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Już niedługo ruszy największa miejska inwestycja drogowa w 2017 roku - budowa al. Jana Pawła 
II, której wartość wynosi 3 525 760,79 zł brutto. W związku z tym, że w 2016 roku otrzymaliśmy 
dofinansowanie na budowę ulicy Wschodniej (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, tzw. "schetynówki"), w tym roku ubiegamy się o dofinansowanie tej inwestycji, która dzięki 
połączeniu z ubiegłoroczną, otrzymuje dodatkowe punkty konkursowe, co zwiększa naszą szansę na 
sukces. Obecnie czekamy na decyzję Wojewody. Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje na temat 
kolejnych etapów inwestycji, prosimy zgłosić się na adres: joanna.humerczyk@umlubon.pl.

Budowa al. Jana Pawła II

Al. Jana Pawła II

foto: Rafał Wojtyniak
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Szanowni Mieszkańcy!

Za nami pierwszy dzień wiosny, 
nie pierwsze już ciepłe poranki 
i myślę, że część z nas ma już za 
sobą porządki w ogrodach i na 
balkonach. W mieście działamy 
podobnie – pogoda sprzyja realizacji 
inwestycji, o których mogą Państwo 
dowiedzieć się więcej na stronach 
4-5. Warto również zapoznać się 
z nowymi zasadami rozliczania się za 
odpady, czy też uzyskania pomocy 
przy demontażu azbestu. Zachęcam również do spojrzenia na 
zapowiedzi zmian w zapisach planów miejscowych. W maju ruszy 
także nabór do programu PIECYK – 2017, w ramach którego 
można otrzymać pożyczkę na modernizację lub wymianę pieca – 
więcej informacji znajdą Państwo na stronie nr 9.

Miłej lektury!
Małgorzata Machalska

Burmistrz Miasta Luboń
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mieć nie tylko pozy-
tywny skutek. Doce-
niamy Państwa liczny 
udział w spotkaniach, 
wszystkie uwagi, 
a przede wszystkim 
chęć współpracy, 
gdyż każdemu z nas, 
rodziców, zależy na 
dobru swoich dzieci.

Wracając do budowy ulic – plan inwestycyjny, który 
przyjęliśmy pod koniec ubiegłego roku ma zapew-
niać równomierny rozwój w każdej części miasta. 
I tak, w kwietniu ruszy budowa al. Jana Pawła II, przy-
gotowujemy się do budowy ul. Dojazdowej i frag-
mentu ul. Rydla, przebudowy ul. Żabikowskiej na 
odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Buczka, remon-
tujemy, budujemy chodniki i wiaty przystankowe. 
W ostatnim czasie złożyliśmy wnioski na dofinanso-
wanie – budowy Domu Włodarza i projekt, który za-
kłada zakup 5 niskoemisyjnych autobusów, budowę 
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy Dwor-
cu PKP oraz budowę odcinka ulicy Wschodniej. Sza-
cowana wartość projektu to 17 milionów złotych, 
z czego 13 milionów ma zostać objęte dofinanso-
waniem. Uzyskaliśmy dofinansowanie na Gminny 
program rewitalizacji dla Miasta Luboń 2017-2027. 
Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę 
w rozpoczętym okresie programowania UE. Pozwoli 

bowiem okre-
ślić priorytetowe 
działania zmie-
rzające do po-
prawy warunków 
życia na terenach 
wymagających 
s z c z e g ó l n e g o 
wsparcia. Zachę-
camy także do 
zapoznania się 
z procesami in-
westycy jnymi , 
które opisane 
są na następnej 
stronie.

Szanowni Państwo, zapraszamy na poniedziałkowe 
spotkania i na rozmowy o problemach. Jednocześnie 
zachęcamy do śledzenia tych pozytywnych spraw, 
które dzieją się wokół nas.

Małgorzata Machalska
Mateusz Mikołajczak

Michał Popławski

Każdy tydzień w Urzę-
dzie Miasta rozpo-
czynamy od dnia dla 
mieszkańców – w po-
niedziałek mogą Pań-
stwo umówić się na 
spotkanie z każdym 
z nas, porozmawiać 
o problemach, które 
dotyczą bezpośred-
nio Waszych posesji, 
mieszkań, palących 
śmieciami sąsiadów… 
I musimy przyznać, 
że jest to dzień dość 
szczególny.

Ten dzień daje nam przekrój dosłownie wszystkich 
problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy. I cho-
ciaż czasem nie jesteśmy w stanie pomóc w każdym 
przypadku, to zawsze pochylamy się nad nim i pod-
chodzimy z otwartym umysłem. Wiemy, że zawie-
szenia samochodów niszczą się na nieutwardzonych 
drogach, też z nich korzystamy. Także musimy czyścić 
buty po spacerze z psem. Oddychamy tym samym co 
Państwo, zanieczyszczonym powietrzem. Mieszka-
my na ulicach, które czekają na budowę od wielu lat. 
Mamy jednak poczucie, że praca, którą wykonujemy, 
przynosi realne efekty, które można zobaczyć na uli-
cach Lubonia.

Problemy te dotyczą wszystkich. A naszym zadaniem 
jest sprawiać, aby Luboń rozwijał się na różnych płasz-

czyznach, aby 
mieszkańcy jak 
najmniej odczu-
wali nieunik-
nione zmiany. 
Jednym z takich 
wyzwań jest re-
forma oświaty, 
której bezkoli-
zyjne przepro-
wadzenie jest 
bardzo trudne, 
a decyzje mogą 

Budowa oświetlenia w porozumieniu ze spółką Eneos

Remont zatoki autobusowej przy ul. Streicha

Dokumenty projektu wartego 17 milionów złotych

Remont zatoki autobusowej przy ul. Jana III Sobieskiego

Inwestycje miejskie

Poniedziałek
– dobry dzień do rozmów
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●  przebudowa odcinka ul. Żabikowskiej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania
    ulic Buczka – Targowa – Poznańska, 
●  budowaciągu 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,
●  modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej,
●  przebudowa Domu  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,
●  budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Morelowej i Owocowej,
●  budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Andersena
     i Makuszyńskiego.

●  budowa al. Jana Pawła II,
●  budowa sieci kanalizacji deszczowej  w ciągu ul. Solskiego,
●  budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rutkowskiego i Spokojnej,
●  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.

Inwestycje miejskie

Budowa ul. Malwowej

Remont ul. Dąbrowskiego
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Wydział  Spraw  
Komunalnych 

Od 2002 roku we współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Poznaniu realizowany jest   trzydziestoletni „Program 
usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest 
na terenie Powiatu Poznańskiego”. Za pośrednictwem 
Urzędu Miasta Luboń, po złożeniu wniosku, można 
otrzymać  dofinansowanie  na  usunięcie  azbestu  
z  posesji w wysokości 100% (do końca roku 2012 
dotacja wynosiła 70%, a udział własny wnioskodawców 
30%). O dofinansowanie  mogą ubiegać się właściciele 
i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności 
gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów 
publicznych oraz Polski Związek Działkowców.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać w Urzędzie 
Miasta Luboń, z siedzibą przy pl. E. Bojanowskiego 2  
w Wydziale Spraw Komunalnych, pokój 101 lub na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Luboń (http://bip.lubon.
pl/). Wnioski  rozpatrywane  będą  według  kolejności  
ich  wpłynięcia  do  urzędu. Ostateczny termin składania 
wniosków: 16 sierpnia 2017 roku.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich 
gospodarstw domowych, w których prowadzone jest 
nieselektywne zbieranie odpadów oraz dla gospodarstw Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie  uchwała                                                     

nr XXIV/148/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 27 
października 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających 
warunki do otrzymania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 
Zwolnienie, o którym mowa powyżej będzie przysługiwało 
rodzinom wielodzietnym prowadzącym selektywne 
zbieranie odpadów, w wysokości 2 zł miesięcznie dla 
każdej osoby w gospodarstwie domowym, która posiada 
Kartę Dużej Rodziny, wystawioną zgodnie z ustawą 
z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. 
U. z 2016r., poz. 785). Ulga w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przysługuje, jeżeli członkowie 
rodziny wielodzietnej złożyli lub zostali ujęci w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i zamieszkują na danej nieruchomości. 
Warunkiem otrzymania zwolnienia z opłaty jest okazanie 
Karty podczas składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W celu otrzymania zwolnienia należy zgłosić się do Urzędu 
Miasta wraz z Ogólnopolskimi Kartami Dużej Rodziny 
wydanymi dla wszystkich członków rodziny oraz wypełnić 
deklarację według nowego wzoru. 

POMOc PRzy DeMOntAżU
I ODBIORze AzBestU

nIeRUcHOMOŚcI zAMIeszKAŁe

nIeRUcHOMOŚcI nIezAMIeszKAŁe

zMIAnA stAWeK OPŁAt
zA gOsPODAROWAnIe
ODPADAMI KOMUnALnyMI

nIższe OPŁAty zA 
gOsPODAROWAnIe ODPADAMI 
KOMUnALnyMI DLA OsóB 
POsIADAJącycH OgóLnOPOLsKą 
KARtę DUżeJ RODzIny

Rodzaj 
gospodarstwa

stawka opłaty 
- selektywne 

zbieranie odpadów

stawka opłaty 
-  nieselektywne 

zbieranie odpadów

1-osobowe 10 20

2-osobowe 19 40

3-osobowe 27 60

4-osobowe 34 80

5-osobowe 40 100

6-osobowe 45 120

7-osobowe 50 140

8-osobowe 55 160

9-osobowe 60 180

10-osobowe 65 200

11-osobowe 70 220

12-osobowe 75 240

13-osobowe 80 260

Wielkość 
pojemnika

stawka opłaty 
- selektywne 

zbieranie odpadów

stawka opłaty 
- nieseletywne 

zbieranie odpadów

60l 9,5 12,5

80l 12 16

120l 17 23

240l 30 41

360l 42 58

800l 52 72

1100l 68 94

7 m3 282 392

domowych, zamieszkiwanych przez więcej niż 6 osób, 
gdzie prowadzone jest selektywne zbieranie odpadów. 
Dotychczas, gdy w jednym gospodarstwie mieszkało więcej 
niż 6 osób, opłata nie wzrastała. Przypominamy, że gdy w 
jednym budynku mieszczą się dwa lub więcej gospodarstw 
domowych – należy złożyć oddzielne deklaracje.

Kwota opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników opróżnianych miesięcznie oraz stawki 
opłaty za pojemnik określonej wielkości.
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Wydział Planowania, 
Rozwoju i Ochrony 

Środowiska 

Miasto Luboń otrzymało dofinansowanie w wysokości 54000 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Luboń na lata 2017-2027. Dokument ten 
odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE, ponieważ pozwoli określić priorytetowe działania 
zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem mającym na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, w których koncentrują 
się zjawiska negatywne społecznie, gospodarczo i przestrzennie, wpływające na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Proces ten 
ma być prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. 
Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych 
zjawisk.

zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze do udziału w konsultacjach. Więcej informacji 
na stronie www.lubon.pl oraz www.bip.lubon.pl.

Hubert Prałat, Kierownik WPRiOŚ
tel. 61 8 130 011 w. 53

Celem programu PIECYK jest poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację lub 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 lub 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.

Joanna Cichoń
tel. 61 8 130 011 w. 35

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

ROzPOczynAMy PRAce
nAD gMInnyM PROgRAMeM ReWItALIzAcJI

POżyczKA DO WyMIAny PIecóW – nABóR W MAJU

Wybór wykonawcy 
●  Lasek – rej. ul. Wirowskiej(8)
●  Lasek – rej. ul. Poznańskiej (9)
●  Luboń Północ (10)
●  Za autostradą (11)
●  Żabikowo rejon ul. Jaśminowej (12)

Praceplanistyczne
●  zm. Żabikowo Północ (3)
●  Lasek Górny (5)

Opiniowanie
●  Lasek – fragment ul. Nowiny (1)
●  Stary Luboń – rej. Cichej (2)
●  Żabikowo – rej. ul. Świerkowej (4)

Wyłożenie
● MPZP w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
   na obszarze miasta (5)

Przygotowaniedouchwalenia
● zm. Żabikowo Centrum Południe – teren szkoły i usług w rejonie ul. Kołłątaja (3)
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23 lutego 2017 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta 
odbyła się XXIX 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, goście, przedstawiciel prasy 
lokalnej „Wieści Lubońskie”.

Radni, w głosowaniu jawnym podjęli piętnaście (15) 
następujących uchwał w sprawie:

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Lasek – rejon              
ul. Poznańskiej”,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Luboń Północ”,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Lasek – rejon            
ul. Wirowskiej”,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą”,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo – rejon 
ul. Jaśminowej”,

- określenia kryteriów naboru do samorządowych 
przedszkoli na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzania tych kryteriów na rok szkolny 
2017/2018,

- określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Luboń, dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem wybranej szkoły podstawowej 
oraz określenie dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania 
liczby punktów każdemu kryterium na rok szkolny 
2017/2018,

- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

XXIX sesja Rady Miasta Luboń

Rada Miasta Luboń

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz 
w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/2011 
Rady Miasta Luboń z dnia 24 lutego 2011 r. 
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest miasto Luboń,

- zmiany uchwały nr XXII/136/2016 Rady Miasta 
Luboń z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wysokości 
opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego,

- nadania nazwy ulicy w Luboniu ("Maciejkowa"),

- zmiany uchwały nr XXXVII/224/2009 Rady Miasta 
Luboń z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy ("Podlaska"),

- zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 
Luboń,

- zmiany uchwały XXVI/165/2012 z dnia 
29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania 
psów,

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 
2017 rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Luboń na lata 2017-2027.

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 XXIX sesji 
Przewodnicząca Rady Miasta Luboń, Teresa 
Zygmanowska zamknęła obrady o godz. 21:31.
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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Dni Lubonia

i do interpretacji utworów na własny sposób. 
Te właśnie aspekty będą dodatkowym atutem 
w ocenie tegorocznej Rada Artystycznej i Jury. Jak  
na każdym festiwalu nie może zabraknąć gwiazd. 
Luboń w 2017 roku gościć będzie Krystynę Prońko, 
Andrzeja Rybińskiego i Martynę Jakubowicz.

Michał Kosiński
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Już za pół roku (6-7 października) spotkamy się 
po raz drugi na Festiwalu Polskiej Piosenki im. 
Janusza Kondratowicza Luboń 2017. Każda kolejna 
edycja naszego Festiwalu ma swojego „tekstowego 
bohatera”. W 2016 roku był nim Janusz Kondratowicz, 
a tegoroczną edycję wypełnią piosenki, do których 
teksty napisał Bogdan Olewicz. Patronem naszego 
Festiwalu zawsze będzie Janusz Kondratowicz i na 
pewno jego przeboje, choć nie w konkursie, będziecie 
mieli  przyjemność posłuchać. 

Skupmy się na Festiwalu 2017 - festiwalu niezwykłym - 
zapytacie, dlaczego? Oto będziemy obchodzić 50-lecie 
pracy twórczej Bogdana Olewicza - wybitnego autora 
tekstów, twórcy takich przebojów jak: „Autobiografia”, 
”Moje jedyne marzenie”, „Nie płacz Ewka”, Ratujmy, 
co się da”, „Deszcz w Cisnej”, „Na co komu dziś”, To 
za nami” - to tylko nieliczne z tytułów, które każdy 
Polak nuci w wolnej chwili. Laureat wielu festiwali 
zagranicznych i krajowych. Z powodzeniem pisał dla 
Anny Jantar, zespołu Perfect, Budki Suflera, Krystyny 
Prońko, Lady Pank, Wojciecha Gąsowskiego, Maryli 
Rodowicz, Andrzeja Rybińskiego.

Gorąco zachęcam wszystkich uczestników do 
poszukiwania mniej znanych piosenek autorstwa 
Bogdana Olewicza, jak również do stworzenia 
nowatorskich aranżacji – odmiennych od oryginału 

W marcu ruszyła rejestracja uczestników do tegorocznego festiwalu. Szczegóły dotyczące możliwości 
zgłoszenia do konkursu dostępne są na stronie internetowej wydarzenia. Częścią rejestracji jest rezerwacja 
dwóch piosenek autorstwa Bogdana Olewicza, którego teksty są tegorocznym tematem przewodnim. Na liście 
znajduje się 80 piosenek m. in. z repertuaru Perfectu, Budki Suflera, Andrzeja i Elizy, Anny Jantar, Lady Pank, 
Korby, Wojciecha Gąssowskiego i innych.  Do zobaczenia!

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

Festiwal Polskiej Piosenki
im. Janusza Kondratowicza
Luboń 2017 startuje!

Przed publicznością  w Luboniu wystąpią m.in. BIg cyc, 
Future Folk oraz Marek Piekarczyk. W programie imprezy 
także Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza 
2016 na bis (największe przeboje polskiej muzyki rozrywkowej 
w wykonaniu finalistów i gości Festiwalu),  otwarcie plaży 
miejskiej, koncerty i animacje dla dzieci, występy lokalnych 
zespołów oraz wesołe miasteczko. 

zapraszamy 10-11 czerwca
na stadion Miejski przy ul. Rzecznej! 

znAMy JUż gWIAzDy DnI LUBOnIA
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(grafika z załącznika) 
 
 
 
 

DATA  WYDARZENIE  MIEJSCE 

11 kwietnia  Salon poetycko‐muzyczny  Biblioteka Miejska 

22 kwietnia  XIII Turniej w boule o puchar Burmistrz Miasta Luboń   Orlik, ul. Dojazdowa 

Kwiecień   Konkurs „Zielony Luboń”  Luboń 

Kwiecień  II Luboński Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „You Can Sing”   SP1 

Kwiecień  Mistrzostwa Lubonia w indywidualnych biegach przełajowych  SP2 

20 kwietnia  Przedstawienie dla dzieci „Ciachuciachańce”   Ośrodek Kultury 

22 kwietnia  Dzień Zdrowia: Naturalne sposoby radzenia sobie ze stresem  Biblioteka Miejska 

22 kwietnia  Wycieczka Szlakiem Architektury Przemysłowej Lubonia  Luboń 

22 kwietnia  Mały naukowiec‐ spotkanie dla dzieci  Biblioteka Miejska 

24 kwietnia  VI Dni Pracy Organicznej  SP2 

26  kwietnia  Teatrzyk dla dzieci  Biblioteka Miejska 

28 kwietnia  Maraton naukowy  SP3 

3 maja  Miejskie obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja ‐ Plac E. 
Bojanowskiego; Msza święta ‐ Kościół pw. św. Barbary 

Plac E. Bojanowskiego

6 maja  Sobotni koncert dla dzieci  Biblioteka Miejska 

6 maja  Święto Niezapominajki  Ośrodek Kultury 

6 maja  Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego  LOSIR 

13 maja  Sobotni teatrzyk dla dzieci  Biblioteka Miejska 

13 maja  Wiosenny Rodzinny Rajd Rowerowy  SP4 

14 maja  Przegląd talentów (przesłuchania do dni Lubonia)  Biblioteka Miejska 

17 maja  Salon poetycko‐muzyczny  Biblioteka Miejska 

18 maja  Przedstawienie dla dzieci „Dłubcoki”  Ośrodek Kultury 

19 maja  Dziecięcy Klub Filmowy   Biblioteka Miejska 

20 maja  Weekendowy spływ kajakowy (start: przystań Puszczykowo)  ul. Niwka Stara 

24 maja  Teatrzyk dla dzieci  Biblioteka Miejska 

25 maja  Omnibus Miasta Luboń (konkurs wiedzy)  SP4 

27 maja  Mały naukowiec ‐ spotkanie dla dzieci  Biblioteka Miejska 

27 maja  Festyn rodzinny w Gimnazjum nr 2  Gimnazjum nr 2  

27 maja  Wycieczka Szlakiem Architektury Przemysłowej Lubonia  Ośrodek Kultury 

27 maja  Festyn Rodzinny   SP3 

27 maja  Puchar Polski seniorów w Judo  LOSIR 

28 maja  Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w judo  LOSIR 

Czerwiec  Zajęcia fitness (aerobik, joga, zumba, TBC) 
Terminy: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 czerwca 

Park Papieski 
Plaża Miejska  
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Czerwiec          Weekendowy spływ kajakowy (start: przystań Puszczykowo) 
Terminy: 3, 10, 17, 18, 24, 30 czerwca 

Puszczykowo, 
ul. Niwka Stara 

Czerwiec   Turnieje piłki nożnej plażowej (sezon: od czerwca do sierpnia)  Orlik, ul. Dojazdowa 

Czerwiec  Turnieje w boules (sezon: od czerwca do października)  Orlik, ul. Dojazdowa  

1 czerwca  Mały Festiwal Piosenki   Gimnazjum nr 1  

2 czerwca  Obchody  rocznicy  zamordowania  gen.  Henryka  Kowalówki  w  Obozie 
Żabikowskim 

Teren obozu 
karno‐śledczego 
w Żabikowie 

3 czerwca  Sobotni koncert dla dzieci  Biblioteka Miejska 

3 czerwca  OPEN GI turniej brazylijskiego jiu jitsu   LOSIR 

3 czerwca  Festyn Rodzinny  SP1 

4 czerwca  Dzień Dziecka; XII Bieg Luboński z okazji Dnia Dziecka  Park Papieski 

6 czerwca  Koncert operowy  Biblioteka Miejska 

5‐9 czerwca  Tydzień Kultury  Biblioteka Miejska, 
Ośrodek Kultury 

9 czerwca  XII Luboński Przegląd Piosenki Przedszkolnej  Ośrodek Kultury 

10 czerwca  Teatrzyk dla dzieci  Biblioteka Miejska 

10 czerwca  Dni Lubonia 
Koncert: Festiwal Polskiej Piosenki na bis, Marek Piekarczyk  

Stadion, ul. Rzeczna 

11 czerwca  Dni Lubonia 
Koncert: Big Cyc, Future Folk 

Stadion, ul. Rzeczna 

16 czerwca  „Godojecie po naszemu”‐ spotkania z gwarą   Ośrodek Kultury  

17 czerwca  Śpiewanki z Szarotkami  Ośrodek Kultury 

17 czerwca  Wiosenny marsz Nordic Walking po WPN  SP4 

17 czerwca  Dziecięcy Klub Filmowy  Biblioteka Miejska 

24 czerwca  Mały naukowiec  Biblioteka Miejska  

24 czerwca  Wycieczka Szlakiem Architektury Przemysłowej Lubonia  Ośrodek Kultury 

29 czerwca  Kino letnie  Plaża miejska 

Lipiec  Kino letnie (6, 13, 20 lipca)  Plaża miejska, 
Plac E. Bojanowskiego

Lipiec   Zajęcia fitness (aerobik, joga, zumba,  TBC) 
Terminy: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 lipca 

Park Papieski, 
Plaża miejska  

Lipiec  Weekendowy spływ kajakowy (start: przystań Puszczykowo) 
Terminy: 1, 8, 15, 21, 23 lipca 

Puszczykowo, 
ul. Niwka Stara 

Lipiec   Malta Festival na bis  Budynek Lubanta S.A. 

Sierpień  Kino letnie (10, 24 sierpnia)  Plaża miejska 

Sierpień  Zajęcia fitness (aerobik, joga, zumba,  TBC) 
Terminy: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 sierpnia 

Park Papieski 
Plaża miejska  

Sierpień  Weekendowy spływ kajakowy (start: przystań Puszczykowo) 
Terminy: 12, 18, 19 sierpnia 

Puszczykowo, 
ul. Niwka Stara 

12 Sierpnia  Światowy Przegląd Folkloru „Integracje”  Park Papieski 
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Seniorzy w Luboniu

WARsztAty teRAPII
zAJęcIOWeJ
WesOŁO W Wtz…

Szanowni Seniorzy, mięły już dwa lata od momentu, w którym powołałam pierwszą Lubońską Radę 
Seniorów. Od 1 kwietnia mogą Państwo zgłaszać swoich kandydatów do drugiej kadencji. Osobę taką może 
zgłosić instytucja lub stowarzyszenie – wniosek wraz ze zgodą kandydata i listą poparcia należy złożyć do 
5 maja do Urzędu Miasta. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w urzędzie oraz na stronie www.lubon.pl 
w zakładce „Lubońska Rada Seniorów”. Koordynatorem prac Rady jest Joanna Humerczyk, tel. 697 630 979; 
joanna.humerczyk@umlubon.pl.

zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatów!

Małgorzata Machalska

Zima wreszcie się kończy, a my 
z niecierpliwością czekamy na wiosnę. 
Już w wiosennych, dobrych humorach 
świętowaliśmy „Dzień Kobiet” i „Dzień 
Mężczyzn”. Wspólnie na spotkaniu 
„Społeczności” zdecydowaliśmy, że 
z tej okazji  pojedziemy na bowling do 
kręgielni. A tam to się działo… nosiliśmy 
specjalne buty, kulaliśmy wielkimi kulami 
i rozegraliśmy kilka meczy. Było bardzo 
wesoło. To był fajny pomysł, aby sprawdzić swoje siły i możliwości w nowej dyscyplinie sportowej. 

W naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej również świętowaliśmy. Mężczyźni obdarowali kobiety kwiatami 
i przygotowali pyszny deser. Kobiety odwdzięczyły się mężczyznom szykując sałatkę jarzynową z okazji 
„Dnia Mężczyzn”. Wspólnie obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy  muzyczny występ naszych sąsiadów czyli seniorek 
z ,,Senior –Wigor”.

W naszym Warsztacie jest  wesoło i radośnie! 
Uczestniczki: Izabela Winkel 

Daniela Jagłowska 
Dorota Adamska 

II KADencJA LUBOńsKIeJ RADy senIORóW

Szanowni Seniorzy, w naszym mieście ruszył Program Lubońska Karta Seniora, dzięki któremu mogą uzyskać 
Państwo zniżki u przedsiębiorców, którzy zdecydują się zostać partnerami programu.

Lubońską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba powyżej 60. roku życia, zamieszkała w Luboniu. Aby 
otrzymać bezpłatną Kartę, wystarczy złożyć wniosek, który dostępny jest w Urzędzie Miasta Luboń oraz 
na stronie www.lubon.pl w zakładce „ Lubońska Karta Seniora”.

szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, zdrowia i Kultury,
tel. 61 813 00 11,  wew. 11, pok. 018.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

LUBOńsKA KARtA senIORA –MOżnA sKŁADAć WnIOsKI

j.humerczyk
Prostokąt

j.humerczyk
Prostokąt

j.humerczyk
Prostokąt
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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” prezentujemy kolejne działania.

21 kwietnia, godz. 10:00
Ośrodek Kultury w Luboniu, ul. Sobieskiego 97
Koncert "Muzyczne podróże Guliwera" skierowany do najmłod-
szej 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. Głównym bohaterem jest chłopiec, który przeżywa 
katastrofę statku i dociera w nieznane zakątki ziemi, kolejne 
części opowiadać będą o niezwykłych przygodach i podróżach, 
bogato ilustrowanych muzyką. Dzięki poznaniu losów chłopca 
młodzi widzowie nauczą się akceptacji różnorodności, tolerancji, 
wrażliwości na dźwięki, barwy i słowo.

Organizatorzy: Fundacja Akademia Muzyki Dawnej

14 kwietnia, godz.
Start spływu: Trzykolne Młyny, meta: Luboń

Impreza organizowana jest dla mieszkańców Wielkopolski, na 
różnych szlakach wodnych naszego województwa, przybliżając 
uczestnikom piękno naszego regionu. Po zakończeniu spływu 
odbędzie się konkurs ciast i sałatek.

Organizatorzy: Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji 
Wodnej WARTA

KOnceRt eDUKAcyJny
DLA DzIecI I MŁODzIeży

"MUzyczne PODRóże gULIWeRA"

W KWIetnIU BęDą ReALIzOWAne DWA WyDARzenIA:

POznAJ WIeLKOPOLsKę z KAJAKA
– 4 PORy ROKU

WIOsnA W KAJAKU - WIeLKAnOc
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Od 3 kwietnia wszyscy  specjaliści współpracujący z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym pełnomocnik 
Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pani Małgorzata Szajek, będą przyjmować w nowym miejscu 
przy ul. Poniatowskiego 20, II piętro (dotąd przyjmowali w budynku Dworca PKP przy ul. Dworcowej). 

W ramach Centrum będzie działał punkt konsultacyjny świadczący bezpłatne usługi: porady prawne, wsparcie 
psychoterapeuty uzależnień (alkoholizm), przeciwdziałanie przemocy, punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie 
narkomanii oraz uzależnień behawioralnych. Zakres udzielanej dotychczas pomocy zostanie rozszerzony o  mediacje oraz 
porady psychologa dzieci i młodzieży. Dzięki nowemu pomieszczeniu poprawi się komfort osób oczekujących wparcia.

Otwieramy
Lubońskie centrum Profilaktyki

Sprawy mieszkańców

Bezpłatne porady prawne
Łukasz Marcinkowski – przyjmuje w pierwszy i ostatni  
poniedziałek miesiąca od 18:00 do 20:00. Adwokat,od 
2010 roku na zlecenie GKRPA w Luboniu udziela porad 
prawnych mieszkańcom w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i przemocy. Kontakt, tel. 600 814 575.

Dyżur pełnomocnika Burmistrza
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Małgorzata Szajek – przyjmuje we wtorki i piątki od 13:00 do 
15:00. Pedagog - terapeuta, od wielu lat pracuje w zawodzie 
pomagając dzieciom, młodzieży i dorosłym. Ukończyła 
pedagogikę na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe 
m.in. z zakresu terapii uzależnień. Uczestniczyła w wielu 
szkoleniach związanych z profilaktyką uzależnień i pomocą 
dzieciom i młodzieży.Kontakt, tel. 663 504 894.

Dyżur psychoterapeuty uzależnień w zakresie 
alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy

Jacek Urbaniak – przyjmuje we  wtorki od 16:00 
do 20:00. Certyfikowany specjalista psychoterapii 
uzależnieńi przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym 
w Kościanie, obecnie na stanowisku zastępcy kierownika 
oddziału uzależnień. Kontakt telefoniczny za pośrednictwem 
pełnomocnika Burmistrza.

Informacje o specjalistach, zakres udzielanej pomocy, godziny przyjęć:

Punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie narkomanii 
oraz uzależnień behawioralnych, m.in. komputer, 

smartphone, hazard.
Anna Hausa-Jarmoszyńska – przyjmuje w każdą środę 
od 17:00 do 19:00. Psycholog (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu; psychologia, specjalność 
kliniczna), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,  
specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.
Kontakt telefoniczny za pośrednictwem pełnomocnika 
Burmistrza.

Porady psychologa dzieci i młodzieży
Natalia Ciesielska – przyjmuje w każdy czwartek od 17:00 
do 19:00. Psycholog, absolwent specjalności psychologia 
kliniczna na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 
uczestnik wielu szkoleń z zakresu psychologii. Możliwy 
kontakt telefoniczny za pośrednictwem pełnomocnika 
Burmistrza.

Mediacje, fachowa pomoc w trudnych rozmowach 
Paulina Kukorowska-Adamska – przyjmuje w każdy 
piątek od 17:00 do 19:00. Psycholog, od 12 lat pracuje 
w zawodzie.  W zakresie mediacji szkoliła się u mediatorów 
polskich i zagranicznych oraz certyfikowanych trenerów 
Porozumienia Bez Przemocy. 
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Zdrowe żywienie 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. 

Orkisz jest fantastyczny ponieważ…

już w czasach starożytnych był znany, ceniony i uprawiany 
częściej niż obecnie.  Starożytni Rzymianie uznawali orkisz 
za pokarm dający siłę, spożywany był przez gladiatorów 
i zawodników biorących udział w igrzyskach. Orkisz  zawiera 
w swoim składzie: 56% skrobi, 11,6% białka, 2,7% tłuszczu 
i 2% składników mineralnych. Poprawia motorykę przewodu 
pokarmowego ze względu na duże ilości błonnika, jest 
doskonałym źródłem witamin z grupy B, PP oraz składników 
mineralnych: żelaza, potasu, wapnia i cynku.Jedzenie orkiszu 
w postaci ziarna, kaszy, płatków czy mąki służy diabetykom, 
osobom z podwyższonym cholesterolem, zapobiega 
powstawaniu kamieni żółciowych, powoduje pozostające na 
długo uczucie nasycenia. Kawa orkiszowa poprawia trawienie, 
działa lekko przeczyszczająco i przeciwalergicznie.Orkisz może 
też stać się wspaniałym wypełnieniem poduszek, materacy itp. 
poprawiając krążenie i pomagając przy wzmożonym napięciu, 
bólach reumatycznych lub też przy problemach ze snem.. 

Przepis: mgr inż. Dominika Nitschke-Michalak 
Opracowanie materiału i realizacja projektu
"zdrowa draka o talerz dzieciaka":
Magdalena Sołtysiak i Emilia Bryś – Urząd Miasta w Luboniu

orkiszowa

Już 10 czerwca, pierwszego dnia Dni Lubonia otworzymy oficjalnie 
plażę miejską. Idea, która powstała w zeszłym roku pokazała nam, 
że my, mieszkańcy, chcemy wypoczywać na świeżym powietrzu, 
integrować się z sąsiadami, spotykać ze znajomymi. Z roku na rok, 
planujemy poszerzać działania na plaży. Tego lata będą odbywały 
się zajęcia z zumby, fitnessu, jogi, realizowane w ramach 
zwycięskiego projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Spotkamy się także na seansach kina letniego. Program tych 
wydarzeń znajduje się w kalendarzu imprez miejskich na stronach 
10-11.

Plażowanie minionych lat – jak wyglądało? Jeśli mają Państwo 
zdjęcia z wypoczynku nad wodą sprzed wielu lat, prosimy 
o kontakt – chcemy stworzyć wystawę, która pokaże, jak 
Lubonianie wypoczywali kiedyś i dziś.

PLAżA MIeJsKA – tWóRz Ją RAzeM z nAMI!
Ogłaszamy nabór na opiekunów i animatorów plaży miejskiej. 
Oferujemy pracę w okresie czerwiec – wrzesień, w elastycznym 
czasie. Szukamy osób, które są otwarte i chcą pracować… pod 
parasolem, na plaży miejskiej. Czy może być lepsze zajęcie 
w wakacje? ;) Zgłoszenia z CV prosimy przesyłać na adres 
joanna.humerczyk@umlubon.pl lub przekazywać bezpośrednio 
w Urzędzie Miasta – czekamy do 8 maja bieżącego roku.

chcesz realizować własne zajęcia na plaży miejskiej?
zgłoś się, podpowiemy, jak pozyskać fundusze!

Joanna Humerczyk
koordynator plaży miejskiej

tel. 697 630 979



17 - Informator Miasta Luboń     

USC,
WSK

sPRAWOzDAnIe
zA LUty 2017

zgony

01.02.2017 r. Józefa Będkowska ur. 1927 r.
05.02.2017 r. Karolina Kmieciak ur. 1929 r.
07.02.2017 r. Krystyna Jankowska ur. 1934 r.
20.02.2017 r. Zbigniew Bąk ur. 1939 r.
22.02.2017 r. Sławek Grupa ur. 1960 r.

Małżeństwa

03.02.2017 r. Martyna Motyka i Wojciech Józefiak
25.02.2017 r. Danuta Prentki i Jacek Rotter

W lutym zawarto 3 związki małżeńskie. 
1 para nie wyraziła zgody na publikację danych.

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

Informujemy, że realizowane są usługi polegające na 
sterylizacji wolno żyjących kotek i kastracji wolno 
żyjących kocurów z terenu Lubonia. Podpisaliśmy 
porozumienie z Fundacją Ochrony Zwierząt ANIMAL 
SECURITY w zakresie współpracy dot. realizacji 
przedsięwzięcia oraz z lekarzem weterynarii, który 
wykonuje zabiegi. zgłoszenia w sprawie konieczności 
wyłapania wolno żyjących kotów do zabiegu kastracji 
lub sterylizacji przyjmują przedstawiciele lub 
wolontariusze Fundacji pod numerem telefonu: 790 
450 457 w godz. 17-20 lub adresem e-mail: kontakt@
animal-security.pl.

Zachęcamy do czipowania psów, aby łatwo je odnaleźć 
gdy zaginą lub uciekną. Można skorzystać z usługi 
bezpłatnego zaczipowania psa wraz z wpisaniem 
szczegółowych danych do Międzynarodowej Bazy 
SAFE-ANIMAL. Usługa realizowana jest w Prywatnej 
Praktyce Weterynaryjnej z siedzibą przy ul. Siostry 
Faustyny 1 w Luboniu od poniedziałku do piątku w 
godz. 16:30-20:00. Pełnoletni właściciel, który chce 
zarejestrować (zaczipować) psa musi mieć przy 
sobie dokument tożsamości i aktualne świadectwo 
szczepienia psa przeciw wściekliźnie lub książeczkę 
zdrowia psa z odpowiednią adnotacją. Jeśli pies został 
już wcześniej zaczipowany prywatnie lub w innym 
mieście nie trzeba go ponownie czipować. Należy 
jedynie zarejestrować go składając odpowiedni 
wniosek do Urzędu Miasta Luboń. Wnioski są do 
pobrania na stronie internetowej urzędu w zakładce 
Mieszkaniec/Opieka nad zwierzętami/Czipowanie 
psów. Właściciel psa ma obowiązek wyrejestrować 
go z Międzynarodowej Bazy Danych w przypadku np. 
śmierci lub odsprzedaży. W przypadku pytań można 
kontaktować się pod nr tel. 61 8 130 011 wew. 40.

Dorota Starzak
Wydział Spraw Komunalnych

Urzędu Miasta Luboń

steRyLIzAcJA WOLnO
żyJącycH KOtóW

BezPŁAtne czIPOWAnIe PsóW 
I WPIsAnIe DAnycH DO
MIęDzynARODOWeJ BAzy sAFe
-AnIMAL

12
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OcHOtnIczA stRAż POżARnA 

W lutym Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu odnotowała 
33 zdarzenia w przypadkach 22 miejscowych zagrożeń 
oraz 11 pożarów. Interwencje miały miejsca w Luboniu, 
Poznaniu, Puszczykowie, na autostradzie A2 oraz na 
terenie gminy Komorniki.

Interwencje w Luboniu:

05.02 – ul. Kolonia PZNF, sprawdzenie przyczyny 
zadymienia w mieszkaniu,

07.02 – ul. Sobieskiego, pożar śmieci,

10.02 – ul. Lipowa/Kołłątaja, wypadek samochodowy,

14.02 – ul. Żabikowska, sorpcja substancji 
ropopochodnej z powierzchni jezdni,

16.02 – ul. Osiedlowa, pożar samochodu,

17.02 – ul. Niepodległości, pożar sadzy w kominie,

18.02 – ul. Łączna, sprawdzenie przyczyny zadymienia 
w mieszkaniu,

18.02 – ul. 3 Maja, zatrucie tlenkiem węgla – 
sprawdzenie przyczyny zdarzenia,

22.02 – ul. Armii Poznań, pożar samochodu,

22.02 – ul. Armii Poznań, zabezpieczenie miejsca, 
gdzie doszło do zerwania linii energetycznej do czasu 
przyjazdu pogotowia energetycznego,

24.02 – ul. Lipowa, zalana piwnica,

26.02 – ul. Szkolna, sprawdzenie przyczyny silnego 
zadymienia nad budynkiem mieszkalnym,

26.02 – ul. Cieszkowskiego, kot na dachu,

stRAż MIeJsKA MIAstA LUBOń

Straż Miejska Miasta Luboń w lutym 2017 roku wykonała 
łączne 602 różnego rodzaju interwencje.

● 58 zgłoszeń dot.  podejrzeń, że w piecach do tego nie 
przeznaczonych następuje spalanie nieczystości stałych. 
Każdorazowo strażnicy miejscy po otrzymaniu takiego 
sygnału dokonują kontroli kotłowni i tego co w niej jest 
spalane. 

● Przeprowadzono 53 interwencje, gdy naruszane 
były przepisy ruchu drogowego z zakresie postoju 
i zatrzymania.  Trzech kierujących rażąco naruszających te 
przepisy ukaraliśmy mandatami karnymi, w pozostałych 
przypadkach poprzestaliśmy na pouczeniu.

- Ukarano mandatem dwie osoby spożywające alkohol  
w miejscu publicznym.

● W 17 przypadkach działania związane były 
z zanieczyszczeniem drogi publicznej przez pojazdy 
mechaniczne. Takie przypadki miały miejsce głównie przy 
wyjazdach z prowadzonych na terenie naszego miasta 
inwestycji budowlanych.

● W dalszym ciągu nie należą do rzadkości sytuacje kiedy 
to właściciele psów zapominają o swoich obowiązkach. 
19 razy strażnicy interweniowali gdy naruszane były 
zapisy art.77 Kodeksu Wykroczeń. Na czterech właścicieli 
czworonogów nałożone zostały mandaty karne.

● Sześciokrotnie pomagaliśmy mieszkańcom naszego 
miasta przy rozruchu samochodu, gdy zawiódł akumulator.

- Na prośbę Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta Luboń dokonaliśmy 16 sprawdzeń wobec osób, 
które nie stawiły się  na tzw. kwalifikację wojskową.

● Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
przeprowadziliśmy 16 kontroli w miejscach zamieszkania 
osób korzystających z pomocy tej instytucji. Ponad to na 
potrzeby MOPS-u wykonaliśmy dwa konwoje wartości 
pieniężnych.

● Przeprowadzono 20 konwojów dokumentów.

● Strażnicy miejscy zabezpieczali ład i porządek podczas 
„Gali Siewcy”. Wystawiliśmy poczet sztandarowy miasta 
podczas uroczystości 45 rocznicy tragicznego wybuchu 
w Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń
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Biblioteka Miejska

22 lutego za sprawą teatrzyku Krak-Art 
z Krakowa i bajki Wilk i zając - wspólnie 

przeżywaliśmy śmieszne przygody.

23 lutego w galerii na Regale odbyło się 
spotkanie autorskie z Michałem Filipiakiem, 
autorem książek dla dzieci, trenerem tenisa, 

organizatorem imprez sportowych, coachem.

7 marca - prezentacja rozwoju architektury 
Puszczykowa i Puszczykówka od przełomu 
XIX i XX w. (ówczesnego podpoznańskiego 

letniska), aż po dzień dzisiejszy Puszczykowa-
-miasta.

 8 marca z okazji Dnia Kobiet gościliśmy 
Mirosława Kowalczyka, aktora filmowego 
i teatralnego, który przeniósł nas w podróż 

po scenach kabaretowych XX–lecia 
międzywojennego.

Dzięki przedstawieniu 11 marca poznaliśmy 
dzieje bardzo radosnej, choć burzliwej przyjaźni 

tymoteusza i wiernego czworonoga.

nie przegap!
Biblioteka Miejska 
zaprasza:

4 kwietnia godz. 17.00 
- „Wokół architektury. 
Na scenie i na widowni 
– historia poznańskich 
teatrów”. Wykład 
poprowadzi dr Dorota 
Molińska. Wstęp 5 zł.

11 kwietnia godz. 17.00 - 
Salon poetycko-muzyczny Biblioteki Miejskiej w Luboniu - prowadzi Pani Kalina Izabela 
Zioła. Wstęp 5 zł.

18 kwietnia godz. 17.00 - Wernisaż Bractwa Kurkowego.

22 kwietnia godz. 14.00 - Dzień Zdrowia.

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!

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

Kino KAMeRA, wykłady, wernisaże,
spotkania poetyckie i inne ... 

Zapraszamy na projekcje filmów w ramach Nowości filmowych w Bibliotece, Podróże z pasją, 
spotkania autorskie i z lekarzami, wernisaże, wystawy, warsztaty fotograficzne i wiele innych 
wydarzeń.

Kto pierwszy, ten mądrzejszy
– bezpłatny dostęp do e-kursów! 

Od 1 marca ruszyła akcja kursów opartych o platformę e-learningową. Każdy moment jest 
dobry, by rozpocząć naukę. Czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Luboniu mogą korzystać z 4 kursów 
językowych:
Funenglish - multimedialny podręcznik do nauki angielskiego dla dzieci w wieku 6-12 lat
Hiszpański123 - poziomy A1-B1
Francuski123 - poziom A1
Włoski123 - poziom A1
i 1 kursu specjalistycznego
Czytaj123 - uczy szybkiego czytania, poprawia pamięć fotograficzną

Kody dostępu do wybranych kursów (jeden kod daje dostęp do 5 kursów) do pobrania w Bibliotece 
Miejskiej w Luboniu. Kody są ważne do 1 listopada 2017 r.
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Letnie półkolonie z Ośrodkiem Kultury
16 maja 2017 r. ruszają zapisy na letnie półkolonie z Ośrodkiem Kultury. Tygodniowe turnusy przypadają w dniach: 26.06-30.06,  03.07-
07.07,  10.07-14.07, 17.07-21.07. Półkolonie mają charakter wyjazdowy. W planach między innymi: kino, basen, muzea, wycieczki 
plenerowe. Zapisać można dzieci szkolne w wieku od 7 do 12 lat. Dziecko zapisuje wyłącznie rodzic lub opiekun prawny. Więcej 
informacji pod numerem telefonu 061 8130072, 500287325.

zapowiedzi:
02.04.2017, godz. 15:00-18:00 – ozdoby wielkanocne – warsztaty dla dzieci, gwarantujemy niezbędne materiały. Wstęp bezpłatny.
20.04.2017, godz. 10:10 – przedstawienie dla dzieci pt.:  „ciachuciachańce” w wykonaniu Filharmonii Pomysłów. 
                     Grupy zorganizowane po wcześniejszym zgłoszeniu. Wstęp 2 zł.
21.04.2017, g. 11:00 – koncert edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Muzyczne podróże guliwera”. Wstęp bezpłatny.
22.04.2017, godz. 10:00 – XIII Turniej w boule o puchar Burmistrza Miasta Luboń, obowiązują zapisy.
22.04.2017, godz. 10:00-14:00 – Szlak Architektury Przemysłowej Lubonia, obowiązują wcześniejsze zgłoszenia.

tRzecI PRzegLąD MŁODzIeżOWycH 
zesPOŁóW ROcKOWycH PIec 2017

JUż zA nAMI!
Ośrodek Kultury w Luboniu zorganizował Trzeci Przegląd 
Młodzieżowych Zespołów Rockowych PIEC 2017. Impreza odbyła się 
25 lutego w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Celem konkursu 
jest promowanie młodzieżowej twórczości artystycznej oraz wymiana 
pomysłów i doświadczeń wśród młodych muzyków. Do Lubonia 
przyjechało 8 młodzieżowych zespołów rockowych, które pomyślnie 
przeszły eliminacje w listopadzie 2016r. 

Od godziny 14:00 rozpoczęły się przesłuchania, w których wzięły 
udział zespoły:  TON,  MY, Rah Pitia,  Free Road,  Cygański Wiatr,  
THE OLD BAND,   ANTIGRAVITY, SignificantOther.Następnie jury 
wyłoniło zwycięzców. Nagrody finansowe w kwotach: 1500zł, 1000zł 
i 500zł otrzymały trzy najlepsze zespoły. Pierwsze miejsce zajął 
zespół Cygański Wiatr, drugie MY, a trzecie miejsce lubońska kapela 
ANTYGRAVITY.
Przyznano także wyróżnienia: najlepszy gitarzysta – Jakub Dolata 
(MY), wokalistka – Zuzanna Olszewska (MY), basista – Maciej Kulig 
(Cygański Wiatr), perkusista – Paweł Marcyniuk (ANTYGRAVITY) i 
osobowość konkursu – Julia Będziechowska (ANTYGRAVITY).
O godzinie 19:00 na scenie wystąpił laureat tegorocznego Przeglądu 
czyli zespół Cygański Wiatr, a następnie gwiazda wieczoru - zespół 
LUXTORPEDA.  
Na koncercie mogliśmy usłyszeć dobrze znane utwory LUXTORPEDY: 
Jak husaria,Mazanic, czy Mambałaga .Fani ostrych dźwięków na 
pewno czuli się usatysfakcjonowani, tak dużą dawką  rockowej 
muzyki. 
Organizatorami imprezy byli: Ośrodek Kultury w Luboniu, Urząd 
Miasta Luboń oraz LOSiR.  Sponsorzy głowni: ICIEPŁO.PL oraz 
IT.integro. Patronat medialny nad imprezą objęli: Informator Miasta 
Luboń, Wieści Lubońskie, Radio Afera i Radio Merkury. 

PROJeKcJA FILMU „KAtAstROFA W LUBOnIU”
3 marca miało miejsce spotkanie i projekcja filmu „Katastrofa 
w Luboniu”. Dokument został wyprodukowany przez TVP 3 
w ramach cyklu "Zapomniane historie". Przypomina tragiczne 
wydarzenia sprzed 45 lat, kiedy to w hali Wielkopolskiego 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego doszło do wybuchu 
dekstryny. Wówczas w katastrofie zginęło 17 osób, pracowników 
nocnej zmiany.  Po pokazie filmowym odbyło się krótkie spotkanie 
z autorem dokumentu redaktorem Zbysławem Kaczmarkiem. 
Projekcji dokumentu towarzyszyła wystawa fotografii z akcji 
ratunkowej prowadzonej w kolejnych dniach po wybuchu.

„WOKóŁ sztUKI WOKóŁ FOtOgRAFII”
Na otwartych spotkaniach „Wokół sztuki wokół fotografii” 
kontynuowaliśmy opowieść o jednym z najciekawszych włoskich 
artystów przełomu renesansu i baroku Giuseppe Arcimboldo. 
Sprawdzaliśmy jak bardzo twórczość włoskiego artysty stała się 
źródłem inspiracji przede wszystkim dla sztuki XX w. 
Na zajęciach praktycznych Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego 
Wieku rozpoczęliśmy studium rysunku poświęcone wybranemu 
obiektowi. 
Zajęcia i wykłady prowadzi dr sztuki Dariusz Głowacki. 

Ośrodek Kultury

Wystawa towarzysząca projekcji filmu

Projekcja filmu

PIEC

Magdalena Baranowska

Magdalena Baranowska
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LOSIR

W dniach 4 i 5 marca na hali LOSIR przy ulicy Kołłątaja w Luboniu 
zostały rozegrane VII Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu 
jitsu. Uczestniczyło w nich ponad 1000 zawodników, którzy 
rywalizowali w  kilkunastu kategoriach wagowych. Rywalizacja 
była bardzo zacięta i wzbudziła duże zainteresowanie bardzo 
licznie zgromadzonej publiczności. W zawodach uczestniczyła 
też grupa zawodników z KS Czerwony Smok, którzy na co dzień 
trenują w Luboniu. Największy sukces odniósł Sebastian Ratajczak, 
który w kategorii 51,5 kg wśród juniorów został Mistrzem Polski.

Z udziałem całej krajowej czołówki 
juniorek i juniorów odbyły się 
11 marca zawody o Puchar 
Polski w tej kategorii wiekowej. 
Juniorki walczyły w 7 kategoriach 
wiekowych, natomiast juniorzy 
w 8. W gronie medalistów znalazły 
się dwie zawodniczki Akademii 
Judo Poznań, która od początku 
funkcjonowania hali LOSIR 
prowadzi w Luboniu  zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dwa drugie 
miejsca zdobyły Vanessa Machnicka za zmagania w kategorii 57 
kg oraz Eliza Wróblewska wśród zawodniczek ważących do 70 kg.

Rozpoczęły się rozgrywki ligowe w piłce nożnej. W rundzie 
wiosennej aż 20 drużyn z Lubonia będzie rozgrywało swoje 
spotkania na obiektach w  Luboniu. IV ligowy Luboński KS 
rozegra wiosną 6 spotkań na Stadionie Miejskim przy ulicy 
Rzecznej. Nastąpiła zmiana godzin meczów rozgrywanych 
na własnym boisku przez zawodników Lubońskiego. 
Wszystkie mecze oprócz pierwszego spotkania z GKS 
Dopiewo będą rozgrywane sobotę o godzinie 16.00.

W dniach 8 i 9 kwietnia na hali LOSIR odbędzie się Międzynarodowa 
Wystawa Kotów Rasowych. Kilkaset kocich piękności z Polski oraz 
kilkunastu krajów Europy będzie można w sobotę oraz niedzielę 
podziwiać na hali przy ulicy Kołłątaja 2.

POnAD  1000 zAWODnIKóW 
nA VII MIstRzOstWAcH POLsKI 
W BRAzyLIJsKIM JIU JItsU.

PUcHAR POLsKI
W JUDO JUż zA nAMI.

RUszAJą LIgOWe ROzgRyWKI 
W PIŁce nOżneJ.

MIęDzynARODOWA
WystAWA KOtóW RAsOWycH 
W LUBOnIU.terminarz najbliższych gier:

22.04.2017 godzina 16.00 Luboński KS – Kotwica Kórnik
3.05.2017 godzina 16.00 Luboński KS – Nielba Wągro-
wiec

Zespół seniorów Stelli Luboń grający w klasie 
A zainaugurował swoje występy w rundzie wiosennej 
meczem z Czarnymi w Czerniejewie 25 marca. Pierwsze 
spotkanie przed własną publicznością stellowcy rozegrają 
15 kwietnia o godzinie 17.00 z Wartą II Śrem. Kolejny mecz 
na boisku przy Szkolnej 6 maja o 17.00 z Polonią II Środa.

Pogrom Luboń – B klasa rozegra pierwsze spotkanie w roli 
gospodarza w niedzielę 9 kwietnia o godzinie 16.00. 
Mecze Pogromu odbywać się będą na Stadionie Miejskim 
przy ulicy Rzecznej. Kolejne spotkanie na własnym boisku 
Pogrom rozegra 29 kwietnia /sobota/ o godzinie 11 
z Orłami Plewiska. 

Nastąpiła istotna zmiana regulaminowa dotycząca A i B 
klasy. Od rundy wiosennej będzie można przeprowadzić 6 
zmian zawodników w trakcie meczu. Zapraszamy kibiców!!!
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Młodzieżowa 
Rada Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta Luboń 
w nowym składzie po pierwszym 
spotkaniu ustaliła kilka bardzo 
ważnych rzeczy dotyczących działań 
w najbliższym czasie. Oto niektóre 
z nich: Jako radni IV kadencji planujemy 
świąteczną akcję wielkanocną 
w lubońskich podstawówkach czyli 
wspólne dekorowanie wielkiego jajka 
wielkanocnego. Planujemy również 
trzecią edycję przesłuchań do Dni 
Lubonia na, które już teraz serdecznie 
Was zapraszamy! Zachęcamy do udziału 
osoby w wieku od 13 do 21 lat, które 
chcą wystąpić na dużej scenie i podzielić 
się talentem szerszej publiczności. 
Przesłuchania odbędą się 13 maja 
2017 roku w godzinach od 9:00 do 
14:00 w Bibliotece Miejskiej w Luboniu. 
Zgłoszenia przyjmować będziemy przez 
specjalny formularz, który pojawi się na 
naszym profilu na Facebooku. 

W tym roku chcemy również wykazać się 
naszym zaangażowaniem w działania na 
plaży miejskiej. Szczegóły o wydarzeniach 
wkrótce. 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! - to hasło, 
które zamierzamy propagować wśród 
uczniów, aby wiedzieli, że sprawy 
naszego miasta są również w ich rękach. 
Zachęcamy Was do przesyłania nam 
pomysłów, którymi jako radni możemy 
podjąć z pewne kroki.  Przesyłać je 
możecie na adres: kontaktmrm@gmail.
com

Łukasz Kalinowski
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szkoła Podstawowa nr 1 

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

zabawa karnawalowa

Konkurs plastyczny  0A  sp 1

Dzień Kobiet 0A sp 1 

Reprezentacja dziewcząt z sP 1

Karnawał z Radą Rodziców
Od wielu lat Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 organizuje karnawałowe 
zabawy, z których dochód przekazuje na wsparcie działań edukacyjnych 
sprzyjających rozwojowi naszych dzieci. W tym roku liczni goście bawili się na 
styczniowej zabawie tematycznej „Na Dzikim Zachodzie” oraz na walentynkowej 
w lutym. Jak zwykle atrakcją obu wieczorów były loterie fantowe i licytacje prac 
plastycznych wykonanych przez panią Annę Klimaszewską i grono uczniów. Dzieci 
pomogły także w przygotowaniu dekoracji sali. Na obu zabawach goście do godzin 
rannych nie opuszczali parkietu.

Rada Rodziców

chiński nowy Rok
W trakcie ostatniej w lutym lekcji języka chińskiego uczniowie mieli okazję zapoznać 
się z jednym z najważniejszych świąt w Chinach, jakim jest Nowy Rok zwany także 
Świętem Wiosny. Jest to czas spędzany w gronie rodzinnym. Chińczycy odbywają 
często z tej okazji bardzo długie podróże, aby zobaczyć się ze swoimi bliskimi. Posiłki 
przygotowuje się razem. Członkowie rodzin obdarowują się drobnymi upominkami. 
Zwykle są to słodycze lub koperty z pieniędzmi. Ulice Chińskich miast zdobione 
są licznymi dekoracjami, a obchodom towarzyszą korowody ze smokiem w roli 
głównej. Aby zapewnić sobie pomyślność w Nowym Roku, mieszkańcy państwa 
środka wieszają na drzwiach czerwone ozdoby przypominające mozaiki. Zwykle są 
one związane z obowiązującym w danym roku znakiem zodiaku. W tym roku jest to 
akurat kogut. Warto wspomnieć, że wszystkie nazwy znaków zodiaku są związane 
ze zwierzętami, a dany znak obowiązuje przez cały rok.

Sebastian Pawlicki

Oddział przedszkolny 0a sp1
W marcu gościliśmy w naszej sali Teatr japoński "Kamishibai". Dzieci biorące udział 
w logopedycznym konkursie plastycznym "Pyszności z koszyczka babuni” otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. Obchodziliśmy grupowy Dzień Kobiet. Chłopcy przygotowali 
piękne, papierowe kwiaty. Dziewczynki otrzymały również kreatywne zestawy do 
samodzielnego wykonania.

Justyna Gazda

Rozgrywki dziewcząt w piłkę koszykową szkół podstawowych .
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.
W marcu odbyły się międzyszkolne rozgrywki szkół podstawowych dziewcząt 
w piłkę koszykową. 
Uczennice  z naszej szkoły zajęły I miejsce i wywalczyły awans do półfinału powiatu.

Hanna Idzikowska
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spotkanie absolwentów

Puchar tymbarku

słodkie czary Mary w Dzień Kobiet

Koncert flażoletowy

Drzwi Otwarte w cieszkowiance

Konkurs rozstrzygnięty!
Do finału Miejskiego Konkursu Ekologicznego „Bohaterowie Czerwonej Księgi’”, zakwalifikowały 
się prace następujących uczniów:
Jagoda Bobrowska kl. 6c, Aleksandra Wasinkiewicz kl. 4c, Aleksandra Kelma kl. 6e, Patrycja 
Barwina kl.6b, Bartosz Jakubczyk kl.4b

spotkanie absolwentów
Była klasa 6a zatęskniła za dawną szkołą i zorganizowała wspólne spotkanie. Uczniowie dobrze 
radzą sobie w gimnazjach, do których trafili. Co szkoła podstawowa powinna zrobić, aby lepiej 
kształcić swoich uczniów, większość odpowiedziała: szkoła dobrze nas przygotowała do 
kolejnego etapu kształcenia. Jeśli czegoś nie umieliśmy, to przez nasze zaniedbania.

Bogumiła Kurzawska

Mistrzostwa Lubonia w piłce siatkowej
20.02. w Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się Mistrzostwa Lubonia w piłce siatkowej dziewcząt. 
Cieszkowiankę reprezentowały: Ola Filakiewicz i Marta Jeżyk z 6a, Martyna Kajca 6b, Zuzia 
Karaszewska i Wiktoria Karwacka 6 c, Nicole Hirsch, Julia Knychała, Marika Kozłowska 
i Wiktoria Nowik z 6 d oraz Agata Kozłowska 6 e. Po bardzo wyrównanych meczach nasze 
siatkarki uplasowały się na II miejscu, ulegając tylko zawodniczkom z SP 4. Należą im się wielkie 
brawa i gratulacje. W przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Powodzenia.

Mariola Budzyńska

Rajd pieszy
25 lutego w sobotę, grupa miłośników aktywnego wypoczynku, czyli koło przyrodnicze 
i historyczne, uczestniczyła w kolejnym XLI Ogólnopolskim Zlocie ,,Bądź turystą w swoim 
mieście”.Wybraliśmy trasę Przemysła I. O 10.00 wyruszyliśmy sprzed Zamku Królewskiego, 
w którym Przemysł II w 1295 r. koronował się na króla Polski. Z zaciekawieniem oglądaliśmy 
rekonstrukcję zamku i średniowiecznych murów obronnych. Zwiedziliśmy też perełki 
architektoniczne klasy 0, czyli Kościół franciszkanów i  Kościół farny. W Ratuszu zwiedzaliśmy 
Muzeum Historii Miasta Poznania z niezwykle piękną salą sesyjną. 

Bogumiła Kurzawska i Michał Szwacki

eliminacje powiatowe do turnieju o puchar tymbarku
8 marca 2017 w Przeźmierowie na Orliku odbyły się eliminacje powiatowe do turnieju  
o puchar Tymbarku. Naszą szkołę pod czujnym okiem trenerów, p. Andrzeja Chylińskiego i p. 
Roberta Tomkowiaka,  reprezentowały drużyna chłopców i dziewczyn. Chłopcy bardzo się 
starali i zagrali super mecze, niestety zabrakło szczęścia i nie przeszli dalej. Dziewczyny wygrały 
wszystkie mecze i udało im się dostać do finału wojewódzkiego.

gratulujemy zawodnikom i życzymy sukcesu w dalszych eliminacjach.

słodkie czary Mary w Dzień Kobiet
Tegoroczny Dzień Kobiet okazał się bardzo słodki dla klasy 6a. Wszyscy udaliśmy się 
do manufaktury słodyczy na ulicę Wrocławską w Poznaniu. Mieliśmy okazję brać udział 
w warsztatach podczas których przygotowywaliśmy własne czekolady. Mieliśmy także okazję 
posmakować ziaren kakaowca. Własnoręcznie wykonane czekolady zabraliśmy do domu. 
Wyglądały tak pięknie, że trudno było im się oprzeć!

             Katarzyna Woroch

Drzwi Otwarte w cieszkowiance
W piątek trzeciego marca br. „Cieszkowianka” po raz kolejny otworzyła swoje drzwi przed 
rodzicami i ich dziećmi, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną edukację w szkole 
podstawowej. Nasi goście projektowali zakładki do książek oraz tworzyli portrety Mai i Lassego. 
Inną atrakcją było zapoznanie się z muzyką oraz tańcem poszczególnych krajów.
Na zakończenie pełnej wrażeń „podróży” po szkole dzieci dotarły wreszcie do sali, w której 
starsze koleżanki czytały detektywistyczne przygody bohaterów wieczoru.

Małgorzata Kostecka

gość w świetlicy szkolnej
2 marca 2017 r. świetliki oraz klasę 2a odwiedził Pan Ryszard Leciej – emerytowany nauczyciel 
i były dyrektor szkoły. W związku z tym, że przez cały tydzień rozmawialiśmy w świetlicy 
o Arktyce i Antarktydzie, nasz gość przeczytał nam fragment książki Czesława i Aliny 
Centkiewiczów pt. „Tajemnice szóstego kontynentu”. 

Wychowawcy świetlicy.

XXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski
10 marca w Domu Kultury nr 2 w Poznaniu odbył się półfinał XXXII Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego. Wśród wielu uczestników z całego województwa były również nasze 
reprezentantki- Nina Wolińska z kl.6c oraz Maja Zborowska z kl.6a. Dziewczęta pięknie 
recytowały przygotowane wcześniej utwory-"Wędrówkę" Danuty Wawiłow oraz fragment 
"Dynastii Miziołków" Joanny Olech.

szkoła Podstawowa nr 2 

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp2lubon.eu
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Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp3lubon.szkolnastrona.pl

szkoła Podstawowa nr 3 
gminny etap XVI Powiatowego Konkursu „ Ortograficzne Potyczki”
W marcu uczniowie przystąpili do Powiatowego Konkursu „Ortograficzne Potyczki”. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 
w Luboniu. Uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę w składzie: T. Brauza, A. Filip oraz K. Tonder zajęli II miejsce. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

J. Nawrocka
Drzwi Otwarte
W dniu 7 marca odbyły się w naszej szkole ” Drzwi Otwarte” dla przyszłych uczniów, którzy wraz z rodzicami mieli okazję poznać bliżej 
naszą szkołę. Pani dyrektor Grażyna Leciej zaprezentowała ofertę edukacyjną szkoły, jej bogatą bazę dydaktyczną oraz różnorodność 
zajęć pozalekcyjnych. W każdej klasie przygotowano mnóstwo atrakcji.

J. Nawrocka
KAngUR 

Dnia 16 marca 2017 roku po raz kolejny w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny KANGUR. Udział w konkursie miał charakter zabawy z matematyką i był treningiem 
logicznego myślenia. 

 H. K.
Projekt pierwsza pomoc
W poniedziałek 6 marca rozpoczął się szkolny projekt, którego głównym celem  jest przekonanie 
uczniów, że udzielanie pierwszej pomocy nie jest trudne i każdy z nas może to zrobić w sytuacjach 
zagrożenia życia i zdrowia. Ponadto ćwiczenia praktyczne mają zwiększyć gotowość uczniów do 
udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Jako pierwsi przeszkoleni zostali uczniowie klas 4.

M. Gołaszewski 
Mistrzostwa Lubonia w siatkówce i koszykówce chłopców 
W dniu 22.02 w Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się Mistrzostwa Lubonia w siatkówce chłopców. Mimo wysokiego poziomu 
przygotowania, który reprezentowały inne drużyny, to właśnie nasi uczniowie wywalczyli pierwsze miejsce. Drużyna prowadzona była 
przez p. Mariusza Starzonka i grała w następującym składzie: M. Bińkowski, S. Brzóska, M. Duszyński, A. Giziński, A. Hutek, M. Januszko, 
F. Kowalski, A. Myszograj, W. Rembalski, D. Ziomek. W Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się Mistrzostwa Lubonia w koszykówce 
chłopców. Naszej drużynie, która reprezentowała naszą szkołę udało się zająć pierwsze miejsce.  Drużyna prowadzona była przez p. 
Mariusza Stażonka i grała w następującym składzie: P. Sajnaj, O. Kubiak, M. Bińkowski, S. Brzóska, M. Duszyński, A. Giziński, A. Hutek, 
M. Januszko, F. Kowalski, A. Myszograj, W. Rembalski, D. Ziomek. Serdecznie gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

T. Wilk

Dzień Kobiet
Uczniowie klasy 4b oraz 6a przygotowali dla 
społeczności szkolnej specjalny apel. Były 
recytacje i piosenki. Uczniowie klasy 4b zaśpiewali 
przy akompaniamencie gitary akustycznej na, 
której grał p. Mariusz Wiśniewski legendarny 
przebój: „Baby, ah, te baby” wykonywany niegdyś 
przez samego Eugeniusza Bodo. Natomiast 
chłopcy z klasy 6a wykazali się nadzwyczajnymi 
zdolnościami tanecznymi.

J. Nawrocka
25 lutego 2017 r. w naszej szkole 
odbył się Zimowy Turniej Szachowy. 
Miło nam było gościć wśród nas graczy 
z Poznania, Lubonia, Puszczykowa, 
Daszewic, Mosiny, Wir, Stęszewa 
oraz Nowego Tomyśla. Zawodnicy 
zmierzyli się w dwóch grupach 
wiekowych. W grupie A zagrały dzieci 
z klas I-III, a w grupie B dzieci z klas 
IV-VI. W grupie A triumfowała Sara 
Gać-Mytych z KS Korona Zakrzewo. 
Zaraz za nią uplasował się Stanisław 
Broszkiewicz z Poznania oraz Wiktor 
Niemczal z Daszewic. W grupie B laur 
zwycięstwa zdobył Noe Rosenfeld 
z MKS Wicher Zbąszyń, a za nim 
Piotr Kamola z Puszczykowa oraz 
Michał Nawrocki, reprezentujący 
drużynę gospodarzy naszej szkoły. 
Zawody odbywały się w duchu zasady 
fair play, a sportowej rywalizacji 
kibicowali rodzice oraz trenerzy. 
Każdy uczestnik turnieju otrzymał 
dyplom oraz upominek. Dziękujemy 
uczniom naszej szkoły za godne jej 
reprezentowanie w szachowych 
szrankach. Do zobaczenia w naszej 
szkole następnym razem!

Justyna Nowak-Falkiewicz

Konkursy wojewódzkie
W lutym bieżącego roku odbyły się etapy 
rejonowych konkursów wojewódzkich. 
Naszą szkołę w konkursie matematycznym 
reprezentowali: T. Brauza i T. Krawczyk. Natomiast 
w konkursie  z języka polskiego uczniowie: 
K. Tonder , A. Filip oraz T. Brauza. Do etapu 
wojewódzkiego z języka polskiego zakwalifikowała 
się K. Tonder. 

J. Nawrocka

V Powiatowy turniej Języka Angielskiego
dla klas I-III w sP3
15 marca w naszej szkole odbył się V powiatowy 
Turniej Języka Angielskiego dla klas I-III 
zorganizowanym przez wydawnictwo Macmillan. 
Uczniowie zmagali się z zadaniami z zakresu 
gramatyki oraz słownictwa. Uczennica naszej 
szkoły Weronika Krzyżaniak zajęła pierwsze 
miejsce spośród uczniów klas pierwszych.

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

J. Nawrocka

turniej szachowy

szKOŁA PODstAWOWA 
im. Filipa neri

Kangur Matematyczny w sP 3
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zwycięstwo Bruna czechowicza w Kaczorach
W sobotę, 25 lutego 2017 w hali sportowej w Kaczorach zorganizowano po 
raz XIV-sty Międzynarodowy Turniej Młodzików, Młodziczek i Dzieci w Judo 
o Puchar Wójta Gminy Kaczory. Czternasta edycja turnieju skupiła blisko 248 
zawodników z 25 klubów sportowych. Tradycyjnie na matach rywalizowali 
młodzicy wśród nich w swojej nowej kategorii wiekowej Bruno Czechowicz 
zajmując I miejsce i zdobywając Puchar Wójta Gminy Kaczory. 

Mirosław Gołąb

Mistrzostwa Lubonia szkół Podstawowych w Piłce siatkowej
Występ naszej drużyny to prawdziwy popis umiejętności gry w piłkę siatkową. 
Dziewczęta rozegrały bowiem każdy mecz z dużą przewagą punktową                             
i wynikiem 2:0. Zawodniczki tworzą ambitny zespół, który z gry czerpie wiele 
satysfakcji sportowej oraz zabawy i przyjemności. To również zgrany team,                 
w którym można znaleźć przyjaźń i wsparcie.
Pierwsze miejsce zajęła SP NR 4 w składzie:

- Borowiak Wiktoria - kapitan drużyny
- Maciejewska Julia
- Piaseczna Izabela
- Siemiątkowska Maja
- Stemporowska Paulina
- Żabnicka Aleksandra
- Kurzyk Dominika
- Haeusler Zuzanna
- Chmielewska Rozalia
- Bernacka Michalina
- Adamczak Zuzanna

Renata Przybysz

45. rocznica wybuchu dekstryny
22 lutego 2017 r.  minęła 45 rocznica tragicznego wypadku, który miał 
miejsce w 1972 roku na terenie Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Ziemniaczanego.  Aby upamiętnić ofiary tej katastrofy Ośrodek Kultury 
zorganizował uroczysty 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. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI c  wraz 
z wychowawcą. Uczniowie zapalili symboliczny znicz i uczcili pamięć ofiar 
katastrofy minutą ciszy.

Agnieszka Chrupek
Witajcie w szkolnej bajce!
Takimi słowami witała przyszłych swoich uczniów przyjazna czwóreczka. W czasie szeroko otwartych drzwi  w dniu                       
9 marca każdy, kto odwiedził  szkołę od razu poczuł się mile widzianym uczniem naszej szkoły. Pani Dyrektor Agnieszka 
Antczak w imieniu całej społeczności SP4 przywitała zebranych gości na sali gimnastycznej, przedstawiła bogatą ofertę 
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  . Następnie tanecznym krokiem powitał zebranych zespół fantastycznych tancerek i nie 
pozostało nic innego, jak zwiedzanie  szkolnych sal. Każdy  mógł zobaczyć sale, które już funkcjonują w szkole i te gabi-
nety przedmiotowe, które powstaną w czasie wakacji .Ponadto  nauczyciele i starsi koledzy  przygotowali ciekawe zajęcia 
sportowe, informatyczne, artystyczne. Chętnych do wzięcia w nich udziału nie brakowało i każdy  mały człowiek z ochotą 
rozpocznie naukę w SP4,która uczy, bawi, wychowuje.

Dotora Franek
Materiały przygotowała: Beata zboralska

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

szkoła Podstawowa nr 4 

zwycięzca
Bruna czechowicza

Pierwsze miejsce zajęła sP nR 4

45. rocznica wybuchu dekstryny
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Poznajemy tajniki fotografii
W ramach zajęć artystycznych z fotografii uczniowie 
klas drugich uczestniczyli w warsztatach terenowych 
dotyczących fotografii architektury oraz obejrzeli  
wystawy fotografii najnowszej architektury 
w Poznaniu (CK Zamek),  fotografii stereofonicznej 
„Co w trawie piszczy” i  prac poznańskiego malarza 
i grafika Jerzego Piotrowicza(Galeria Miejska 
Arsenał).

„6” z wiedzy o Unii europejskiej
W III Edycji Międzyszkolnego Konkursu 
Wiedzy o Unii Europejskiej pt. „Polska w Unii 
Europejskiej” pod patronatem posła do Parlamentu 
Europejskiego p. Andrzeja Grzyba, który ufundował 
nagrody- wyjazd do Parlamentu Europejskiego, 
znów triumfowaliśmy. R. Pawlicka, M. Cieślak oraz                      
T. Mroczkowski zdominowali podium. 

Warsztaty filmowe
14 II na pierwsze spotkanie z uczniami, którzy 
nagrają swój autorski film fabularny przyjechał 
p. M. Suchanecki (koordynator projektu) wraz 
z reżyserem p. M. Haremskim (znanym m.in. 
z reżyserii filmu „Gabriel”). Młodzi adepci sztuki 
filmowej poznawali tajniki pisania  scenariusza                   
i  dowiedzieli się, jak przygotować się do kolejnych 
spotkań i warsztatów.

gOMI
Etap szkolny konkursu GOMI (Gimnazjalna 
Olimpiada Matematyczno – Informatyczna) 
organizowanego przez Gimnazjum w Skórzewie 
już za nami. Do  międzyszkolnego etapu konkursu 
zakwalifikowali się: S. Jankowski, J. Paradowski,    
H. Krzemiński, D. Armatys, P.Kocian.

Publikacje
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
wypuściło właśnie na rynek książkę pt. „Kierunek 
- Wartości. Inspiracje metodyczne nie tylko 
dla nauczycieli etyki”,  której współautorką 
i jedną z redaktorów jest pani A. Matyjasek. 
Według pracowników naukowych, p. prof. dr. 
hab. R. Kubickiego i p. dr hab. A. Malitowskiej, 
pozycja ta jest nieoceniona dla wszystkich tych, 
„którzy pragną w młodych ludziach kształcić 
umiejętności rozumnego namysłu nad wartościami 
i samodzielnego podejmowaniem decyzji w oparciu 
o to, co postrzega się jako ważne i zachęcające do 
merytoryczno-filozoficznej dyskusji”.

Koncert nieoczywisty
9 marca szkoła rozbrzmiewała salwami śmiechu, 
muzyką i śpiewem. W koncercie wystąpili 
uczniowie, absolwenci i nauczyciele. Rozdano 
również nagrody specjalne za propagowanie 
wolontariatu, szczególne zaangażowanie w pracę 
szkoły i …wprowadzanie dobrego nastroju w pokoju 
nauczycielskim.

trochę Irlandii
Młodzież zaangażowana w projekt „Irlandia 
w szkole”  po raz kolejny uczestniczyła 
w warsztatach zorganizowanych przez Fundację 
Kultury Irlandzkiej. Tym razem zajęcia miały na celu 
przybliżenie postaci świętego Patryka. 

Laureaci konkursów geograficznego 
i historycznego
Z. Kaczmarek z IIId otrzymała tytuł laureatki 
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, jej 
opiekunka to p. M. Łobejko. H. Bogdański z  IIId 
został laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego, a W. Pawlicka z IIId   finalistką 
konkursu. Z uczniami pracował zespół nauczycielek 
historii - p. A. Matyjasek, p. A. Plumińska-Mieloch, 
p. A. Wiatr i p. J. Wójcik. 

srebrna  i brązowa drużyna
Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w piłce ręcznej 
chłopców odniosła kolejny sukces, zajmując II 
miejsce podczas Mistrzostw Powiatu  rozegranych 
w Buku i wywalczyła awans do mistrzostw 
województwa. Natomiast dziewczęta  22.02. 
wzięły udział w rozgrywkach finałowych piłki 
siatkowej  powiatu poznańskiego i zajęły trzecie 
miejsce w turnieju.
                                                                                                  

redakcja Anna Mizerska

gimnazjum nr 1

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



 28  - Informator Miasta Luboń

gimnazjum nr 2
Osiągnięcia sportowe
22 lutego w hali LOSIR rozegrano Półfinał Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, w którym nasze 
szczypiornistki zajęły drugie miejsce. Tego samego dnia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wręczono Nagrody Sportowe 
Starosty Poznańskiego dla najlepszych zawodników i trenerów w powiecie poznańskim. Wśród nagrodzonych znaleźli się 
Dominika Siudzińska z 2a i Patryk Pyśk z 1a.
4 marca Sebastian Ratajczyk z klasy 3a  zdobył złoty medal na Mistrzostwach Polski w Brazylijskim JiuJitsu na hali LOSIR.
Po wygranej naszych koszykarzy w Półfinale Powiatu Poznańskiego awansowaliśmy do finałów. W turnieju 7 marca 
w Tarnowie Podgórnym zajęliśmy II miejsce i awansowaliśmy do rozgrywek rejonowych.

Konkursy przedmiotowe
Serdecznie gratulujemy Mateuszowi Gawrysiakowi  z 3g, który został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego 
oraz Mai Zielińskiej z 3g, Laureatce Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.
W Konkursie "Książkomania” w kategorii "Najlepszy klip" znalazła się praca Amatorskiej Grupy Filmowej Zoom z Gimnazjum 
nr 2 w Luboniu pod opieką Łukasza Budzyńskiego o książce Suzanne Collins "Igrzyska Śmierci".

Dni tematyczne
21.02. to Dzień Języka Ojczystego. Na schodach pojawiły się napisy wyrażeń i słów, które sprawiają trudność. 
Gimnazjaliści próbowali też swoich sił w łamańcach językowych, a na zajęciach teatralnych stworzyli film 
„Język polski nie jest łatwy”. 
1 marca uczciliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wysłuchując prelekcji pracownika 
Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i uczestnicząc w apelu przygotowanym przez uczniów naszej 
szkoły. 
14 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi z wieloma ciekawymi konkursami: zapamiętania 
jak najwięcej cyfr rozwinięcia liczby Pi, Mistrza Tabliczki Mnożenia oraz wykonania plakatu. Na największy 
podziw zasługuje Natan Winczewski z klasy 3h, który pobił swój poprzedni rekord zapamiętując 339 cyfr 
rozwinięcia liczby Pi!

Miejski Konkurs ekologiczny 2016/2017
Gimnazjum nr 2 w Luboniu organizowało tegoroczny Miejski Konkurs Ekologiczny. Koordynatorami wszystkich etapów 
byli p.Joanna Taberska i p.Krzysztof Dzydzan. Jak co roku konkurencje konkursowe rozgrywały się na trzech poziomach 
wiekowych i w dwóch częściach: ekologicznej i plastycznej. 15 marca odbył się Finał Konkursu i wręczenie nagród laureatom. 
Nagrody zostały ufundowane przez Radę Miasta Luboń, firmę Kom-Lub, firmę LUVENA Wielkopolski Park Narodowy, 
właścicieli sklepu Skrzat, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu. 

LAUReAcI etAPU szKOLnegO:
Klasy 1-3: Szkoła Podstawowa nr 2: Joanna Stanisławska, Zuzanna Woźniak , Angelika Grześkowiak, Nikola Zys, Natasza Ogrodzka, 
Julia Słobińska; Szkoła Podstawowa nr 3: Michalina Kornat, Kacper Kacperowski, Oliwier Sznurkowski, Łukasz Cieślak; Szkoła 
Podstawowa nr 4: Julia Stachecka.

Klasy 4-6: Szkoła Podstawowa nr : Wojciech Dudziński, Monika Traczyk, Daria Nadajczyk; Szkoła Podstawowa nr 2: Aleksandra 
Kelma, Maja Reclik, Zofia Ciesielczak, Stanisław Gauza; Szkoła Podstawowa nr 3: Zofia Biderman, Jakub Maćkowiak, Oliwia 
Kaszkowiak; Szkoła Podstawowa nr 4: Norbert Matysiak, Mateusz Szortyka, Filip Mikołajczak; Gimnazjum nr1: Olimpia 
Wojciechowska, Emma Maciejewska, Jagoda Urbaniak, Weronika Krysztofowicz; Gimnazjum nr 2: Mateusz Gawrysiak, Zuzanna 
Gawrysiak , Julia Lasecka, Dobrochna Stachecka.

WynIKI etAPU MIeJsKIegO
W kategorii klas 1-3 należało wykonać pracę plastyczną zatytułowaną „ZIELONY LUBOŃ”: Natasza Ogrodzka SP2 (I miejsce), Julia Stachecka  SP4 (II 
miejsce), Olivier Sznurkowski  SP3 (III miejsce). Uczniowie klas 4-6, wykonali na etap miejski ilustrowany album „EKOLOGICZNY OGRÓD”:  Wojciech 
Dudziński SP1 (I miejsce), Norbert Matysiak SP4 (II miejsce), Maja Reclik SP2 (III miejsce). Gimnazjaliści przygotowali ulotki na temat: „LUBONIANIE DLA 
SRODOWISKA”: Zuzanna Gawrysiak (I miejsce), Julia Lasecka (II miejsce), Dobrochna Stachecka (III miejsce)- wszyscy z Gimnazjum nr 2.

częŚć PLAstycznA – prace na temat „Bohaterowie czerwonej Księgi”:
Klasy 1-3: Szkoła  Podstawowa 1: Daria Dziurleja, Lidia Kaniecka, Weronika Włodarczyk, Wiktoria Waszak, 
Cyprian Wichtowski; Szkoła Podstawowa nr 2: Maciej Jedwabny, Natasza Chodyniak, Jagoda Grysińska, 
Joanna Stanisławska, Martyna Wosinkiewicz; Szkoła Podstawowa nr 4: Oliwia Jałoszyńska , Marcin Ptak;

Klasy 4-6: Szkoła Podstawowa nr 1: Filip Błaszczak, Mateusz Twardowski, Bernadeta Dobosz , Maciej 
Kalota, Piotr Antkowiak; Szkoła Podstawowa nr 2: Aleksandra Kelma, Patrycja Barwina, Aleksandra 
Wasinkiewicz, Bartosz Jakubczyk, Jagoda Bobrowska; Szkoła Podstawowa nr 3: Martyna Wojciechowska, 
Zosia Wodecka, Kacper Matelski, Klaudia Teska, Kornelia Plucińska; Szkoła Podstawowa nr 4: Filip 
Ruszczyński, Julia Jaśkowiak, Martyna Handkiewicz, Klaudia Bittner, Julia Domagała, Martyna Pracz, 
Gabriela Samończyk; Gimnazjum nr1: Natalia Kaźmierczak, Daria Sobkowiak , Joanna Wiorek, Julia 
Polewicz, Zuzanna Szumiłowska; Gimnazjum nr2: Zuzanna Jankowska, Zuzanna Borowiak, Weronika 
Machalska, Sara Brzezińska, Maja Zielińska.

PRAce PLAstyczne
Klasy 1-3: Cyprian Wichtowski SP1(I miejsce), Marcin Ptak SP4 (II miejsce), Weronika Włodarczyk SP1 (III miejsce); Klasy 4-6: Kornelia Plucińska SP3 (I miejsce), 
Patrycja Barwina SP2 (II miejsce), Bernadeta Dobosz SP1 (III miejsce); Wyróżnienie: Gabriela Samolczyk  SP4, Zofia Wojciechowska SP3; gimnazjaliści:  Natalia 
Kaźmierczak  Gimnazjum nr 1 (I miejsce), Zuzanna Borowiak Gimnazjum nr 2 (II miejsce), Zuzanna Jankowska  Gimnazjum nr 2 (III miejsce). Nagrodę za pracę 
wyróżnioną otrzymują: Zuzanna Szumiłowska  G1, Joanna Wiorek G1, Weronika Machalska G2, Maja Zielińska G2, Sara Brzezińska G2.

nAgRODy sPecJALne KOM-LUBU
Kl. 1-3:  Kacper Kacperowski SP3 (I miejsce), Nicola Zys  SP2 (II miejsce), Łukasz Cieślak  SP3 (III miejsce); Klasy 4-6: Monika Traczyk SP1 (I miejsce), 
Norbert Matysiak  SP4 (II miejsce), Aleksandra Kelma SP1 (III miejsce). Gimnazjum: Julia Lasecka Gimnazjum nr 2 (I miejsce), Zuzanna Gawrysiak 
Gimnazjum nr 2 (II miejsce), Jagoda Urbaniak Gimnazjum nr 1 (III miejsce).

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

chatka skrzatka

Pogodne Przedszkole

czarodziejski Ogród

Wiadomości z przedszkoli
Wiadomości z Trójeczki
W marcu, tak jak w przyrodzie tak i w naszym przedszkolu obudziliśmy się do życia. Miesiąc 
rozpoczęliśmy świętem wszystkich kobiet i dziewczynek. Wszystkie panie w naszym 
w przedszkolu zarówno te małe jak i te większe były tego dnia traktowane wyjątkowo 
a każda z nich otrzymała skromny podarunek. 17 marca odwiedzili nas chłopcy, którzy 
przygotowali przedstawienie pod tytułem „Czerwony kapturek”. Pierwszy dzień wiosny był 
momentem nie tylko pożegnania się z marzanną i odpędzenia zimy, ale również dniem 
w którym gościliśmy teatr pt. „Muzyczny samowar”  mamy nadzieję, że takie rozpoczęcie 
wiosny odpędzi zimę już na dobre. Ostatnim specjalnym dniem marca był dzień 22 tj. 
dzień wody. Poznawaliśmy wiele zastosowań wody, to jak potrafi się ona zmieniać w lód 
i parę oraz do czego tak naprawdę jest ona potrzebna nie tylko nam ludziom, ale również 
zwierzętom i roślinom.

Joanna Konieczna

W chatce skrzatka wiosna tuż, tuż!
Zima nam już obrzydła więc w oczekiwaniu na nadejście wiosny ozdabiamy przedszkole 
motylami, ptaszkami, kwiatami i zaraz robi się radośniej w sercu. Uczymy dzieci, aby każdego 
dnia okazywały wzajemną sympatię i szacunek, ale Walentynki to dzień szczególny. Tego 
dnia wiosenny wystój sal został uzupełniony czerwonymi serduszkami, a dzieci uczestniczyły 
w zabawach i zajęciach, których myślą przewodnią była przyjaźń. Przedszkolaki zrobiły 
upominki dla swoich najbliższych, aby podziękować im za miłość i troskę. Kilka dni 
później świętowaliśmy Dzień Kota. Dzieci, żeby choć odrobinę upodobnić się do swoich 
czworonożnych przyjaciół, dorysowały sobie wąsy. Nie zabrakło też wesołych „kocich” 
zabaw, konkursów i działań plastycznych. Starszaki odwiedzały place zabaw, a maluszki 
spacerowały w pobliżu przedszkola. Dzieci z radością odkryły, że na wierzbach pojawiły się 
już bazie-kotki. Teraz na okiennych parapetach stoją wazony z gałęziami, a dzieci każdego 
dnia obserwują rozwijające się z pąków liście i kwiaty forsycji.

Barbara Węgrzyn (tekst)
Natalia Kaczmarek (foto)

z Pogodnego Przedszkola
W pierwszej połowie lutego, podczas Spotkania z Pogodynką, rozstrzygnięty został konkurs 
na najciekawszy portret kotka lub pieska. Prace były bardzo oryginalne, podziwialiśmy 
kotka z wełny, modułowy model, czy prace  przestrzenne. 14 lutego, wszystkie dzieci 
w przedszkolu brały udział w zabawie walentynkowej. Atrakcje były bardzo urozmaicone: 
układały serca z czerwonych klocków, czerwonymi kredkami rysowały serduszka dla 
swoich sympatii, przechodziły, w tanecznym korowodzie przez Wielkie Serce Życzeń, 
tańczyły w parach z czerwonymi balonikami. W lutym swój spektakl „Królowa Śniegu” 
zaprezentowała grupa Słoneczek i była to bardzo udana interpretacja muzyczno-słowna 
tej trudnej i pełnej wydarzeń baśni. Byliśmy w Teatrze Animacji na przedstawieniu 
teatralnym „Szałaputki” oraz w Muzeum Archeologicznym na wystawie poświęconej 
życiu starożytnych Egipcjan, gdzie obejrzeli głowy posągów królewskich, replikę dekoracji 
komory sarkofagowej z grobowca faraona Tutanchamona, papirusy, obelisk Ramzesa II 
oraz posąg bogini Sachmet.

Iwona Kmiecik

z czarodziejskiego Ogrodu
W ramach realizacji programu „w zdrowym ciele zdrowy duch” w grupach przedszkolnych 
przeprowadzono zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania i ważności śniadania. Panie 
wychowawczynie opowiedziały dzieciom o walorach zdrowotnych warzyw i owoców. 
Kolejny tydzień upłynął nam pod hasłem „Mam przyjaciele i jestem przyjacielem”. Dzieci 
brały udział w zabawach i grach, słuchały opowiadań, nauczyły się jak być życzliwym, 
koleżeńskim wobec innych, jak współdziałać w grupie. Z okazji Dnia kota, każde dziecko 
przyniosło swojego ulubionego pluszaka, o którym opowiadaliśmy. Podsumowaniem było 
obejrzenie filmu o rasach domowych i dziko żyjących kotów oraz praca plastyczna „kot” 
wykonana techniką kolażu. Przedostatni tydzień lutego to „językowe łamigłówki”. Dzieci 
umiejętności wyrazistego mówienia przez stosowanie ćwiczeń ortofonicznych. Luty to czas 
wielkich bali i zabaw i radowania się ze wspólnie spędzonego czasu. Również w naszym 
przedszkolu postanowiliśmy bawić się karnawałowo. Stworzyliśmy piękną scenerię tym 
razem morską. Dzieci uczestniczyły w pokazie mody i sesji zdjęciowej. W ostatnim tygodniu 
miesiąca przeprowadziliśmy zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. Przedszkolaki dowiedziały 
się, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze oraz wobec nieznanych zwierząt i ich ataku. 
Utrwaliły sobie także numery telefonów alarmowych. 

Małgorzata Perlińska-Baraniak 
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DęBy KAtyńsKIe
Dnia 18 marca 2017 roku z inicjatywy Lubońskiego 
Bractwa Kurkowego zostały posadzone dwa 
dęby pamięci. Umieszczono przy nich tabliczki 
pamiątkowe dwóch Lubonian tzw. Katyńczyków. 
Po uroczystym poświęceniu dębów odbyła się 
msza św. w intencji pomordowanych w  kościele 
św. Jana Pawła II. 

Pierwszy dąb wkopano na skwerze przed 
Ośrodkiem Kultury ku czci Adama Sieberta, który 
urodził się 24.11.1902. Był geodetą, porucznikiem 
rezerwy Wojska Polskiego. Został wywieziony 
i zamordowany w Charkowie w kwietniu 1940 
roku. Pośmiertnie nadano mu stopień kapitana.

Drugi dąb posadzono przy kościele św. Jana 
Pawła II ku czci Adama Malinowskiego. Urodzony 

Strach, co tu się stanie za kilka generacji… 
A przecie jest proste lekarstwo: praca

obowiązkowa — słusznie wynagradzana. Ona
jedna może wzmocnić lepsze indywidua, a bez 

krzyku wytępić złe i… mielibyśmy ludność
dzielną.

Możemy odnieść wrażenie, że przemyślenia 
Wokulskiego, spacerującego wzdłuż brzegu 
Wisły są nadal aktualne i będą też przez wiele 
kolejnych lat. Od niepamiętnych czasów 
ludzie troszczą się o to, jakimi wartościami 
będą kierować się młode pokolenia, 
z niepokojem patrzą na ich działania. I choć 
każda generacja powinna mieć możliwość 
zmiany, to niezwykle ważnym jest, aby 
przekazywać młodzieży istotne wartości, 
pokazywać dobre rozwiązania, uczyć, w jaki 
sposób działać i pozytywnie wpływać na 
swoje otoczenie.

Zapraszamy Państwa do udziału 
w pierwszych obchodach Dni Pracy 
Organicznej w Luboniu – razem uczmy 
młodzież i twórzmy tożsamość Miasta.

20.07.1904 roku, był starszym posterunkowym 
Policji Państwowej. Po zamordowaniu ks. 
Stanisława Streicha badał związki zabójcy 
ze strukturami KPP (Komunistyczna Partia 
Polski) w tutejszych zakładach przemysłowych. 
Zamordowany w kwietniu 1940 roku w Twerze. 
Pośmiertnie nadano mu stopień aspiranta Policji 
Państwowej. 

Największą niespodzianką było uczestnictwo 
Pani Wandy Kubackiej wraz z mężem, którzy od 
wielu lat związani są z lubońskim harcerstwem. 
Dla Pani Wandy Adam Malinowski był wujem, 
którego ostatni raz widziała w sierpniu 1939 roku.

Robert Świerczyński
Lubońskie Bractwo Kurkowe
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W listopadowym Informatorze pisaliśmy o laureatach 
Konkursu Miejskiego „Zielony Luboń”  - edycja 2016.

W gronie laureatów znalazły się zwyciężczynie w kategorii 
„najpiękniejszy teren przed domem” mieszkające w bloku przy 
ul. Sikorskiego 31, panie: Jolanta Janicka, Kazimiera Parys 
i Urszula Uszak.

Inicjatorką urządzenia pięknego skweru jest pochodząca 
z Golęczewa Kazimiera Parys mieszkająca od 44 lat 
w Luboniu – początkowo przy ul. Żabikowskiej, a od 1978r. 
przy ul. Sikorskiego, gdzie mieszka do dziś. Pamięta czasy, 
kiedy w „Luboniance” budowano chodniki, wewnętrzne 
drogi i parkingi. Gdy przygotowywano teren pod budowę 
autostrady, nadarzyła się okazja, żeby przesadzić przed blok 
pani Kazimiery zielone zimą krzewy z okolicy ul. Kościuszki, 
na wysokości dzisiejszej ul. Unijnej. W urządzaniu ogródków 
pomagały sąsiadki – Jolanta Janicka i Urszula Uszak. Przez 
następne lata już razem upiększały skwer przed blokiem. 
Z roku na rok przybywało krzewów i kwiatów. Obecnie nawet 
w sezonie jesienno-zimowym jest tu zielono, można podziwiać 
piękne gryczpany oraz uformowane wg pomysłów pań różne 
krzewy. Wiosną skwer imponuje całą paletą barw kwiatów, 
ciesząc oko nie tylko mieszkańców bloku, ale również 
przechodniów. Inicjatywa Pań godna jest naśladowania przez 
innych mieszkańców naszego Miasta.

zielony Luboń
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HARMOnOgRAM DyżURóW
RADnycH W KWIetnIU

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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zapisz się do systemu sMs! Na numer 788048600 wyślij sms o treści: UMLUBOn.zDROWIe badania i akcji prozdrowotnych UMLUBOn.OstRzezenIA 
burze, powodzie, opady deszczu, huragany etc. UMLUBOn.IMPRezy imprezy kulturalne i sportowe UMLUBOn.KOMUnIKAcJA zmiany w komunikacji, 

objazdy, utrudnienia w ruchu UMLUBOn.PODAtKI upływający termin opłaty podatku UMLUBOn.sesJA sesja Rady Miasta Luboń Smsy wysłane 
z Urzędu Miasta są bezpłatne. Koszt wysłania sms aktywacyjnego zgodnie ze stawką operatora. 

informator@lubon.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w nadesłanych tekstach i decydowaniu o publikacji 
artykułów i reklam.
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