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Szanowni Mieszkańcy!
Jednym z najważniejszych tematów
nowego wydania „Informatora” jest
rozpoczęcie budowy al. Jana Pawła
II, ale także planowane inwestycje
w innych częściach miasta – więcej
informacji znajdą Państwo na stronach 4-6. Zachęcam również do
zapoznania się z tematem dekomunizacji ulic – w szczególności mieszkańców, których te zmiany będę
obejmowały. Majowe wydanie obfituje w zaproszenia na liczne wydarzenia – miejskie, szkolne oraz
te organizowane przez stowarzyszenia. Korzystajmy z nadchodzących słonecznych dni!
Życzę dobrej lektury i do zobaczenia podczas wydarzeń! :)
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
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Bezdomne zwierzęta, które zostają złapane w Luboniu, na początku trafiają do siedziby KOM-LUB (ul. Niepodległości 11),
a po trzech dniach do schroniska w Poznaniu
(ul. Bukowska 266), gdzie czekają na
swojego właściciela lub też na adopcję.
Nie kupuj – adoptuj! To najlepsze,
co możesz zrobić. Daj szansę zwierzakom,
które zostały opuszczone przez innego
człowieka…

Jeśli widzisz błąkającego się psa
lub kota – zareaguj, nie czekaj,
aż stanie mu się krzywda –
zadzwoń do Straży Miejskiej.
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Inwestycje miejskie

Ruszyła budowa al. Jana Pawła II
– dostaliśmy doﬁnansowanie!

Miasto Luboń po raz drugi z rzędu otrzymuje dotację na budowę dróg!
Na początku kwietnia ruszyła największa lubońska inwestycja w 2017 roku. W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję dotyczącą budowy ulicy Wschodniej, gdyż mieliśmy szansę użyskać dofinansowanie na realizację tego projektu i odnieśliśmy sukces – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówka”) otrzymaliśmy zwrot
połowy kosztów tej inwestycji.
W tym roku zdecydowaliśmy się na budowę al. Jana Pawła II, wiedząc, że inwestycja ta ma także duże szanse na
uzyskanie dotacji, między innymi dlatego, że tworzy ciąg
komunikacyjny z tą ubiegłoroczną. Na początku kwiet-

nia otrzymaliśmy list od Wicewojewody Wielkopolskiego
z wiadomością, że na dzień dzisiejszy Miasto może otrzymać dofinansowanie w wysokości ponad miliona złotych,
natomiast kwota ta może ulec podwyższeniu do 50%
kosztów całej inwestycji. Ostateczna kwota będzie znana
dopiero po rozliczeniu się innych gmin z zadań, które jako
pierwsze otrzymały dofinansowania w ramach tego programu. To duży sukces Miasta, bo dzięki tym środkom będziemy mogli szybciej budować kolejne ulice i chodniki!
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Szczegóły budowy al. Jana Pawła II
9 marca tego roku, Miasto Luboń zawarło umowę
o roboty budowlane z firmą BETPOL Spółka Akcyjna,
ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz. Koszt budowy
al. Jana Pawła II wynosi 3 525 760,79 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2 listopada tego
roku, natomiast termin zakończenia robót budowlanych
2 października tego roku.
W zakresie prac przewidziano:
• budowę al. Jana Pawła na odcinku od ul. Konarzewskiego do ul. Wschodniej oraz na odcinku od ul. Wschodniej do
ul. K. Pułaskiego wraz ze skrzyżowaniem typu rondo (łączna
długość inwestycji: 441,07m);
• budowę jezdni, budowę obustronnych chodników, budowę drogi rowerowej, budowę miejsc postojowych (163
miejsca), budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę
oświetlenia ulicznego (na odcinku od ul. Wschodniej do
ul. Konarzewskiego oraz na rondzie na ul. K. Pułaskiego)
• przebudowę kolizji teletechnicznych oraz energetycznych
Po zakończeniu budowy al. Jana Pawła II planowane
jest poprowadzenie linii autobusowej 690 przez Nowe
Centrum Lubonia. Dodatkowo, zmiany przeprowadzone
zostaną także na linii 614 oraz 610, obecnie Miasto jest
w trakcie ustalania szczegółów.

Inwestycje miejskie

W związku z tym, że otrzymamy dofinansowanie na tę inwestycję, terminy jej realizacji są bardzo krótkie. Budowa
obejmuje nie tylko samą nawierzchnię, ale także kanalizację
deszczową i oświetlenie, których wykonanie również jest
czasochłonne.

W ciągu najbliższego miesiąca uruchomimy przetarg na
przebudowę odcinka ulicy Żabikowskiej. Jesteśmy także po
konsultacjach z mieszkańcami ulicy Dojazdowej, dla której
przetarg na budowę planujemy ogłosić na początku września tego roku.

Szanowni Mieszkańcy! Czas budowy nie jest
łatwy dla nikogo z nas, ale z efektów będziemy korzystali wszyscy. Dlatego prosimy
o cierpliwość i współpracę z wykonawcą –
w szczególności o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
Planując decyzje inwestycyjne, zawsze stajemy przed trudnym wyborem. Budżet Miasta
nie wystarcza na szybkie zaspokojenie oczekiwań mieszkańców wszystkich nieutwardzonych ulic. Dlatego, tak ważne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Nie można
pozyskać dofinansowania na każdą inwestycję, ponieważ budowa (czy też remont) musi
spełniać określone kryteria. Co więcej, za
każdym razem konkurujemy z innymi wnioskami, składanymi przez gminy i powiaty. Te
uwarunkowania mają wpływ na kolejność
i wybór danej inwestycji.
Zachęcamy do zapoznania się z planem inwestycji miejskich, obejmujących bieżący
i kolejny rok. Pokazuje on, że prace inwestycyjne rozkładane są równomiernie w całym
Luboniu.
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Inwestycje miejskie

●
●
●
●
●
●
●

budowa ul. Juranda
budowa ul. Długiej
budowa ul. Kurowskiego i ul. Rydla
budowa chodnika w ul. Podgórnej
budowa chodnika w ul. Fiołkowej
budowa chodnika w ul. Szymanowskiego
budowa chodnika w ul. Osiedlowej od 62 G do K

● przebudowa odcinka ul. Żabikowskiej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania
ulic Buczka – Targowa – Poznańska, (przygotowanie do realizacji)
● budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Wiejskiej
● budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kocie Doły (na odcinku od ul. Wodnej do ul.Podgórnej)
● budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej
● budowa ul. Dojazdowej oraz budowa odcinka ul. Rydla (od ul. 1 Maja do ul. Walki Młodych)
● przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krętej z remontem nawierzchni (zakończono prace projektowe)
● termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 (zakończono prace projektowe)
● rozbudowa Przedszkola nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego
● budowa chodnika oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasprzaka (zakończono prace projektowe)
● 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 parkingu przy ulicy Dworcowej Park &Ride
● budowa oświetlenia w ciągu ulicy Polnej (projekt w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 2016)
● budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Morelowej i Owocowej
● budowa sieci kanalizacji deszczowej i chodnika 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 ulic 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 ulic Jesiennej i Wiosennej
budowa chodnika w ciągu ulicy Wczasowej
budowa chodnika w ciągu ulicy Czajczej i Skośnej

6 - Informator Miasta Luboń

Dekomunizacja ulic
– propozycje nowych nazw

Inwestycje miejskie

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej z dnia 1 kwietnia 2016 roku, do 2 września 2017 roku, wszystkie gminy w Polsce,
w tym Luboń, muszą podjąć uchwały zmieniające nazwy określonych ulic.

Zwracamy się do Mieszkańców ulic objętych dekomunizacją!
przedstawiamy listę ulic, które Instytut → Jeżeli nie zgadzają się Państwo z tymi propozycja-

Poniżej
Pamięci Narodowej zakwalifikował jako konieczne
do zmiany. Druga kolumna zawiera propozycje nazw,
które zostały wypracowane do tej pory na podstawie
wniosków mieszkańców, konsultacji z radami doradczymi, a ostatecznie zaopiniowane przez Komisję Komunalną Rady Miasta Luboń. Przy opracowywaniu
propozycji kierowaliśmy się aspektami historycznymi,
szczególnie tej historii lokalnej – aby dzięki tej zmianie
budować i przypominać o naszej tożsamości. Pojawiają się także nazwy neutralne, czy też komponujące się
z nazwami sąsiednich ulic.

Aktualna nazwa
Mariana Buczka
Małgorzaty Fornalskiej

mi, czekamy na nowe pomysły do 15 maja bieżącego
roku. Pismo z proponowaną nazwą, popartą przez
mieszkańców tej konkretnej ulicy, prosimy składać
w Urzędzie Miasta. Lista poparcia mieszkańców musi
zawierać dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
a także podpis osoby popierającej konkretną nazwę.

→ W czerwcu przeprowadzimy wśród Państwa kon-

sultacje, podczas których będą Państwo wybierać
nową nazwę.

→ W oparciu o te konsultacje, w lipcu bieżącego
roku, Rada Miasta Luboń podejmie uchwałę o zmianie nazw ulic objętych dekomunizacją.
Proponowana nazwa
• Wolności
• Karola Buczka
• Forsycjowa
• Chabrowa

Władysława Hibnera

• Kazimierza Grendy
• Adama Asnyka

Kozińskiego

• Hreora Kozińskiego
• Stefana Batorego

Henryka Rutkowskiego
22 lipca
Walki Młodych
Faustmana

• Pustynna
• Stefanii Szajkówny Rębacz
• Ludwika Chudziaka
• Wisławy Szymborskiej
• Kolbego
• Planatowa
• Wacława Faustmanna
• Powstańców Śląskich

Kurowskiego

• Sadowa
• Miętowa

Lemańskiego

• Jana Lemańskiego
• Józefa Wybickiego

Jana Mazurka

• Tadeusza Mazowieckiego
• Władysława Reymonta

Migalli
Jana Panka
Władysława Skóry

• Urocza
• Sybiraków
• Rolna
• Wysoka
• Henryka Kowalówki
• Kamila Cypriana Norwida
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Rada Miasta Luboń

XXIX Sesja Rady Miasta Luboń
30 marca 2017 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta
odbyła się XXX Sesja Rady Miasta Luboń. Rada obradowała w 21 osobowym składzie. W sesji uczestniczyli Burmistrz, Zastępcy Burmistrz, Radni, mecenasi, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, pracownicy
Urzędu Miasta, mieszkańcy: w tym licznie przybyli mieszkańcy ul. Jaśminowej i okolicznych, goście,
przedstawiciele prasy lokalnej „Wieści Lubońskie”.
Radni, w głosowaniu jawnym podjęli osiem (8) następujących uchwał w sprawie:
● uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego „Żabikowo Centrum-Południe - teren szkoły i usług w rejonie ul. Kołłątaja w Luboniu”;
● przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrze-

nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Miasta Luboń;
● dostosowania sieci szkół podstawowych i gimna-

zjów 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;
● zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy

Miastem Luboń i Miastem Poznań powierzającego
Miastu Poznań zadanie własne zapewnienia opieki
nad bezdomnymi zwierzętami;
● przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Luboń”;
● zmiany uchwały nr XXXIX/240/2013 Rady Miasta

Luboń z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych Miasta
Luboń;

● zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017

rok;
● zmiany uchwały nr VI/30/2015 Rady Miasta Lu-

boń ws. powołania komisji ds. Zaopiniowania kandydatów do Lubońskiej Rady Seniorów.
Sesja była także poświęcona debacie na temat bezpieczeństwa w mieście. Stąd uczestniczyli w niej
Komendanci Policji, Straży Miejskiej i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedstawili Radzie Miasta
Luboń sprawozdania ze swojej działalności w 2016
roku. Radni zapoznanli się z wynikami i statystykami
pracy jednostek bojowych, mieli okazję porozmawiać o największych problemach, a także o wzajemnych oczekiwaniach – jednostek względem Miasta,
a przede wszystkim mieszkańców względem służb
porządkowych.
Omawiano także sprawy poruszane przez mieszkańców. Jedna z nich dotyczyła boiska przy ul. Jaśminowej, którego w obliczu ewentualnego zlkwidowania przyszli bronić i przekonywać władze miasta
o słuszności jego funkcjonowania właśnie w tym
miejscu. Inna mieszkanka z ulicy Akacjowej, której
posesja zotała pominięta w planach inwestycyjnych
dotyczących budowy chodnika, prosiła o zmianę
decyzji w przedmiotowej sprawie. Głos zabierali też
inni mieszkańcy, a raczej już stali bywalcy sesji i komisji, pan Bogdan Tarasiewicz i Robert Korcz.
W końcowej części obrad sesji przedstawione zostały kwartalne sprawozdania Komisji Rady, Informacja Przewodniczącej Rady Miasta, Teresy Zygmanowskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, sprawozdania Pani Burmistrz
i Zastępców Burmistrza. Po wyczerpaniu porządku
obrad XXX sesji Przewodnicząca Rady Miasta Luboń, Teresa Zygmanowska zamknęła obrady o godz.
21:22. 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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Rozpoczynamy prace nad
Gminnym Programem Rewitalizacji

Wydział Planowania,
Rozwoju i Ochrony
Środowiska

W marcu rozpoczęliśmy prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji.
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.
Przeprowadziliśmy spacer studyjny wzdłuż terenów objętych programem, spotkaliśmy się z mieszkańcami na debacie, a także do 2 maja czekamy na Państwa opinie – zachęcamy do wypełnienia ankiety, dostępnej
w miejskich placówkach i Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej (www.lubon.pl).
Hubert Prałat, Kierownik WPRiOŚ
tel. 61 8 130 011 w. 53

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

Przygotowanie do uchwalenia

• zm. Żabikowo Centrum Południe – teren szkoły i usług w rejonie ul. Kołłątaja (3)

Pożyczka do wymiany pieców – nabór w maju

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
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ORGANIZATORZY

PATRONAT MEDIALNY:
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KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH
DATA

WYDARZENIE

MIEJSCE

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 Młodzieżowej Rady Miasta (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) – LBO 2016

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 Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej

Ośrodek Kultury

27 maja

Festyn Rodzinny

SP3

27 maja

Puchar Polski seniorów w Judo

LOSIR

28 maja

Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w judo

LOSIR

1 czerwca

Mały Festiwal Piosenki

Gimnazjum nr 1

2 czerwca

Obchody rocznicy zamordowania gen. Henryka Kowalówki w Obozie Obóz karno‐śledczy
Żabikowskim
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 i Ośrodek Kultury)

Luboń

9 czerwca

XII Luboński Przegląd Piosenki Przedszkolnej

Ośrodek Kultury

10 czerwca

Teatrzyk dla dzieci

Biblioteka Miejska

10‐11 czerwca

Dni Lubonia

Stadion, ul. Rzeczna

16 czerwca

„Godejcie po naszymu”‐ spotkania z gwarą – LBO 2016

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 Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej

Ośrodek Kultury

29 czerwca

Kino letnie

Plaża miejska
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Seniorzy w Luboniu

Luboński Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Depresja może dotknąć każdego i w każdej chwili. W powszechnym przekonaniu to
choroba duszy, ale tak naprawdę to choroba wywołująca
zmiany w naszej głowie. Problemy związane z tą chorobą
przybliżyła nam Klaudia Malinowska - psycholog, pracująca
w Szkole Podstawowej nr 4. W bardzo dobry, dostępny sposób
komunikacji ze zgromadzonymi słuchaczami, przekazaną mieliśmy sporą garstkę wiedzy i wskazówek, porad i zasad wsparcia ze
strony najbliższych i otoczenia. Co robić, aby depresja nas nie dopadła? Bądźmy dla siebie dobrzy, nie wymagajmy od siebie stale
więcej i więcej. Bardzo dziękujemy za spotkanie, a pani Klaudii życzymy dobrych i owocnych kontaktów z potrzebującymi wsparcia!
,,Kolorowa wiosna''
Radośnie, kolorowo powitali wiosnę słuchacze
Lubońskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku,
zaproszeni przez grupę
4- latków z Przedszkola
Tip-Topka. W towarzystwie odchodzącej Zimy
i bałwanka, żegnanych
przez budzącą się łączkę,
podziwialiśmy
starania
młodych aktorów, aby
pięknie powitać Panią Wiosnę. Dziękujemy za zaproszenie, Paniom i przedszkolakom za przygotowanie wspaniałego spektaklu,
rodzicom za pomoc.

Lubońska Karta Seniora
–można składać wnioski
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”. Dzięki karcie, mogą Państwo uzyskać zniżki
u przedsiębiorców, którzy są parterami programu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty,
Zdrowia i Kultury, tel. 61 813 00 11, wew. 11, pok. 018.
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Dzienny Dom
„Senior-Wigor”
7 marca wystąpił dla nas zespół „Łazarski Krąg” z Poznania. Nasi
seniorzy doskonale się bawili, włączając do śpiewania znanych
piosenek. W przerwach występu swoje rymowane teksty, pełne
dowcipu przedstawiał pan Marian Osada. Następnego dnia obchodziliśmy święto tej ładniejszej części społeczeństwa. Panowie wystąpili z mini recitalem, wykonując piosenkę o witaminach

Irena Skrzypczak

Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Od teraz każdą
wspólną
drogę
pokonamy
nowym
samochodem – mówią
z uśmiechem na
ustach
pracownicy
Stowarzyszenia
Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” w Luboniu, którzy 28 marca otrzymali nowy bus dla swoich podopiecznych.
Zakup nowych samochodów był możliwy, dzięki temu, że powiat
poznański przystąpił do programu wyrównywania różnic między
regionami (prowadzony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych) i otrzymał 260 tys. zł, przez co mógł
zakupić dwa specjalistyczne busy oraz autobus. 9-osobowy bus
z dofinansowaniem 79 tysięcy trafi do „Wspólnej Drogi”. Auto
jest dostosowane do przewożenia osób bezpośrednio na wózku
inwalidzkim. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zakup samochodu to
znaczna poprawa, jakości życia i podróży, a także spore oszczędności – mówi Beata Depczyńska, kierownik Stowarzyszenia. - Do
tej pory musieliśmy wynajmować busa z firmy zewnętrznej. Od
teraz jesteśmy niezależni, a zaoszczędzone pieniądze planujemy
przeznaczyć m.in. na doposażenie pracowni dla podopiecznych –
dodaje. Podczas uroczystego przekazania busa pracownicy i podopieczni przygotowali kilka niespodzianek wraz z krótkim programem artystycznym dla przybyłych gości.
Ewelina Janik
Gabinet Starosty Poznańskiego

w polskich dziewczynach. Nie zabrakło kwiatka dla każdej z pań
i pysznych łakoci. W dzień mężczyzny niewiasty równie pięknie
zrewanżowały się panom z okazji ich święta. Wszyscy otrzymali
śmieszne prezenty, a na obiad panie przygotowały pizzę. Pierwszy dzień wiosny przywitaliśmy z wiosennymi piosenkami na
ustach. Uroczyście pożegnaliśmy zimę pod postacią Marzanny ekologicznie, bez zaśmiecania Kocich Dołów. 28 marca mieliśmy
w naszym Domu szczególną uroczystość. Piękne, 92. urodziny
obchodziła pani Joanna Nowak – nasza uczestniczka. Wśród życzeń od seniorów i kadry były również osobiste życzenia od pani
Burmistrz Małgorzaty Machalskiej, będącej u nas z wizytą. Po tej
wzruszającej chwili pojechaliśmy do Teatru Muzycznego na musical „Romeo i Julia”. W tym też miesiącu odwiedzili nas uczniowie
z zaprzyjaźnionej klasy fryzjerskiej z Zespołu Szkół Odzieżowych
w Poznaniu. Chętnym seniorom układali fryzury, przycinali włosy,
pielęgnowali paznokcie.
Krzysztof R. Brych
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ZNIŻKI W PROGRAMIE "DUŻA RODZINA"
ZDROWIE I URODA
NOVATIO Salon urody i
odnowy
tel. 605 304 021
www.novatio.pl
Indywidualna
Specjalistyczna Praktyka
Stomatologiczna Anna
Milanowska
tel. 504 227 043
beatamil_@hotmail.com

15% zniżki na zabiegi kosmetyczne
(rabat nie obowiązuje na laser i makijaż
permanentny)
10% zniżki na masaże
15% zniżki na saunę fińską
100% zniżki na badania
stomatologiczne
10% zniżki na wypełnienia
50% zniżki na lakowanie, lakierowanie
5% zniżki na leczenie kanałowe
5% zniżki na zabiegi chirurgiczne

Centrum Medyczne
Lumedica
www.lumedica.pl

10% zniżki na wszystkie wizyty w
Centrum Medycznym Lumedica
10% zniżki na badania USG

REHA‐NOVA
tel. 697 212 301
www.reha‐nova.pl

20% zniżki na wszystkie masaże
20% zniżki na na Kinesiology Taping
20% zniżki na na terapię manualną
20% zniżki na gimnastykę indywidualną
20% zniżki na drenaż limfatyczny
20% zniżki na zajęcia Nordic Walking
10 % zniżki w Poradni Pediatrycznej
10% zniżki na badania laboratoryjne
5% zniżki na konsultacje u specjalisty
5% zniżki na zabiegi laseroterapii
Bezpłatny pakiet badań kontrolnych dla
pacjentów z cukrzycą po 40 roku życia.

MEDPARK
tel. 61 667 52 01
www.medpark.pl

KULTURA
„Poznańska Pyra” przewodnik
po Poznaniu
tel. 512 299 684
www.poznanskapyra.pl

Promocyjna cena za dzień
zwiedzania – 100 zł dla całej
rodziny.

Centrum Turystyki Kulturowej
TRAKT Brama Poznania
tel. 61 647 7606
www.bramapoznania.pl

bilet wstępu na ekspozycję w
Bramie Poznania 5 zł
bilet na audiowycieczkę po
Ostrowie Tumskim 1 zł

Biblioteka Miejska w Luboniu
tel. 61 8130 972
607 874 582
www.biblub.com
Teatr Nowy w Poznaniu
tel. 61 847 24 40
61 847 86 24
www.teatrnowy.pl

dla posiadaczy Karty „Duża
Rodzina” bilety wstępu na
przedstawienia w cenie 3 zł

Teatr Wielki im. St. Moniuszki w
Poznaniu
tel. 61 65 90 280, 61 852 08 25
www.opera.poznan.pl

Sklep Medyczny JO‐WI
10 % zniżki na asortyment z wyjątkiem
MEDICA S.C.
wyrobów objętych refundacją NFZ lub
tel. 61 8 330 300
innych instytucji pomocowych
jowimedica@jowimedica.pl (np. PEFRON, PCPR, MOPS, MOPR).
CUKIERNIE I RESTAURACJE

Teatr Wielki w Poznaniu

Cukiernia Krzyżański
tel. 61 282 06 36, 505 901
907
www.smacznetorty.pl

Promocja 10% rabatu na cały
asortyment.

Auchan Polska Sp. z o.o.
Hipermarket Auchan Komorniki
tel. 61 656 86 01
www.auchan.pl/komorniki

Szybka Pizza Luboń
tel. 505 042 006

10% zniżki na zamówienia przez
telefon;
20% zniżki na zamówienia telefoniczne
powyżej 100 zł.

Sklep Intermarche Super w
Luboniu
tel. 61 899 43 11
www.intermarche.pl/Luboń

McDonald's w Luboniu

2x zestaw Happy Meal za 18zł / 2x
McZestaw Powiększony za 26zł (z
kanapka z menu standardowego) / 2x
lód z polewą w cenie promocyjnej 5zł /
2 porcje dużych frytek w cenie jednej
Użytkownik Karty może skorzystać raz
dziennie z każdej z oferowanej zniżki
okazując kartę imienną.

MINIMAX
Sklep z odzieżą niemowlęcą,
dziecięcą i młodzieżową
tel. 601 834 420

W kolejnym numerze „Informatora”
znajdą Państwo listę zniżek
Partnerów Programu „Duża Rodzina” w kategoriach:
Ogrodnictwo
Sport
Szkoły i szkolenia
Usługi
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bilet w cenie 25 PLN od osoby na
wszystkie spektakle Teatru
Nowego (oprócz premier,
spektakli gościnnych i
specjalnych)
Dorośli – bilety ulgowe; dzieci i
młodzieży ucząca się:
‐ bilet rabatowy w cenie 30 zł w
kategoriach cenowych A, B i S
‐ bilet w cenie 12 zł w kategorii
cenowej C (spektakle dla dzieci)
Zniżki nie obowiązują na
spektakle premierowe, specjalne
i gościnne.
Więcej informacji na stronie:
www.opera.poznan.pl

SKLEPY I MARKETY

P. H. Skrzat
tel. 61 649 96 90
www.skrzat.sklep.pl
Artykuły Instalacyjne Piotr
Kowalewski
tel. 501 868 716
kowalewskisklep@interia.pl
SALON MEBLOWY ANIREN
tel. 61 8 99 25 15
aniren.meble@interia.pl
SKLEP WIELOBRANŻOWY K&K
odzież

5% premii na konto Skarbonka na
cały asortyment sklepu (za
wyjątkiem alk., art.tyt. i paliwa)
w każdą środę – przy okazaniu
przy kasie swojej Karty Skarbonka
(przed rozpoczęciem transakcji)
oraz Karty „Duża Rodzina”.
Rabat w każdy wtorek przy
okazaniu Karty, obowiązuje do 30
września 2017 r. 3 % zniżki na
cały asortyment sklepu
Intermarche Luboń z wyjątkiem
alkoholu i wyrobów tytoniowych.
10% zniżki na cały asortyment z
wyjątkiem towarów objętych
promocją i wyprzedażą

10% zniżki na cały asortyment w
sklepie
10% zniżki na cały asortyment z
wyjątkiem towarów objętych
promocją i wyprzedażą
5% zniżki na meble z wyjątkiem
towarów objętych promocją i
wyprzedażą
10% zniżki na cały asortyment

Sprawy mieszkańców

Lubońskie Centrum Profilaktyki
Od 3 kwietnia wszyscy specjaliści współpracujący z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pani Małgorzata Szajek, przyjmują w nowym miejscu przy ul. Poniatowskiego 20,
II piętro (dotąd przyjmowali w budynku Dworca PKP przy ul. Dworcowej). W ramach Centrum działa 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 został rozszerzony
o mediacje oraz porady psychologa dzieci i młodzieży.

Informacje o specjalistach, zakres udzielanej pomocy, godziny przyjęć:
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

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.

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.

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.

Dyżur psychoterapeuty uzależnień w zakresie
alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy

Mediacje, fachowa pomoc
w trudnych rozmowach

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.

Porady psychologa dzieci i młodzieży

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.

Europejskie pieniądze dla rodzin
Niemal 12,7 mln zł dotacji ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego otrzymają asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej czy osoby wspierające rodziny zastępcze.
W Poznaniu i powiecie poznańskim pomoc trafi do 16 podmiotów wspierających 375 rodzin biologicznych i 70 dzieci z rodzin
zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
a także do 60 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych.
23 marca w Urzędzie Miasta Poznania zaangażowane w projekt
podmioty podpisały umowę partnerską, dzięki której będzie możliwe przyznanie środków. Uczestnikami projektu, którego realizację zaplanowano na lata 2017-2020, są ośrodki pomocy społecznej w Buku, Czerwonaku, Kleszczewie, Luboniu, Murowanej
Goślinie, Obornikach, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy,
Swarzędzu, Szamotułach, Śremie, Tarnowie Podgórnym, a także
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i poznańska
fundacja „Dziecko w centrum”. Partnerem wiodącym jest Miasto

Poznań. Uruchomienie programu nastąpi w połowie kwietnia br.
Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Społecznego na lata 2014 – 2020, a jego celem jest poprawa dostępu do usług asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki
nad dziećmi i przy pracach domowych w rodzinach zastępczych,
a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze.
Zainteresowanych mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy
chcieliby wspomóc rodziny prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu nr tel.
61/8410710.
							
Zbigniew Jankowski
Radny Powiatu Poznańskiego

Nieodpłatna pomoc prawna
W 2017 roku dla mieszkańców Lubonia porady są udzielane
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przy ul Źródlanej 1, w dniach:
- poniedziałek, wtorek, środa w godz. 14:00-18:00
- czwartek, piątek, w godz. 10:00-14:00
Punkt obsługiwany jest przez radców prawnych wyznaczonych przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.
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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.

Jaglanka – królowa kasz
Proso to gatunek zboża uprawiany głównie w Indiach, krajach Afryki
i Chinach. Mimo jego wielu zalet dietetycznych uprawia się go stosunkowo niewiele. Kasza wytwarzana z prosa to kasza jaglana – ma niewielkie
ziarenka w kolorze kojarzącym się z żółtkiem jajka i być może nie jest to
przypadkowe skojarzenie, ponieważ zawiera ona, podobnie jak żółtko,
mnóstwo składników odżywczych i jest uważana za najbardziej odżywczą
kaszę.
Pod względem zawartości głównych składników odżywczych kasza jaglana przypomina inne zboża, zawiera podobną ilość białka (12%) co pszenica czy kukurydza, jednak białko zawarte w kaszy jaglanej zawiera więcej
aminokwasów np. leucyny i metioniny. Równocześnie jest bardzo dobrym
źródłem witamin z grupy B (zwłaszcza niacyny i witaminy B6) oprócz tego
kwasu foliowego, wapnia, potasu, cynku, fosforu, żelaza, witaminy A, lecytyny, manganu i miedzi. Jaglanka zawiera krzemionkę, która pozytywnie
wpływa na stawy, skórę, włosy i paznokcie.
Nie zawiera glutenu. Jako jedyne zboże ma alkaliczny odczyn więc pomaga oczyścić organizm z toksyn. Podnosi odporność, osusza gorący śluz
organizmu, zalecana u osób z katarem i kaszlem. Harmonizuje żołądek
i śledzionę, polecana przy porannych mdłościach podczas ciąży. Może być
stosowana jako lek przeciw cukrzycy, pomaga leczyć zapalenie śluzówki
żołądka, zalecana w diecie przy chorobie nowotworowej.
							
Opracowanie materiału i przepis: mgr inż. Dominika Nitschke-Michalak
Realizacja projektu: Magdalena Sołtysiak i Emilia Bryś – Urząd Miasta w Luboniu

Klub Lubońska Petanka serdecznie zaprasza
20 maja 2017, na rekreacyjny integracyjny
turniej w boule „Majówka integracyjna”
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić miło na świeżym powietrzu w majową sobotę. Turniej ma charakter typowo rekreacyjny. Szczególnie zachęcamy osoby, które na co dzień niewiele grają
w bule, jak również tych, którzy chcieliby poznać tę dyscyplinę. Na
miejscu będzie można zapoznać się z zasadami gry. Zapewniamy dobrą zabawę!
Zawody rozegramy w mieszanych zespołach. Dobierzemy drużynytrzyosobowe tak, by osobom, które nigdy lub niewiele grały pomogli doświadczeni gracze. Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału
rodziny z dziećmi, seniorów, jak również osoby niepełnosprawne.
Zawodników rozlosujemy na miejscu przed rozpoczęciem turnieju.
Rozegramy pięć czterdziestominutowych rund.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00
na Orliku przy ul. Dojazdowej w Luboniu.
Sekretariat zawodów czynny od godz. 9.30
Zamknięcie listy startowej i rozlosowanie zespołów w dniu zawodów
o godz. 9.50
Dla graczy przewidziany jest poczęstunek oraz kawa i herbata.
Serdecznie zapraszamy. Czekają puchary, miłe niespodzianki
i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Wpisowe: 5 zł od osoby.
Turniej dofinansowany ze środków otrzymanych
z Urzędu Miasta Luboń.
Zgłoszenia prosimy przysyłać do 17 majana adres: bulelubon@interia.
pl podając imię i nazwisko lub telefonicznie pod nr. 602 489 566.
www.facebook.com/lubonskapetanka
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Na łamach „Informatora” będziemy prezentować fragmenty historii rodzinnych, spisanych
przez uczniów Gimnazjum nr 1. Pełne prace zostały opublikowane w książce, która jest dostępna w tej szkole, a także na stronie internetowej Miasta w zakładce „Informator Miasta Luboń”.

Historia mojej rodziny
w XX wieku

Celem napisania niniejszej pracy jest przedstawienie losów wojennych mojej rodziny z lat 1918-1945, opowiedzianych przez
mojego pradziadka Stanisława Lammela i wuja ks. Stanisława Kubiaka (tekst dostępny w publikacji książkowej – przyp. red.).
Obydwie historie dotyczą przeżyć podczas II wojny światowej i dzieją się na terenach Polski. Pisząc te pracę korzystałem z zapisków rodzinnych oraz pamiętników mojego pradziadka.
Marcin Wieczorek, kl. 1D

W WALCE O NIEPODLEGŁĄ OJCZYZNĘ: II WOJNA ŚWIATOWA
Mój pradziadek Stanisław Lammel urodził się 18 września
1914 roku w Markowicach w gminie Kleszczewo. Pochodził
z wielodzietnej rodziny rolniczej. Ukończył Szkołę Powszechną
w Markowicach oraz szkołę rolniczą, uzyskując zawód rolnika
wykwalifikowanego. Początkowo pracował w rodzinnym gospodarstwie. Równocześnie był członkiem organizacji ,,Wici”.
W listopadzie 1935 r. został powołany
do wojska. W sierpniu 1937 r. został
zmobilizowany do 69. Pułku Piechoty
w Gnieźnie.
Tak wspomniał dzień mobilizacji:
,,W dniu 24 sierpnia zarządzono powszechną mobilizację. Ja jako rezerwista dostałem kartę mobilizacyjną
z natychmiastowym wstawieniem
się do jednostki wojskowej w Gnieźnie-69 Pułk Piechoty. Po przyjeździe
na miejsce zgłosiłem się wraz z innymi
w garnizonie. Tu wyczuwało się nastrój
wojenny. Koledzy śpiewali wojenne
piosenki i w grupkach opowiadali sobie różne wersje na temat Hitlera.”.
W wspomnieniach pradziadek zawarł
też kilka osobistych przeżyć z marszu
w trakcie wojny: ,,Przelatują nieprzyjacielskie samoloty. Upadłem pod drzewo. Usłyszałem serię z karabinu maszynowego. Kule biją w piasek. Z mojej
prawej strony, druga seria. Przeżyłem,
choć małą chwilę leżałem jak martwy.
Nadleciała eskadra samolotów. Schowaliśmy się w przydrożne kartofle.
Samoloty zniżyły się i zdawało się jakby leciały po plecach.
Strzelali do nas z karabinów maszynowych. Samoloty wracały
po kilka razy. Przy każdym przylocie wciskałem się w ziemię.
Nareszcie odleciały. Byli zabici i ranni. Po trzech godzinach
ciężkiego marszu doszliśmy w okolice Ozorkowa pod Łodzią.
4 września po północy wpadliśmy do jakiegoś parku folwarcznego. Tu spotkaliśmy się z wrogiem. Wpadliśmy na nich z zaskoczenia, gdyż spali. Po krótkiej walce przewaga była po naszej stronie. Tam zaspokoiliśmy głód i odpoczęliśmy trochę.
W następnym dniu osaczyliśmy zagajniki i zlikwidowaliśmy
grupę wroga ok. 150 żołnierzy. Tam znaleźliśmy wiele listów
pisanych przez Niemców do swoich rodzin. Pisali np. tak: Jesteśmy od tygodnia w Polsce, a jeszcze nie widzieliśmy polskiego żołnierza i jak tak dalej pójdzie to za dwa tygodnie
będzie koniec wojny i wrócimy do domu. Ale niestety tak nie
było. Teraz już codziennie zbieraliśmy się z wrogiem. Czasem
w krótkich ofensywach udawało nam się iść naprzód, czasem
musieliśmysięwycofać".
Podczas kampanii wrześniowej brał udział w Bitwie pod Bzdurą: ,,Nacieraliśmy na nieprzyjaciela, który był pod lasem. Zaczęła się strzelanina. Ostrzeliwałem z RKM-u nieprzyjacielską
artylerię. W pewnym momencie zdawało mi się, że smagnął
mnie po plecach. Przycisnąłem się do ziemi. Nie podnosząc się
wycofałem do tyłu. Zobaczyłem, że mój plecak cały podziu-

rawiony jest od kul. Brałem też udział w walkach o Łęczyce.
Po ciężkich walkach zostaliśmy wyparci ponosząc duże straty. Tam ciała ludzkie i zwierząt leżały wszędzie, na balkonach,
dachach. Wszystko się paliło. Po tej bitwie wycofaliśmy się
w kierunku Warszawy. 16 września, w okolicy Żychlina powstrzymaliśmy wroga. Ja znajdowałem się przy jakieś cegielni. Artyleria nieprzyjacielska biła
często. Przelatujące kule zaczęły
coraz bliżej pękać. W pewnym
momencie kula artyleryjska
w bardzo bliskiej odległości ode
mnie. Czułem, że byłem ranny.
Zerwałem się, odbiegłem parę
metrów i padłem. Dostałem małymi odłamkami w głowę, rękę
i obojczyk. Razem 21 odłamków
(kilka z nich nosiłem w sobie
przez resztę życia – pod czaszką, w ramieniu). Zemdlałem. Gdy
otworzyłem oczy słyszałem jak
sanitariusz mówi do moich kolegów, że upłynęło dużo krwi
i jest niedobrze. Półprzytomnego odwieziono mnie do szpitala
polowego w Żychlina. Tam trzy
dni leżałem bez opieki między
trupami. Byłem w tak ciężkim
stanie, myślano że nie żyje. Dopiero jakiś weterynarz zobaczył,
że żyje i mnie nieco opatrzył. Po
zdobyciu przez Niemców Żychlina posłano do mnie do polskich
lekarzy. Prowizorycznie mnie opatrzono. Głowa i włosy były
jednym soplem krwi. Pobyt w szpitalu był ciężki. Rany strasznie ropiały. Opieka była zła. Wiele zawdzięczam kobietom
przychodzącym z miasta, które się nami zajmowały. Po tygodniu w szpitalu z ropiejącej rany na ramieniu pękła mi tętnica, upłynęło wiele krwi. Mój stan był beznadziejny. Po dwóch
ciężkich dniach zaczęła się lekka poprawa. Młody wówczas
organizm przezwyciężył kryzys.(…) 18 grudnia przyszedł rozkaz, aby wszystkich więźniów zwolnić do domu. Po powrocie
do domu rodzinnego do Markowic nadal byłem jeńcem niemieckim. Powoli wracałem do sił. Potem zostałem wezwany
do pracy w niemieckiej szwalni w Kostrzynie. Dojeżdżałem
codziennie rowerem z Markowic do Kostrzyna. Praca tam była
ciężka. Szyliśmy ubiory do wojska ( wiele płaszczy gumowych)
trzeba było kroić ręcznie nożycami. Pracowaliśmy od świtu do
nocy”.
Po powrocie do Markowic pradziadek został członkiem Armii
Krajowej (o czym nigdy oficjalnie nie wspominał ze względu
na ówczesne, jak i późniejsze władze z obawy przed prześladowaniem) w rejonie Kórnik- Bnin. Po zakończeniu II wojny
światowej był wieloletnim prezesem Kółka Rolniczego w Dominowie. Zmarł 30 maja 1995 r. i został pochowany na cmentarzu w Gieczu. Był osobą o wyjątkowej dobroci i cierpliwości,
bardzo kochał rodzinę i był wielkim patriotą.
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Sprawozdanie
za marzec 2017

Aktualności

Zgony
01.03.2017 r. Pelagia Jakubowska ur. 1923 r.
02.03.2017 r. Gertruda Krupska ur. 1932 r.
04.03.2017 r. Stanisława Wiśniewska ur. 1926 r.
10.03.2017 r. Urszula Kulińska ur. 1924 r.
11.03.2017 r. Ewa Hirsch ur. 1957 r.
21.03.2017 r. Krzysztof Słabolepszy ur. 1955 r.
25.03.2017 r. Ewa Szała ur. 1963 r.
29.03.2017 r. Krystyna Newelska ur. 1928 r.
30.03.2017 r. Jerzy Gabryś ur. 1951 r.
Małżeństwa
W marcu zawarto 5 związków małżeńskich.
Żadna z par nie wyraziła zgody na publikację
danych.
z-ca kierownika USC Luboń, Jagoda Wawrzyniak
tel. 61 8 130 011 w. 13

Festiwal Piosenki
Angielskiej
6 kwietnia, w Przedszkolu nr 1 w Luboniu, odbył się Festiwal Piosenki Angielskiej. W konkursie uczestniczyły: Przedszkole nr 5
Weseli Sportowcy, Przedszkole Tip-Topka Odkrywcy, Przedszkole
Tęczowa Kraina, Pogodne Przedszkole, zerówka ze Szkoły Podstawowej nr 4, zerówka ze Szkoły Podstawowej nr 3. Prezentacja odbywała się w przyjemnej atmosferze, dzieci były wspaniale

przygotowane pod względem językowym i wokalnym. Występy
odbyły się wśród wyjątkowej scenerii: przygotowane były wielkie budki telefoniczne w kolorze czerwonym, które są symbolem
Zjednoczonego Królestwa, flagi Wielkiej Brytanii, Australii i Stanów Zjednoczonych. W przerwie dzieci mogły obejrzeć projekt
multimedialny „ Wielka Brytania. Wszystko, co ważne.” oraz
wziąć udział w quizie tematycznym. Każde dziecko uczestniczące
w konkursie otrzymało dyplom i upominek. Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom. Składam szczególne podziękowanie
p. Katarzynie Pellowskiej za przygotowanie scenografii oraz rodzicom naszych dzieci za wsparcie naszej inicjatywy i sfinansowanie
nagród.
Iwona Kmiecik
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Straż Miejska Miasta Luboń
Strażnicy miejscy, w marcu 2017 r. wykonali łącznie 902 różnego rodzaju interwencji. 26 z nich dotyczyło potencjalnego spalania nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych.
W związku z tym, prowadziliśmy również kontrolę nieruchomości, gdzie brakuje deklaracji na wywóz nieczystości lub występują zaległości w opłatach związanych z ich usuwaniem. Niestety, nieco cieplejsza aura sprawiła, iż w miejscach publicznych
wzrosła liczba osób spożywających alkohol. W 5 przypadkach
osoby popełniające wykroczenie wobec ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ukaraliśmy
mandatami karnymi w wysokości 100,00 zł każdy. 94 razy podstawą do naszej interwencji było nieprzestrzeganie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń. Choć
dopuszcza on w marcu i kwietniu spalanie tzw. suszu ogrodowego, to jednak czynność ta nie może być uciązżliwa dla osób
mieszkających w sąsiedztwie.
W 112 przypadkach podstawą do podjęcia działań przez strażników było naruszenie przepisów ruchu drogowego dotyczących
postoju i zatrzymania. Niszczenie lub uszkodzenia trawnika lub
zieleńca albo zanieczyszczenia drogi, ulicy stało się podstawą do
podjęcia przez strażników miejskich 43 interwencji. 5 interwencji dotyczyło natomiast pojazdów mechanicznych, których stan
techniczny sugerował, iż są nieużywane a znajdują się na terenach publicznych i nie posiadają aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej.
W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z jego pracownikami przeprowadziliśmy 25 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji.
Ponadto dokonaliśmy 2 konwoje wartości pieniężnych oraz 25
konwojów dokumentów. W dniu 1 marca wystawiliśmy poczet
sztandarowy podczas obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy
Wyklętych, które odbyły się na terenie Obozu Karno-Śledczego.

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

Biblioteka Miejska

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

Smak chili
W sobotę 1 kwietnia dzieci wyruszyły w podróż
do Meksyku. Największe zainteresowanie
wzbudziły instrumenty: kichada wykonana
z kości żuchwy osła oraz harana - instrument
strunowy wykonany z jednego kawałka drewna.

Wokół architektury. Na scenie
i na widowni – historia poznańskich teatrów.
4 kwietnia w Galerii na Regale poznaliśmy
historię poznańskich teatrów, początki powstawania teatrów jako budynków publicznych,
rywalizację Teatru Miejskiego - „niemieckiego”
i Teatru Polskiego oraz doskonałe rozwiązania
architektury naszych teatrów.

Zapraszamy! Kursy oparte o platformę e-learningową. Każdy moment jest dobry,
by rozpocząć naukę. Czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Luboniu mogą korzystać z 4 kursów językowych i 1 kursu specjalistycznego.
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.

Rok 2017 - Rokiem Josepha Conrada,
Józefa Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszki
Zapraszamy do obejrzenia wystaw w Bibliotece Miejskiej poświęconych Josephowi
Conradowi, Józefowi Piłsudskiemu oraz Tadeuszowi Kościuszce.
Polecamy także wystawę dedykowaną Bolesławowi Leśmianowi w związku ze 140
rocznicą urodzin i 80 rocznicą śmierci wybitnego poety, głównego przedstawiciela literatury dwudziestolecia międzywojennego.

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

Podróże z pasją. Izrael. Część I - Jerozolima
Idealnie trafiona, 5 kwietnia, w czasie
przygotowań do Świąt Wielkanocnych
opowieść o Jerozolimie, „mieście pokoju”. Prezentacja ukazała nam wspaniałą architekturę
Jerozolimy, w dominującym kolorze piaskowca
zwanym żółcią jerozolimską. Przeszliśmy Drogę
Krzyżową, zobaczyliśmy m. in. Dolinę Cedronu,
Bazylikę Grobu Pańskiego, Ścianę Płaczu.

Dzień Kobiet w Klubie Promyk
14 marca w Galerii na Regale członkowie
Klubu „Promyk” poznali historię Święta Kobiet
oraz życie kobiet w latach dwudziestych
i trzydziestych, jak również pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych. Wszystko to zaprezentował
z uśmiechem Kabaret Humoreska.

Salon poetycko-muzyczny
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
17 marca w Galerii na Regale otwarto Salon
poetycko-muzyczny - zainaugurowano spotkania z poezją. Salon prowadzi Kalina Izabela
Zioła, oprawa muzyczna - Tomasz Bateńczuk.
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Ośrodek Kultury

Magdalena Baranowska
Magdalena Baranowska

Koncert zespołu U Studni
Piękny koncert poezji śpiewanej odbył się w Ośrodku Kultury 24 marca.
Do Lubonia przyjechał zespół U Studni. Wszyscy muzycy zespołu
wywodzą się ze Starego Dobrego Małżeństwa, które przez wiele lat
współtworzyli.
Zespół promował trzecią już płytę zatytułowaną „Wspólne zdjęcie”.
Na koncercie nie zabrakło także utworów z poprzednich płyt. Mogliśmy usłyszeć między innymi: „Bieszczadzką łąkę”, „Cyrklowo i linijkowo na Zarębku”, „Głos wołającego na pustyni” i wiele innych.

I Międzygminny Konkurs Piosenki
"Piosenka dla każdego"
W tym roku w Ośrodku Kultury, 24 marca po raz pierwszy odbył się
I Międzygminny Konkurs Piosenki „Piosenka dla każdego”.
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na rzecz osób utalentowanych Galiarda. Na przesłuchania do Lubonia przyjechało ponad
50 młodych uczestników. Celem konkursu było promowanie działalności muzycznej dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie tradycji
śpiewania i wymiana doświadczeń w ramach twórczości artystycznej.
Konkurs rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: I – od 6 do 10
lat, II – od 11 do 14 lat, III – od 15 do 19 lat.
Jury biorąc pod uwagę muzykalność, intonację, dykcję, a także umiejętności sceniczne, Grand Prix przyznało Aleksandrze Gąsiorowskiej.
Gratulujemy!

Niebanalne kompozycje, akustyczne brzmienie i liryczne teksty poety
Adama Ziemianina zachęciły słuchaczy do refleksji nad własną drogą,
przeżyciami i marzeniami. Lubońskiej publiczności koncert bardzo się
spodobał, o czym świadczyła owacja na stojąco i trzykrotne bisy.
Po koncercie odbyło się krótkie spotkanie autorskie, a miłośnicy poezji śpiewanej mieli możliwość zakupu dyskografii zespołu.

Ośrodek Kultury
zaprasza:
06.05.2017 – Święto Niezapominajki
18.05.2017, godz. 10:10 - przedstawienie dla dzieci pt.: „Dłubcoki” (Filharmonia Pomysłów), wstęp 2zł/os, grupy zorganizowane
po wcześniejszym zgłoszeniu.
18.05.2017, godz. 17:00 – warsztaty decoupagu, obowiązują
wcześniejsze zapisy, koszt 20zł/os.
02.06.2017, godz.11.00 – Bajkowy Koncert z Waltem Disneyem,
wstęp wolny, grupy zorganizowane po wcześniejszym zgłoszeniu.
04.06.2017, godz. 14.00-18.00 – Miejski Dzień Dziecka na Wzgórzu Papieskim.

Wykład w Ośrodku Kultury
Giuseppe Arcimboldo, czyli z Mediolanu przez Wiedeń do Pragi i od
dekoracji przez sztukę do filozofii. W marcu poświęciliśmy wykład
włoskiemu artyście z okresu przełomu baroku i renesansu. Arcimboldo, artysta wielu talentów pozostawił po sobie sztukę zaskakującą
formą i problematyką jaka się z nią wiąże. Droga włoskiego manierysty wiodła od sztuki związanej z dekoracją do zagadnień o wymiarze
lingwistycznym i filozoficznym. Trudno sobie także wyobrazić współczesną kulturę bez ogromnego na nią oddziaływania sztuki artysty
z Mediolanu. Prezentację w formie wykładu poprowadził dr Dariusz
Głowacki.
Po koncercie odbyło się krótkie spotkanie autorskie, a miłośnicy poezji śpiewanej mieli możliwość zakupu dyskografii zespołu.

Letnie półkolonie
z Ośrodkiem Kultury
16 maja 2017r. ruszają zapisy na letnie półkolonie
z Ośrodkiem Kultury.
Tygodniowe turnusy przypadają w dniach: 26.0630.06, 03.07-07.07,10.0714.07, 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.

20 - Informator Miasta Luboń

LOSIR

Rozgrywki piłkarskie
rozpoczęte

Grand Prix kadetów
w Luboniu zakończone

Rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie we wszystkich kategoriach wiekowych. W prowadzonych
przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej rozgrywkach uczestniczyć będzie 19 drużyn z Lubonia. Mecze z udziałem lubońskich drużyn odbywają się na trzech obiektach – Stadionie Miejskim
przy ulicy Rzecznej, boisku przy ulicy Szkolnej
oraz na Orliku ul. Dojazdowa. Na bieżąco na zarządzanych przez LOSIR stronach internetowych
będziemy informować o ciekawszych piłkarskich
wydarzeniach w Luboniu.

Trzydniowa rywalizacja najlepszych polskich kadetów i kadetek w tenisie stołowym przyniosła
wiele emocji licznie zgromadzonej na hali LOSIR
Sp. z o.o., w Luboniu publiczności. W rywalizacji kadetek najlepsza okazała się zawodniczka

Ponad 1000 zawodników
na VII Mistrzostwach Polski
w brazylijskim jiu jitsu
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 uczestniczył a też grupa zawodników z KS Czerwony Smok, którzy na
co dzień trenują w Luboniu. Największy sukces
odniósł Sebastian Ratajczak, który w kategorii
51,5kg wśród juniorów został Mistrzem Polski.

GMKS Strzelec Frysztak/ Podkarpackie/ Katarzyna Królikowska, która w finale zwyciężyła 4:0
Zuzannę Gaworską z KU AZS UE Wrocław.
Trzecie miejsca wśród dziewcząt zajęły Elżbieta Kwiatkowska MKS ROKITA Brzeg Dolny oraz
Wiktoria Wrzosek MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka. Zawodniczka LKTS Luboń Zuzanna Sułek zajęła w tej rywalizacji 12 miejsce.
Wśród chłopców triumfował Maciej Kubik /KSS
ANDROMEDA Warszawa/, który zwyciężył 4:0
w decydującym pojedynku Jakuba Jankowskiego /ZKS Drzonków/. Trzecie miejsca zajęli Kuba
Kwapiś MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka
oraz Bartosz Sułkowski UKS PŁOMIEŃ Limanowa. Najlepszy z lubonian Patryk Pyśk został sklasyfikowany na 11 miejscu.
TVP Poznań zaprezentowała w sobotę 1.04 relację z Turnieju Grand Prix kadetów w Luboniu.

Open Jiu jitsu w międzynarodowej obsadzie

25 marca na hali LOSIR przy ulicy Kołłątaja 250 zawodników z kilkunastu krajów
walczyło o zwycięstwa w Turniej Open, który w Luboniu był rozgrywany po raz
drugi.
Wysoki poziom sportowy oraz dużo emocji towarzyszyło kibicom w trakcie rozgrywanych walk. Oprócz uczestników z Europy w zawodach brali udział zawodnicy
z ojczyzny jiu jitsu – Brazylijczycy.
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MRM – to głos
młodzieży
w naszym mieście!
W ostatnim czasie, podczas spotkań
w gimnazjach, wiele razy słyszeliśmy,
że nie wiecie, czym jest Młodzieżowa
Rada i jakie są nasze zadania. Wielu
z Was, słysząc słowa “Rada Miasta”
ma na myśli urzędników, którzy podejmują ważne dla miasta decyzje, na
które my młodzi – nie mamy wpływu.
Na czym polega działanie MRM i jakie są jej zadania? Przede wszystkim,
jesteśmy głosem młodzieży, reprezentujemy Was podczas spotkań z innymi radami działającymi w mieście,
podczas spotkań z władzami. Naszym
zadaniem jest wcielić w życie Wasze
pomysły, pokazać innym, że też oczekujemy zmian na różnych polach. Pamiętajmy o tym, że to wszyscy mieszkańcy tworzą miasto, a poszczególne
rady są ich przedstawicielami. Naszym zadaniem jest jak najlepiej reprezentować naszą grupę wiekową.
Wiemy, że nie możemy zmienić
wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie
sami zbudować nowego miejsca spotkań, placu zabaw, czy ścianki wspinaczkowej, ale jeśli nasze pomysły
będą możliwe do wykonania, chcemy przedstawiać je władzom miasta
i starać się je zrealizować. Bo kto inny
może wiedzieć, czego nam trzeba,
jeśli nie my sami?
Ala Malujda
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Szkoła Podstawowa nr 1
Oddział przedszkolny 0a
W marcu zwiedzaliśmy Bibliotekę Miejską w Luboniu. Dzieci zobaczyły w jaki sposób wypożycza się książki i oddaje po przeczytaniu. Wspólnie wysłuchaliśmy bajki
o niezwykłej przyjaźni bociana Felka.
Justyna Gazda
Wycieczka do biblioteki 0a

Szukamy wiosny 0b
Grupa dzieci z klasy 0b była na spacerze szukać wiosny. Przygotowała kolorowe
gałązki, które zostawiła przy pomniku patrona bł. E. Bojanowskiego.
Izabela Skrzypczak

Dzieci szukają wiosny 0b

Wiosenny pokaz mody Jestem eko...
Mały samorząd uczniowski postanowił w tym roku uczcić nadejście wiosny w dość
nietypowy sposób. Mianowicie 23 marca zorganizował wiosenny pokaz mody ekologicznej. Stroje z plastiku, papieru i wielobarwne zachwyciły zgromadzoną publiczność i jury, któremu ciężko było wybrać najlepszy z nich. Na pokazie nie zabrakło
też marzann przygotowanych przez klasy biorące udział w pokazie.
Bartosz Chyś

Wiosenny pokaz mody

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
16 marca uczniowie z klas II-VI wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Na starcie zmagań z nieszablonowymi zadaniami logicznymi
stanęły 62 osoby. Na wyniki przyjdzie nam poczekać do kwietnia, lecz już dzisiaj
trzymamy kciuki za wszystkich uczestników.
Szkolni koordynatorzy:
Maria Sleboda, Bartosz Chyś, Magdalena Kozłowska
Sukces uczennicy z klasy IIf
Talent musi być szlifowany już od najmłodszych lat. Wie o tym doskonale uczennica
klasy IIf- Katarzyna Kobusińska, której udało się wyśpiewać wyróżnienie w I Międzygminnym Konkursie Piosenki- Piosenka dla każdego, który odbył się w Luboniu.
Laureatce gratulujemy i życzymy wytrwałości w spinaniu się na szczytu muzycznej
pasji.
Bartosz Chyś

Wyróżniona Katarzyna Kobusińska

Taneczny sukces uczennicy z klasy IIf
Uczennica klasy IIf Oliwia Glinka wywalczyła ze swoimi koleżankami z drużyny brąz
w kategorii taniec współczesny. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Bartosz Chyś

Laureatka Oliwia Glinka wraz z koleżankami

Prelekcja "Zaplątani w sieci"
3 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja pt. "Zaplątani w sieci". Jej
głównym celem było uwrażliwienie oraz pokazanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniami i uzależnieniami związanymi z korzystaniem z internetu. Prelekcja była
skierowana do osób dorosłych, rodziców i nauczycieli dzieci naszej szkoły. Prelegentka, Pani Joanna Kęcińska, wieloletni terapeuta, profilaktyk i superwizor, uświadomiła wszystkim uczestnikom spotkania jak ogromne zagrożenie niesie ze sobą,
nieodpowiednie i pozbawione kontroli, korzystanie z zasobów internetu przez nasze dzieci. Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym na spotkanie nauczycielom
i rodzicom, mam nadzieję iż usłyszane tam informacje jeszcze bardziej wzmogą naszą czujność w kwestii zasad korzystania przez dzieci z zasobów internetu.

Prelekcja na temat zagrożeń
płynących z internetu

G. Anioła

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

23 - Informator Miasta Luboń

Szkoła Podstawowa nr 2
Warsztaty zdobienia pisanek

W sali plastycznej 4 kwietnia odbyły się nietypowe warsztaty, w których wzięli udział uczniowie klasy 6b oraz byli członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. Było twórczo, kolorowo
i radośnie. Myślę, że dla nie wielu starszych koleżanek i kolegów z Młodzieżowej Rady Miasta
dużym wyzwaniem było prowadzenie zajęć dla szóstoklasistów.
Anna Słonka-Moskwa

Nauczyciele mistrzami pływania

W ubiegły weekend 1-2.04.2017r. w Białymstoku odbyły się Mistrzostwa Polski nauczycieli i pracowników oświaty w pływaniu. Cieszkowiankę reprezentowało czterech nauczycieli.
Z ogromną radością i dumą przyjęliśmy wiadomość, że wszyscy wrócili z medalami - zdobyli
ich aż 7!!!
p. Kinga Jaruga - I m na 100 m stylem motylkowym, I m - 400 m stylem dowolnym (kraulem),
II m - 100m stylem dowolnym (kraulem), III m - 100 m stylem zmiennym,
p. Małgorzata Olejniczak - II m na 50 m stylem grzbietowym,
p. Marta Gidaszewska - III m na 50 m stylem klasycznym,
p. Radosław Jastak - III m na 50 m stylem klasycznym.

Warsztaty zdobienia pisanek

Konkursy wojewódzkie za nami – mamy laureatów!

Konkursy wojewódzkie za nami: w piątek odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,a w sobotę Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Laureatką pierwszego została Zosia Ciesielczak z kl. 6a, a laureatką drugiego Kornelia Grzesiak z kl. 5b. Jesteśmy bardzo
dumni i serdecznie gratulujemy dziewczynom, które włożyły wiele wysiłku w przygotowania
i zdominowały podium we wszystkich konkursach przygotowanych przez Kuratorium Oświaty.

Nauczyciele mistrzami pływania

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarka”

27 marca we Wrześni odbyły się finał województwa wielkopolskiego„Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku” w kategorii U-10. Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewczynek pod
opieką trenera Andrzeja Chylińskiego.Drużyna wygrała grupę z kompletem punktów po bardzo
wysokich zwycięstwach.
W półfinale dziewczynki po raz kolejny pokazały klasę i wygrały 4:0. Mecz finałowy to popis
gry naszego zespołu, który pokonał zespół z Grodziska 3:0. W ten sposób SP2 Luboń okazało
się najlepsze w Wielkopolsce i będzie reprezentowało miasto i województwo w ogólnopolskim
finale w Warszawie.
Warto dodać, iż indywidualne wyróżnienie na najlepszą zawodniczkę otrzymała Gabrysia Gębura, która strzeliła jednocześnie najwięcej bramek w turnieju.

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarka”

Laureaci Miejskiego Konkursu Ekologicznego

15 marca w Gimnazjum nr 2 nasi uczniowie - laureaci etapów szkolnych Miejskiego Konkursu Ekologicznego, uczestniczyli w finale tego konkursu zdobywając następujące nagradzane
miejsca:
1. Zielony Luboń
I miejsce - Natasza Ogrodzka
2. Ekologiczny Ogród
III miejsce - Maja Reclik

Laureaci Miejskiego Konkursu Ekologicznego

3. Bohaterowie Czerwonej Księgi
II miejsce - Patrycja Barwina
4. Nagrody specjalne
II miejsce - Nicola Zys
III miejsce - Aleksandra Kelma

Konkurs Lego Friends Designer

Zuzia wzięła udział w globalnym konkursie ogłoszonym przez producenta klocków LEGO.
Należało zaprojektować „inspirujący model miejsca, w którym mieszkańcy Heartlake mogliby
spędzać czas”. Nagrodą główną była tygodniowa wycieczka do Danii, pobyt w parku rozrywki
LEGOLAND oraz wprowadzenie do sprzedaży zwycięskiego zestawu. Niestety, na listę globalnych finalistów nie dostała się żadna osoba z Polski. Firma LEGO Polska postanowiła jednak
niezależnie nagrodzić najlepsze polskie zgłoszenia konkursowe wielkimi zestawami klocków.
Praca Zuzi znalazła się na liście dziesięciu laureatów lokalnych.
Zuzia Baryś z klasy 4 E

Konkurs Lego Friends Designert

Dzień Wrażliwości – Dzień Motyla

21 marca klasa 4a i grupa wolontariuszy z naszej szkoły pojechała do Poznania, by wziąć udział
w akcji Motylego Wolontariatu działającego przy Hospicjum Palium. Najpierw w Urzędzie Miasta Poznania odbywało się malowanie motyli, a następnie na Placu Wolności tańce i śpiewy.
Rozdawaliśmy przechodniom przepiękne motyle. Było kolorowo i radośnie. Całe wydarzenie
miało na celu nagłośnienie potrzeby rozbudowy Hospicjum Palium.
Izabela Cieślak, Joanna Kordzińska
Dzień Wrażliwości – Dzień Motyla

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp2lubon.eu
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Szkoła Podstawowa nr 3
Podium w TRÓJKA CUP

Za nami IX już edycja turnieju piłki nożnej chłopców TRÓJKA CUP o Puchar Dyrektora SP 3
w Luboniu Pani Grażyny Leciej. W tym roku zawody zorganizowane przez Naszych wuefistów p.
Mariusza Starzonka i p. Wojtka Janickiego odbyły się dla zawodników urodzonych w roku 2005
i młodszych. Piątoklasiści z lubońskich podstawówek rozgrywali mecze systemem każdy z każdym. Po wielkich emocjach pierwsze miejsce oraz okazały puchar z rąk Pani Dyrektor otrzymała
Szkoła Podstawowa nr 2, która zwyciężyła we wszystkich swoich meczach. Skład: Filip Tuliszka,
Filip Lewandowski, Bartosz Linke, Michał Olejniczak, Tomasz Brauza, Grzegorz Nowacki, Maciej
Michalski, Oskar Dziuba, Kacper Matelski, Jakub Maćkowiak. A za rok jubileuszowa edycja turnieju w poszerzonym składzie.
T. Wilk

Spotkanie z Małgorzatą Strzałkowską

24 marca naszą szkołę odwiedziła poetka, ilustratorka książek dla dzieci Małgorzata Strzałkowska. Przygotowaliśmy niespodziankę dla pisarki w postaci krótkiego filmu z nagraniem jej wierszy,
w mini przedstawieniu realizowanym w naszej szkole przed dwoma laty. Nauczyliśmy się kilku
słów w języku migowym, bo Pani Małgorzata zanim zaczęła pisać wierszyki łamiące języki, pracowała w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie... Autorka czytała nam swoje wiersze, opowiadała jak powstają. Zorganizowaliśmy także konkurs "Wiersze spod Poznania", w którym nagrody
i dyplomy ufundowało wydawnictwo Media Rodzina. I miejsce zajęły - Bogusia Agacińska (kl.
IId) i Lilka Skórska (kl. IIIb), II miejsce- Łucja Łobejko (kl. IIIa) i Julia Nowik (kl. IIIa), III miejsce-Ania
Grabowska (kl. Iva) i Hania Niedźwiedź (kl. Ib) oraz wyróżnienie Maja Stajniak (kl. IIIb). Pisarka była
zachwycona utworami, które przygotowały nasze uczennice.
E. Iglewska-Nowik

Pomoc schronisku

Uczniowie klasy VI b i II c już od jesieni są zaangażowani w pomoc w schronisku. Z pierwszą
gościnną wizytą wybrali się wraz z Rodzicami oraz wychowawczynią panią Beatą Janicką.
Uczniowie przekazali zgromadzone dary dla schroniska, a potem wyprowadzili psy na spacer. W ten szczególny sposób nasi uczniowie chcieli pokazać, że zamiast spędzić czas przed
telewizorem można zrobić naprawdę wartościową rzecz.
Wycieczka do Ogrodu Botanicznego

Za oknami cudowna wiosenna aura, dlatego klasa IIb
w dniu 27.03 wybrała się na lekcję przyrody do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Na miejscu uczniowie
wraz z opiekunami spotkali bardzo sympatyczną panią przewodnik. W trakcie wspólnego spaceru po
ogrodzie przewodniczka opowiedziała uczniom o poszczególnych gatunkach roślin i ciekawostkach z nimi
związanych. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali przyrodę i słuchali wykładu.
Pani przewodnik przygotowała kilka atrakcji dla
uczniów. Całej wizycie towarzyszyło dużo radości
i zabawy na świeżym powietrzu.
J. Nawrocka

Wielkanocna wymiana kartek anglojęzycznych

Uczniowie uczęszczający na kółko języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych wykonywali kartki
wielkanocne, w celu wymienienia się swoimi pracami
z uczniami ze szkoły Podstawowej nr 20 w Poznaniu.
Otrzymane przez nas kartki zostały wyeksponowane
na tablicy znajdującej się w korytarzu szkoły.
J. Nawrocka

Nocne malowanie motyli

Pod takim hasłem wolontariusze SP 2 w Luboniu
przeprowadzili w piątek, 17 marca akcję, której celem było wsparcie Hospicjum Palium w Poznaniu.
Wśród blisko stu malujących ochotników nie zabrakło przedstawicieli Trójki. Tym razem naszą szkołę
reprezentowało pięć piątoklasistek. Udało nam się
połączyć przyjemne z pożytecznym i pomalować kilkadziesiąt motyli. Liczymy, że przyniosą one radość
i nadzieję obdarowanym.
M. Kinas

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Filipa Neri

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 30 - 31 marca odbyły się w naszej szkole rekolekcje . Ćwiczeniom duchowym przewodziła pani Hanna Sołtysiak nauczyciel religii, katechetka dzieci,
autorka książki ,,Oto wielka Tajemnica",
której patronat medialny objęła nasza
szkoła. Książka wprowadza nas w świat
dziecka uczestniczącego w Eucharystii.
W czasie trwania rekolekcji odbyły się
również warsztaty czytania wrażeniowego. Rekolekcjonista wykorzystywał interesujące formy przekazu, aby dotrzeć
do słuchających go dzieci. Nie zabrakło
muzyki. Czytaniu towarzyszy więc ruch
małej lub dużej motoryki, śpiew, taniec ,
gestykulacja, mimika etc.
Klasy IV, V przygotowała przedstawienie dla dzieci z kl I, II –„ Objawienia Fatimskie″. Wszyscy artyści przepięknie
odegrali swoje role. Prezentując swoje
bez mała aktorskie talenty, podzielili się
z widzami tego przedstawienia refleksjami na temat nieprzemijalności i trwałości przesłania fatimskiego.
Były to szczególne dni roku szkolnego.
Choć wolne od zajęć dydaktycznych, to
jednak pełne nauki. Dostarczyły wiele
ważnych i ciekawych myśli, do których
z pewnością nie raz warto będzie wrócić.

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp3lubon.szkolnastrona.pl
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Szkoła Podstawowa nr 4
Sukces naszych przedszkolaków!

Dnia 6 kwietnia 2017 r. pięcioosobowa reprezentacja naszej szkoły w składzie: Helena Rusinek, Lena Barecka, Klaudia Kowalska, Paulina Radzimska oraz
Kamil Piotrowski z oddziału 0a, z piosenką BINGO, zajęła I miejsce w Festiwalu Piosenki Angielskiej "English iseasy. Let'ssing a song" zorganizowanym
w Przedszkolu nr 1 w Luboniu. Młodzi wykonawcy, zaśpiewali najciekawsze
piosenki z repertuaru dziecięcego w języku angielskim. Poziom konkursu był
bardzo wysoki. Dziękuję p. Anicie Pietrzak z pomoc w przygotowaniu dzieci.
Serdecznie gratuluję naszym młodym artystom
i życzę im dalszych sukcesów językowych!

A. Poprawka

Rekolekcje szkolne "Idźcie i głoście"

W dniach 3–5 kwietnia odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne. Tegoroczna tematyka zajęć szkolnych związana była z rocznicą objawień Fatimskich.
Pierwszego dnia uczniowie wykonywali prace plastyczne (plakaty i albumy)
o Fatimie. We wtorek w sali gimnastycznej klasy I-III oraz IV-VI, rywalizowały w wielkim konkursie o Fatimie. Zwycięzcami okazały się klasy IIb oraz IVc.
W ostatnim dniu rekolekcji uczniowie mogli skorzystać z sakramentu pojednania oraz uczestniczyć w Eucharystii.
L. Zybała

Certyfikat Dębu Pamięci

W poniedziałek 27 marca prezes Lubońskiego Bractwa Kurkowego Pan Robert
świerczyński złożył na ręce Pani dyrektor Agnieszki Antczak certyfikat Dębu
Pamięci. Dokument przekazano naszej szkole w imieniu Komitetu Organizacyjnego Programu „Katyń…ocalić od zapomnienia.” Drzewo, którym opiekować
będą się nasi uczniowie posadzony został dla uhonorowania pamięci kapitana
Adama Sieberta. Celem projektu jest integracja środowisk edukacyjnych ,samorządowych, oraz społeczności lokalnych.
D. Franek

Miejski Konkurs Ekologiczny

15 marca 2017 r. w Gimnazjum nr 2 w Luboniu
odbyło się uroczyste wręczenie nagród Miejskiego
Konkursu Ekologicznego. Konkurs zorganizowany
został przez Gimnazjum nr 2 oraz Stowarzyszenie
Ekologiczne „Luboń dla Środowiska” i skierowany
był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Lubonia. Na uroczystym wręczeniu
nagród uczniowie odebrali nagrody w następujących kategoriach:
Klasy IV-VI etap szkolny: miejsce I Norbert Matysiak kl. 6a, miejsce II Mateusz Szortyka kl. 5c, miejsce III Filip Mikołajczak kl. 5c. Uczniowie Ci zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu.Etap
międzyszkolny: Miejsce II Norbert Matysiak kl. 6a,
nagroda specjalna ufundowana przez „Kom-Lub” Norbert Matysiak kl. 6a. Klasy I-VI „Bohaterowie Czerwonej Księgi”szkołę reprezentowali: Filip Ruszczyński, Julia Jaśkowiak, Martyna Handkiewicz, Klaudia Bittner, Julia Domagała, Martyna
Pracz, Gabriela Samolczyk. Wyróżnienie zdobyła GabielaSamolczyk.
Gratuluję ogromnej wiedzy, talentu i kreatywności!

K. Hauza

Materiały przygotowała: Beata Zboralska
Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.sp4lubon.szkolnastrona.pl
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Gimnazjum nr 1
Pierwszy dzień wiosny

Pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy w stylu lat
70-tych pod hasłem „Kolorowy zawrót głowy”.
Jego podsumowaniem była 20 minutowa zumba,
którą zatańczyliśmy dla Sandry, dziewczynki, która
zmaga się z ciężką chorobą.

Polsko–niemiecka wymiana

Po raz trzeci grupa niemieckich uczennic z Bambergu gościła w naszych domach. Tygodniowy pobyt
wypełniony został wieloma atrakcjami, m.in. nauką
poloneza, zwiedzaniem Poznania, poznawaniem
miejscowych tradycji, gwary poznańskiej, udziałem
w zajęciach przedmiotowych, czy zwykłymi rozmowami na różne tematy (oczywiście po angielsku).
Rewizyta już pod koniec maja. Wymianę współfinansuje Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Gratulujemy sukcesów!!!

Do finału Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego zakwalifikowała się Julia Jankowiak.
W etapie rejonowym Konkursu Wiedzy o Prawie
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowanym przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej
Rady Radców Prawnych szkołę reprezentować będą
Z. Kaczmarek - 3d, A. Klój - 2c i P. Kubacka - 1a.
Dwunastu uczniów klas dwujęzycznych zdobyło tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego. Są to: G. Ossowska, W. Waliczak,
M. Ordon,
A. Klój, V. Brorsson, A. Białowąs,
M. Nowak, W. Witczak, A. Hinc, A. Konik, K. Buczak
i W. Lamperska.
27 marca 2017 G1 wzięło udział w Drużynowej Olimpiadzie Matematyczno-Logicznej LOGIX
MATEMATYCZNY. Drużyna „Kwadraty i Trójkąty” w składzie- J. Cykowiak, J. Bełej, R. Stróżyk
i Ł. Czarnik zajęła III miejsce.
Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zakwalifikowali się J. Gocka 2a, W. Lewandowska 2a, A. Klój
2c, A. Kapała 2a oraz M. Wieczorek 2d.
W hali sportowej OSiR w Mosinie 25 marca odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w aerobiku
grupowym. Szkołę reprezentował zespół „Replay”,
który wywalczył awans do dalszego etapu.
Grupa teatralna „Cokolwiek” rozpoczęła wiosenny
maraton teatralny. 13 i 14 marca gościła we Wrocławiu na Przeglądzie Kultury Młodych „Przekręt

2017”. 18 marca uczestniczyła w VIII Festiwalu Małych Form Teatralnych „Chichot Pegaza”, podczas
którego przedstawiła „Bajki dla potłuczonych”, czyli kabaretowe wersje znanych baśni. Jury doceniło
grę aktorską i sceniczną energię grupy, przyznając
jej II miejsce w konkursie.

„Pitagorejczycy”

24.03. na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM
odbył się konkurs matematyczny „Pitagorejczycy”,
którego nasze gimnazjum jest współorganizatorem.
Nagrody ufundowali Urząd Miasta Luboń, Wielkopolski Kurator Oświaty i firma Vemat. I miejsce
oraz puchar Burmistrza Miasta Luboń otrzymała Z. Makowska ze Społecznego Gimnazjum nr 1
im. U. Ledóchowskiej w Poznaniu, II m. wywalczyli
W. Bohdan (G 2 w Luboniu), J. Kiwlenko (gimnazjum w Baranowie), III m. zajęli C. Botta (gimnazjum w Rokietnicy), T. Dydowicz ( G 1 w Luboniu),
K. Kasprzak ( G 58 w Poznaniu).

Wieczór autorski

22.03. w Bibliotece Miejskiej w Luboniu miał
miejsce wieczór autorski uczniów, których prace badawcze poświęcone historii ich rodzin
w XX wieku zostały opublikowane w książce „Rozwijamy talenty”. Gimnazjaliści opowiadali o gromadzeniu materiałów, rozmowach ze starszymi członkami swoich rodzin i trudach analizowania źródeł.
Słowo wstępne wygłosiła p. A. Plumińska- Mieloch,
redaktor i pomysłodawca serii „Rozwijamy talenty”.
Podczas dyskusji pojawił się pomysł nagrywania
wspomnień. Projekt, który zaczniemy realizować
od maja, będzie się nazywał „Okruchy pamięci”.
Zapraszamy do współpracy!
redakcja Anna Mizerska

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

23 marca odbyły się eliminacje do XV Lubońskiego Dyktanda „Złote Pióra”. Reprezentacją naszej szkoły zostali Julia
Pachockai Julia Brauza 2g, Tomasz Klem 2f oraz Zuzanna Gawrysiak i Julia Lasecka 3g.
24 marca Wojciech Bohdan z klasy 3h zajął 2 miejsce w konkursie matematycznym „Pitagorejczycy”.
W Ogólnopolskim Konkursie „Arsenał Pamięci” znalazło się aż 23 naszych laureatów: Wiktor Roszyk, Patryk Jabłoński, Zofia Wrzaskowska, Alicja Gronek, Dominika Siudzińska, Tymoteusz Jurewicz, Dawid Górniaczyk, Lidia Wysocka,
Grzegorz Smoczyk, Julia Brauza, Zuzanna Maciejewska, Jagoda Skrzypczak, Kamil Malinowski, Beata Wiśniewska, Piotr
Jagodziński, Urszula Hawrusik, Martyna Ptak, Jakub Skrzypczak, Paweł Serkowski, Oskar Korbas, Aleksander Augustyn,
Sebastian Kozłowski, Natalia Traczyk.
Amatorska Grupa Filmowa Zoom z naszej szkoły zdobyła nagrodę specjalną za film „Błękitne twarze”.

Sukcesy sportowe
21 marca obchodziliśmy Dzień Sportu. Odbyły się pokazy taneczne oraz międzyklasowe gry zespołowe: piłka nożna,
koszykówka i siatkówka. Najlepsze okazały się klasy 1f, 2a i 3c.
W finałowym etapie Rejonowego Konkursu Poznań Teren Wschód nasi koszykarze zdobyli 3 miejsce!

Ciekawi goście

15 marca gościliśmy p.Emila Witta - podróżnika,
eksploratora, globetrottera, który opowiedział
uczniom o swoich wyprawach przez Amazonię.
5 kwietnia odwiedził nas zawodnik mieszanych
sztuk walki, Mistrz Federacji KSW wagi lekkiej
– Mateusz Gamrot i przeprowadził niesamowitą
lekcję wychowania fizycznego, najpierw opowiadając o teorii, a później do wspólnych ćwiczeń z uczniami klas sportowych.

Wizyta młodzieży i nauczycieli z projektu Erasmus+

Pod koniec marca gościliśmy młodzież i nauczycieli ze szkół partnerskich
z projektu Erasmus+ z Turcji, Rumunii i francuskiej wyspy Reunion. Łącznie do
Lubonia przejechało 27 uczniów i 9 nauczycieli. W programie wizyty znalazło
się miejsce na zwiedzanie (np. Poznania i Torunia) oraz na warsztaty i wspólne zajęcia. Wymiana była okazją do doskonalenia znajomości języków obcych
i poznania innych kultur i zwyczajów.

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w naszej szkole: www.gimnazjum2.lubon.pl
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Wiadomości z przedszkoli
Pogodne Przedszkole

Pogodne Przedszkole

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny dzieci mogły obejrzeć przedstawienie w wykonaniu Wietrzyków, pod tytułem Wiosenne przebudzenie. Była to zabawna historia pewnego Jana
(w tej roli Mateusz Zamecki), który sprzątając ogródek zasnął. Budził go listonosz(Igor
Dudek), lekarz (Oskar Jędruszak), sąsiad (Igor Grzybek), zatroskana żona (Nadia Zgórska),
piesek (Igor Sowacki), kotek(Kacper Marciniak), Jesień (Karolina Stachowiak), Zima(Amelka Radlonek). Na samym końcu do śpiącego Jana przyszła Pani Wiosna (Natalka Strużek)
i to ona obudziła bohatera. Podczas przedstawienia wystąpiła też grupa dzieci wspaniale
przebranych za bociany,uwagę zwracała również ciekawa scenografia do spektaklu, która
tworzyła stosowny nastrój dla opowieści.
Iwona Kmiecik

Chatka Skrzatka

Chatka Skrzatka

Przedszkolaki miały okazję same odkrywać świat przyrody poprzez hodowlę wiosennych
kwiatów. Kupiły cebulki kwiatowe, przygotowały i ozdobiły doniczki, a następnie same je
zasadziły. Teraz pielęgnują je i obserwują jak kwiaty rosną i zakwitają. Z okazji pierwszego
dnia wiosny przygotowaliśmy Eko-Marzannę, która została spalona i zalana wodą, a dzieci
z zielonym gaikiem i wiosenną piosenką powróciły do przedszkola.Inne ludowe obrzędy
dzieci miały okazję poznać podczas muzycznych przedstawień: „Ecie-pecie” i „Wiklinioki”.
Pierwszy spektakl wierszami i piosenkami przybliżył nam kulturę Kurpiów. Podczas drugiego występu, dzieci poznały wielkopolskie instrumenty muzyczne takie jak: dudy, kozioł,
siesienki, a także gwarę i obrzędy naszego regionu. Przedszkolaki zachwycone muzyką,
tańcami i barwnymi strojami nagrodziły artystów gromkimi brawami.

Weseli sportowcy

Weseli Sportowcy

1 marca dzieci uczestniczyły w koncercie „Rozmowy rozdęte”. Każdy przedszkolak mógł
sprawdzić, który instrument dęty blaszany jest największy, najbardziej powykręcany i melodyjny. 16 marca zaprosiliśmy zainteresowanych rodziców z dziećmi do zapoznania się
z naszym przedszkolem. W ramach powitania wiosny pożegnaliśmy Marzannę, rozwiązywaliśmy zagadki, ozdobiliśmy suknię pani Wiosny kwiatami i zaprezentowaliśmy wiosenne drzewka - gaiki. Zwieńczeniem radosnego spotkania były dwie inscenizacje. Dzieci
z grupy 5 przygotowały "Pożegnanie z bałwankiem", a dzieci z grupy 3 "W poszukiwaniu
zwiastunów wiosny". Dopełnieniem były kolorowe stroje w dużej mierze przygotowane
przez rodziców, którym dziękujemy za poświęcony czas i pomysły. Przedszkolaki z grupy
5 zdobyły trzecie miejsce w konkursie literacko-plastycznym "Zwierzęta egzotyczne", organizowanym przez Przedszkole "Słoneczko" w Szamotułach i Łukasza Wierzbickiego, autora
książki "Afryka Kazika”.
Dorota Pawłowska-Chytra, Elżbieta Kałuska, Natalia Kaczmarek

Czarodziejski Ogród

Czarodziejski Ogród

Poszukując pierwszych oznak wiosny udaliśmy się do naszego ogródka, żeby zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, jak kwitną roślinki, które dzieci posadziły w ubiegłym roku. W drugim tygodniu marca poszerzaliśmy wiadomości dotyczące ginących gatunków zwierząt, powstał przedszkolny kodeks przyjaciół zwierząt. Zawitała do nas pani
Wiosna, a dzieci miały dużo atrakcji, wykonywały zadania związane z tematyką wiosenną.
Były to zagadki, prace plastyczne, dzieci śpiewały pani Wiośnie piosenki. Obchodziliśmy
też Światowy Dzień Wody, badaliśmy jej właściwości za pomocą zmysłów. Każdy przedszkolak już wie dlaczego należy oszczędzać wodę, dlaczego jest ona tak ważna do życia.
Odwiedziliśmy także dentystę. Zdrowe zęby mam i sam o nie dbam – pod takim hasłem
upłynął nam kolejny tydzień. Dzieci obejrzały jak na co dzień wygląda praca stomatologa.
Małgorzata Perlińska- Baraniak

Trójeczka

Trójeczka

Kwiecień w przedszkolu Trójeczka stał pod hasłem Wielkanocy. Na samym początku miesiąca chcąc wspaniale udekorować naszą salę zasadziliśmy w donicach piękne żonkile. Od
tego momentu poczuliśmy, że wiosna przyszła już do nas na dobre. Poza pięknymi kwiatkami zapragnęliśmy by w sali pojawiło się też coś zielonego; w związku z tym przygotowaliśmy „skorupkowe” głowy z których wyrosły nam piękne zielone rzeżuchowe włosy.
W końcu przyszedł dzień długo wyczekiwany a mianowicie moment świętowania Wielkanocy w naszej grupie. Pojawił się pięknie przystrojony stół, pyszne jedzenie a po wysłuchaniu wspaniałego występu dzieci pojawił się również zajączek z prezentami. Wszyscy z pełnymi brzuszkami i pełnymi koszyczkami wracali do domów.Po tak ekscytującym początku
wiosny mamy nadzieję, że wszystkie nasze następne przedsięwzięcia będą równie udane.
Joanna Konieczna
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Zielony Luboń
I miejsce w Kategorii
„Najpiękniejszy balkon (taras)”
W ubiegłorocznej edycji miejskiego konkursu „Zielony Luboń” w kategorii Najpiękniejszy balkon (taras) pierwsze miejsce zajął taras zlokalizowany przy
ul. Kanonierów 2, którego autorem i właścicielką
jest Pani Iwona Derda.
Taras zajmuje powierzchnię 3 x 4 m i ozdobiony został jednorocznymi roślinami posadzonymi w pojemnikach. Uroku dodają lampiony oraz latarenki,
przy których właściciele nieruchomości spędzają
wolne wieczory.Taras położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie oczka wodnego. Niepowtarzalny
charakter tarasu nadany został przez „parasol” –
metalowąkonstrukcję o średnicy 4,5 m porośniętą
ozdobną rośliną o pięknych zwisających kwiatach
- glicynia (wisteria).
Partnerem Konkursu oraz sponsorem nagród był
KOM-LUB Sp. z o.o.
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Piotr Łukasz Izydorski

HARMONOGRAM DYŻURÓW
RADNYCH w MAJU
DATA
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MIEJSKA
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15.05.2017

Michał Jacek
Szwacki

Paweł Antoni
Wolniewicz

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

Karolina Monika
Wilczyńska-Kąkol

Hieronim
Gawelski

Straż Miejska
ul. Dworcowa 1
61 813 19 86

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

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

Straż Pożarna
ul. Żabikowska 36
61 813 09 98

KOLL-LUB
ul. Niepodległości 11
61 813 05 51
Translub Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13
61 813 01 45

Posterunek Energetyczny
ul. Fabryczna 2
61 813 03 02

Zapisz się do systemu SMS! Na numer 788048600 wyślij SMS o treści: UMLUBON.ZDROWIE badania i akcji prozdrowotnych UMLUBON.
OSTRZEZENIA burze, powodzie, opady deszczu, huragany etc. UMLUBON.IMPREZY imprezy kulturalne i sportowe UMLUBON.KOMUNIKACJA zmiany
w komunikacji, objazdy, utrudnienia w ruchu UMLUBON.PODATKI upływający termin opłaty podatku UMLUBON.SESJA sesja Rady Miasta Luboń Smsy
wysłane z Urzędu Miasta są bezpłatne. Koszt wysłania SMS-a aktywacyjnego zgodnie ze stawką operatora.
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