce bożonarodzeniowej. Na scenie wystą-
pili młodzi, zdolni wykonawcy, wśród nich nasz absolwent Łukasz 
Kalinowski. Impreza odbyła się z inicjatywy  Stowarzyszenia Pozy-
tywny Luboń i Biblioteki Miejskiej w Luboniu.
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Wiadomości z przedszkoli

CHATKA SKRZATKA
Już kilka dni po przywitaniu Nowego Roku w na-
szym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Tego 
dnia w progu naszego przedszkola pojawiły się 
wróżki, motylki, pszczółki, diabły, czarownice, kot-
ki, mim,  różne postaci z bajek. Skrzaty postanowi-
ły także skorzystać z zimowej pogody i wybrać się 
na przedszkolny plac zabaw. Powstał mini bałwan, 
była wojna na śnieżki oraz inne kreatywne zaba-
wy naszych Gagatków i Chochlików. W minionym 
miesiącu nasze przedszkole odwiedził ratownik 
medyczny. Dowiedzieliśmy się m.in. jak wygląda 
pozycja bezpieczna, co zrobić gdy ktoś ma krwotok 
z nosa oraz jak wiązać bandaż. Dzieci chętnie i ak-
tywnie brały udział w zajęciach. Na koniec każdy 
otrzymał dyplom małego ratownika.

Milena Wawrzyniak

PRZEDSZKOLE NR 5 „WESELI SPORTOWCY” 
Nowy Rok przywitał przedszkolaki „Bajecznym Balem Karna-
wałowym”, który odbył się 16 stycznia 2018 roku. Sala numer 
6 zamieniła się w Bajeczny Zamek, w którym wybrzmiewały 
karnawałowe utwory za konsolety DJ-a. Każde dziecko było 
przebrane za swoją ulubioną postać, bohatera. W styczniu całe 
przedszkole świętowało „Dzień Babci i Dziadka”. Dzieci z każ-
dej grupy na tę okazję przygotowały krótki występ artystyczny 
oraz słodki poczęstunek dla swoich bliskich. Miesiąc styczeń 
pożegnał się z przedszkolem koncertem muzycznym pt. „Elvis, 
Quinn, Jackson, Madonna, The Beatles, czyli ikony popkultury 
i rocka”, w wykonaniu grupy „artandmusic”.

Lidwina Antkowiak

TRÓJECZKA
Dnia 08.01.2018r. do naszego przedszkola zawitali rodzice. 
Powodem ich przybycia było przedstawienie Jasełkowe, które 
przygotowały nasze przedszkolaki.  Był  Jezus, Józef i Maryja, 
anioły pasterze i królowie oraz dzieci, każdy z nich przyniósł coś 
Dzieciątku w prezencie. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy a po za-
kończeniu przedstawienia wszyscy zaproszeni zostali na słodki 
poczęstunek. Po tak wspaniałym początku miesiąca czeka nas 
jeszcze Dzień Kubusia Puchatka oraz balik karnawałowy, na 
którym stroje będą na pewno równie piękne co na przedstawie-
niu. Już nie możemy się doczekać!

Joanna Konieczna

CZARODZIEJSKI OGRÓD
Zima śniegiem nie sypie, a mimo to nasi milusińscy w ramach „Kolorowe miesiące” wybrały się w podróż do tej krainy. Tego dnia przed-
szkole opanował kolor biały. Dzieci utworzyły zaprzęgi jak w baśni „Królowa Śniegu” i wyruszyły w podróż pełną niespodzianek, weso-
łych zabaw i eksperymentów. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany przez dzieci dzień, w którym gościliśmy babcie i dziadków. Dzieci 
wykonały piękne laurki i upominki. Każdy występ nagrodzono gromkimi brawami. Seniorzy włączyli się do zabawy. Jak to w karnawale 
– same bale, które są tradycją naszego przedszkola. Panie dołożyły wszelkich starań, aby wystrój placówki wprowadził dzieci w radosny 
nastrój i zachęcił do zabawy.

Małgorzata Perlińska-Baraniak       
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Studenci LUTW w Farze Poznańskiej

W sobotę 13 stycznia słuchacze Lubońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w ramach Sekcji Tury-
styki Pieszej i Krajoznawczej, udali się na zwiedza-
nie Fary Poznańskiej.

Około 50 słuchaczy LUTW spotkało się przy pomni-
ku Jana Nepomucena na Starym Rynku w Poznaniu, 
skąd udali się do Fary Poznańskiej. Czekała tu nas 
pani Aleksandra Dalke – przewodnik miejski z Koła 
Przewodników Miejskich im. Marcelego Mottego w 
Poznaniu. Przewodniczka zapoznała nas z bogatą 
historią kościoła, jego architekturą i wyposażeniem 
oraz oprowadziła po zakamarkach świątyni, do-
stępnych tylko dla nielicznych. Początki kościoła są 
związane z zakonem jezuitów. Zbudowany został w 
latach 1651 – 1701. Jest to największy i najpiękniej-
szy kościół barokowy w Poznaniu, zaliczany również 
do najbardziej okazałych budowli barokowych w 
kraju. Fara słynie z organów, które są dziełem Fran-
ciszka Ladegasta z Weissenfels w Saksonii. Koncerty 
organowe odbywają się w każdą sobotę o godz. 12:15 
z udziałem znakomitych wykonawców. Zwiedziliśmy zabytkową zakrystię, wyposażoną w XVIII-to wieczne meble w stylu Ludwika XV 
oraz podziemia świątyni, w których chowano zakonników i dobroczyńców kościoła. W czasie II wojny światowej mieścił się tutaj schron 
dla żołnierzy niemieckich, a po wojnie składowano beczki z winem. Podziemia skrywają fragment średniowiecznych murów fortyfikacji 
miejskich. Na zakończenie zwiedziliśmy barokowy kapitularz z widokiem na wnętrze kościoła.

Maria i Jan Błaszczakowie

Integracja Wielkopolskich Rad Seniorów

14 listopada, w Collegium Da Vinci przy ul. Gen. Kutrzeby 10 
w Poznaniu odbyło się I Forum Wielkopolskich Rad Senio-
rów, w którym wzięło udział 80 przedstawicieli środowisk 
senioralnych z całej Wielkopolski, w tym przedstawiciele Lu-
bońskiej Rady Seniorów. Organizatorem Forum była Miejska 
Rada Seniorów w Poznaniu, Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Po-
znaniu. Wydarzenie to było konsekwencją ustaleń Wiosennej 
Szkoły Rad Seniorów, która odbyła się w Rokosowie. Jego 
głównym celem było zacieśnienie dalszej współpracy pomię-
dzy organizacjami senioralnymi oraz wymiana doświadczeń w 
zakresie prowadzonej polityki senioralnej. Przedstawiono in-
formację o bieżących pracach na rzecz Wielkopolskiego Poro-
zumienia Rad Seniorów, omówiono podstawy teleopieki oraz 
współpracę z samorządami lokalnym, a także  potrzeby i ocze-
kiwania seniorów związane ze zdrowiem i opieką społeczną. 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena 
Wodzińska omówiła wybrane zagadnienia polityki senioral-
nej w Wielkopolsce. Ważnym tematem była sprawa popra-
wy komunikacji między Radami.  W tym celu uruchomiono 
e – platformę edukacyjną „Moodle”, będącą bankiem wiedzy 
przydatnej członkom Rad. Korzystanie z platformy umożliwi 
dostęp do zawartych tam informacji oraz stworzy możliwość 
mobilnego współdziałania. Ustalono termin pierwszej Parady 
Seniorów Wielkopolski na dzień 2 czerwca 2018 r. z udziałem 
Rad Seniorów z województwa wielkopolskiego, natomiast 
Druga Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów w Ro-
kosowie odbędzie się w dniach 11 – 13 czerwca 2018 r.

Maria Błaszczak
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SKLEP WIELOBRANŻOWY

K&K ODZIEŻ

Aktualności
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Konkurs „Zielony Luboń”

Najpiękniejszy ogród - I Miejsce – ul. Tuwima 5

Ogród to moja pasja, tu wypoczywam, tu realizuję swoje hobby 
– powiedział Robert Korcz. Niechętnie wyjeżdża na weekendy – 
woli zawiesić hamak między drzewami w ogrodzie, położyć się w 
nim i wsłuchując w szmer wody w pięknie położonym oczku snuć 
plany związane z systematycznym utrzymaniem i upiększaniem 
rodzinnego zieleńca. Zaczęło się od wykarczowania sześćdziesię-
ciu krzewów agrestu i dzikich śliw (mirabelki). Niektóre rośliny np. 
czterdziestoletni, zimozielony bukszpan, zostały przeniesione z 
ogrodu dziadków przy ul. Świerczewskiego. Przed osiemnastu laty 
powstało pięknie wkomponowane w część ozdobną ogrodowe 
oczko wodne, do którego pan Robert wpuścił ryby. Jest to faktycz-
nie jego oczko w głowie. Obecnie pływają w nim m.in.: japońskie 
karpie koi, karasie, liny złote orfy, natomiast wiosną odbywa się 
tarło i woda w oczku wygląda jakby się gotowała. Nieopodal stoi 
stara pompa ogrodowa „Abisynka”, w której gnieżdżą się kosy. Pań-
stwo Korczowie upiększając otoczenie domu nasadzali dziesiątki 
drzew, krzewów ozdobnych i kwiatów. Obecnie można podziwiać 
tu ponad sto gatunków roślin. W tej oazie zieleni schronienie znaj-
dują jeże i różne gatunki ptaków. Wodę z znajdującego się w niej 
oczka piją również siadające na nim dzikie kaczki. Przed pięcioma 
laty, w tylnej części ogrodu pan Warto podkreślić, że ogród, w któ-
rym rodzina państwa Korczów chętnie przebywa niezależnie od 
pory roku w całości zaaranżował i urządził pan Robert, który snuje 
już plany z wiązane z upiększaniem go w następnych latach.

Joanna Cichoń i Paweł Wolniewicz
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BURMISTRZ
Małgorzata Machalska

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

RADA MIASTA
Przewodnicząca:
Teresa Zygmanowska

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 NA LUTY RADNYCH RADY MIASTA LUBOŃ 
od stycznia 2018r. do października 2017r. (I i III poniedziałek miesiąca) od godz. 16.00 do godz. 18.00

DATA
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MIEJSKA
GIMNAZJUM 

NR 1
OŚRODEK 
KULTURY

URZĄD
MIASTA

05.02.2018
Piotr Tomasz

Kołodziej
Marek

Samulczyk
Dorota Franek Andrzej Okupniak

19.02.2018
Łukasz Piotr

Izydorski
Katarzyna
Ekwińska

Anna Magdalena
Woźniak

Paweł
Andrzejczak


