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22. .i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. 12 stycznia ponad 60 wolonta
riuszy zbierało na terenie Lubonia datki na ten szczytny cel. W tym roku pomoc przeznaczo
na była dla dziecięcych oddziałów ratowniczych oraz na wsparcie godnej opieki medycznej
dla seniorów.
Finał lubońskiej orkiestry odbyt się, podobnie jak w latach ubiegłych, w Centrum Outlet Factory. W tym czasie dla najmłodszych mieszkańców zorganizowaliśmy na terenie Factory warsz
taty plastyczne, na których dzieci miały możliwość poruszyć swoją wyobraźnię.
Dzięki hojności mieszkańców Lubonia, wolontariuszom udało się zebrać prawie 30 000 tys.
złotych. To rekord w stosunku do lat ubiegłych. Wszystkim zaangażowanym w realizację tego
zadania, przede wszystkim wolontariuszom oraz darczyńcom (w szczególności Restauracji
SPHINX), serdecznie dziękujemy. Najwięcej zebrali: Kinga K u b ia k-2146 zł., Julia Nowak - 1792
zł. i Bartosz B iliń s k i-1773 zł.
Magda Baranowska

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych przygotowane przez Ośrodek Kultury w Luboniu

Wolontariusze czekają na rozliczenie
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Szanowni Mieszkańcy Lubonia
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(str. 4-6). Na stronie 8
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cji 200 setnej rocznicy
urodzin poświęcono rok
2014.
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M. Baranowska

numerze:

Kącik Malucha w budynku Urzędu Miasta
Pod koniec ubiegłego roku w budynku Urzędu Miasta zainicjowano Kącik zabaw dla dzie
ci, które przychodzą do Urzędu wraz z rodzicami. Kącik dla najmłodszych został usytu
owany przy Wydziale Spraw Obywatelskich, gdzie najczęściej petenci oczekują w kolejce.
Ma to sprawić, że wizyta z dzieckiem w Urzędzie będzie mniej stresująca dla rodzica
i przyjemniejsza dla dziecka. Takie rozwiązanie to jeden z elementów polityki prorodzinnej,
którą promuje Miasto.
Magda Baranowska
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Poprawić życie w mieście
Rozmowa z Dariuszem Szmytem, burmistrzem Miasta Luboń i Mikołajem Tomaszykiem, I zastępcą burmistrza

M agda Baranow ska: Czy pozytywnie oce
niają Panowie realizację planów i zadań
w 2013 roku? Jakie najważniejsze inwe
stycje udało się zrealizować? Jakie inwe
stycje czekają jeszcze na realizację?
M ikołaj Tomaszyk: Bardzo pozytywnie.
Panu Burmistrzowi udało się pozyskać do
datkowe fundusze zewnętrzne na kanaliza
cję Lasku. Kanalizacja Lasku to priorytet
obecnej kadencji Burmistrza.
Dariusz Szmyt: To rzeczywiście był dla mnie
temat priorytetowy. Tymczasem ludzie myślą,
że tą sprawą zajmuje się Aąuanet. Prawda jest
taka, że Aąuanet sam z siebie nie podjąłby się
kanalizacji. To dzięki temu, że o to zabiega
łem, inwestycja ruszyła. Z naszej strony był to
też duży wysiłek finansowy bo należało ure
gulować sprawy gruntowe. Kosztowało nas
to kilka milionów złotych. To, że inwestycję
buduje Aąuanet to dowód na to, że Aąuanet
i Urząd potrafią pozyskiwać środki europej
skie. Na tej samej zasadzie będzie również
modernizowana ul. 1 Maja, której przebu
dowa początkowo miała być finansowana ze
środków własnych Miasta. Kanalizację tej uli
cy udało się jednak wpisać w inny projekt re
alizowany przez Aąuanet w ramach Funduszu
Spójności. W związku z tym, zaoszczędzone
pieniądze będziemy mogli wykorzystać na
kanalizację Kolonii Zakładów Fosforowych.
Natomiast dla Mieszkańców ulicy 1 Maja
oznacza to, że nie będą musieli ponosić dodatz podłączeniem.

M. B.: Zatem na jakim etapie są prace
związane z kanalizacją Lasku?. Czy w tym
roku dobrniemy do szczęśliwego finału?
D. Sz: Dobrniemy do finału, bo tak jest roz
strzygnięty przetarg. Firma, która wykonuje
prace nie ma większych opóźnień.
Nam zależy, aby rozwiązanie jak najszyb
ciej zadziałało i aby mieszkańcy mogli się
przyłączyć do nowo powstałej sieci. Aby
kontrolować inwestycję, co tydzień spoty
kamy się na Radzie Budowy. Ja cały czas
przekonuję Aąuanet, abyśmy podłączali
posesje do kanalizacji pewnymi odcinka
mi. Będzie to z zyskiem dla Aąuanetu i dla
mieszkańców. Wiadomo, że cała sieć kana
lizacyjna musi być połączona z kolektorem
Wirskim. Zatem jeśli mieszkańcy z ulicy
Dojazdowej, Walki Młodych, Kurowskiego
i Topopolowej będą mieli wykonane przy
łącza to ten odcinek można będzie od razu
włączyć do sieci kanalizacyjnej. Chodzi
o to, aby mieszkańcy jak najszybciej odczuli
poprawę jakości, tym bardziej, że cały czas
ros: i opłaty za wywóz nieczystości płyn
ny
Mieszkańcom, tak jak i burmistrzowi,
powinno zależeć na tym, aby podłączyć się
jak najszybciej. Istotną różnicą jest bowiem
płacić kilkanaście złotych za kubik nieczy
stości, a kilka złotych za to, że ścieki są bez
problemowo odprowadzane - prawda?
Możemy być dumni, że jako gmina przez
ostatnie 4 lata otrzymaliśmy najwięcej środ
ków na kanalizację z Aąuanetu. Nie będę
sobie przypisywał tych zasług, ale wiem ile
mnie to kosztowało pracy i niełatwych ne
gocjacji.
M. T.: Kolejną ważną inwestycją jest budo
wa skateparku, ale także oświetlenia ulicz

nego, które jeszcze w tym roku pojawi się
na kolejnych ulicach. Nowe chodniki, nowe
wiaty przystankowe, kolejne kroki w spra
wie drogi powiatowej polegające na inwen
taryzacji ulicy Żabikowskiej i Sobieskiego,
a także ulicy Polnej i Poznańskiej - to nasze
zadania.
Z punktu widzenia finansowego cieszy też
pozytywne rozliczenie dotacji na zakup au
tobusów, sukcesywne poprawianie bezpie
czeństwa uczestników ruchu drogowego, re
mont USC ze środków zewnętrznych.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu zakoń
czono także budowę ulicy Westerplatte.
Oświetlenie zrobiła Energetyka w ramach
własnego działania. Budowa ulicy Padere
wskiego, odwodnienie i nowa nawierzch
nia - tam proces inwestycyjny jeszcze się
toczy.
M. B.: Jak w tej chwili wygląda sprawa
inwestycji drogowej w Nowym Centrum
Lubonia?
M. T.: Są już projekty i to nas cieszy. Bę
dziemy teraz sukcesywnie występować
o załatwienie spraw związanych z tym co
jest w ziemi. Trudno budować asfalt jeśli
miał by być podtapiany, dlatego musimy
uregulować gospodarkę związaną z w o
dami opadowymi. W przeciwnym razie
mogłoby dojść do dewastacji nowej ulicy
i szybko pojawiłby się zarzut o niegospo
darności, a tego nie chcemy. Cała inwesty
cja musi być przygotowana i zrealizowana
perfekcyjnie. Już został ogłoszony prze
targ na projekt kanalizacji sanitarnej w ul.
Wschodniej od Kopernika do skrzyżowa
nia z ul. Jana Pawła II. Równolegle planuję
projekt oświetlenia tej części mH-ui

J lie s te ty nie dysponujemy takimi terenami ja k Komorniki,
ery Tarnowo Podgórne, ... Mołemy im tylko pozardraieic |n

M. Baranowska

Początek roku zbiegi się ze zmianami per
sonalnymi w Urzędzie Miasta Luboń. Ro
dzą sie także pytania jak włodarze podsu
mowują rok ubiegły i jakie cele stawiają
sobie władze miasta w nowym roku.
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M. B.: Czy planowana od lat rozbudowa
ul. Armii Poznań staje się bardziej realna?
M. T.: Nie mamy żadnego wpływu na tę
sprawę. W ubiegłym roku otrzymaliśmy pi
smo z Urzędu Marszałkowskiego, że w no
wej perspektywie dotacji unijnych, ta ulica
nie będzie modernizowana. Wystosowałem
jednak pismo do Marszałka o dalszą likwi
dację barier architektonicznych. Na razie
czekamy.
D. Sz.: Koszt tej inwestycji pochłonąłby 3-letni budżet Urzędu Marszałkowskiego na drogi.
Zapewniam jednak, że ruch na tej ulicy będzie
usprawniony poprzez budowę wiaduktu sa
mochodowego z Lasku do ulicy Leśnej w Wi
rach. Przejazd będzie wówczas bezkolizyjny.

m m
Pozostaje jeszcze kwestia drogi powiato
wej Sobieskiego-Żabikowska. Byłem w tej
sprawie w Starostwie, gdzie zostały przed
stawione dodatkowe dokumenty ewiden
cyjne dróg. Liczę na to, że w atmosferze
zrozumienia i dialogu uda się nam uzyskać
status drogi powiatowej w Luboniu. To by
nam ułatwiło sprawę pozyskania funduszy
unijnych na budowę dróg odchodzących.
W nowej perspektywie unijnej dofinanso
wane będą mogły być jedynie drogi, któ
re łączą się z trasami wyższej kategorii
w ramach TNT. Dlatego tak nam zależy na
zmianie statusu. Zaproponowałem Staro
ście, że to my będziemy nadal administro
wać i utrzymywać tę drogę.

Możemy być dumni, że jako gmina przez ostatnie
4 lata otrzymaliśmy najwięcej środków na kanali
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zację z Aąuanetu.

M. B.: Przed nami kolejne rozdanie unij
nych funduszy na lata 2014-2020. Do tej
pory udało się między innymi pozyskać
prawie 1,5 miliona zl na remont i termomodernizację miejskich budynków. Na jakie
cele będą składane wnioski tym razem?
M. T.: Oczywiście, że jesteśmy przygoto
wani na kolejne rozdanie. Luboń jest part^nerem w ramach ZIT (Zintegrowanych In^^w estycji Terytorialnych).
D. Sz.: Dążymy do tego, aby stworzyć kolej
metropolitarną. Mamy pomysł, aby powstał
w Luboniu jeszcze jeden przystanek gdzieś
w okolicach ulicy Podgórnej w Lasku. Poza
tym potrzebne będą parkingi w okolicach
stacji PKP. Założenie jest takie, że pocią
gi mają jeździć do Poznania co 20-30 min.
Już teraz widzimy, że część mieszkańców
dojeżdża samochodem do dworca, a dalej
do Poznania jedzie już pociągiem. Taki sys
tem znacznie usprawniłby mieszkańcom
codzienną komunikację.
M. T.: Czeka nas przebudowa magistrali ko
lejowej w ramach rozwoju kolei aglomeracyjnej. Pan Wojciech Jankowiak (wicemarszałek
województwa wielkopolskiego), obiecał nam,
że ten jeden dodatkowy punkt przesiadkowy
zostanie wyznaczony. Program kolei metro
politarnej opracowywany jest przez Politech
nikę Poznańską. Z każdym z projektantów już
się spotkałem i powiedziałem, że w Luboniu
musi być dodatkowy przystanek.
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Z mojego punktu widzenia istotną jest
jeszcze kwestia usprawnienia komunika
cji miejskiej. Dobrze, że funkcjonuje to
w ramach ZTM. Od maja będzie wprowa
dzona karta PĘKA, tzn. nowy rodzaj biletu.
Jako zastępca burmistrza muszę mieć peł
ne dane, ile kosztuje jeden kurs, jaka jest

jeszcze kwestia kursów autobusu przegubo
wego na linii 603. To są warunki jakie po
stawiłem w trakcie prowadzonych rozmów.
Mam nadzieję, że ze strony ZTM spotkamy
się ze zrozumieniem. Negocjacje trwają,
a ja jestem twardym graczem.
Naszym priorytetem jest wygoda i funkcjo
nalność Lubonia.
Niesatysfakcjonujące jest również to, że
w planach jest dystrybucja nowych biletów
w ramach systemu PĘKA tylko w jednym
miejscu. Mam nadzieję, że uda mi się po
rozumieć z ZTM, aby w najbliższym czasie
była możliwość wyrabiania karty w kilku
miejscach Miasta.
M. B.: Czy Miasto posiada jakąś strate
gię pozyskiwania nowych inwestorów?
M. T.: Tak mamy taką strategię. Jest ona
spójna ze strategią Starosty Powiatowego,
które wykazuje dużą aktywność w tym za
kresie. Współpracujemy z Biurem Obsługi
Inwestora Miasta Poznania, w ramach me
tropolii poznańskiej. Stąd też przy każdej
okazji pokazujemy nasze Miasto jako ob
szar otwarty na inwestycje.
D. Sz.: Niestety nie dysponujemy takimi
terenami jak Komorniki, czy Tarnowo Pod
górne, gdzie powstaje ogromne centrum
logistyczne AMAZON. Do Komornik na
tomiast wchodzi Volkswagen. Możemy im
tylko pozazdrościć takich inwestorów.
M. T.: Przychylnie patrzymy na ideę zgłoszo

Archiwum

M. T.: Prace rozpoczną się prawdopodob
nie na przełomie 2014 i 2015 roku. Nam
zależy na tym, aby ulica Armii Poznań była
odkorkowana i przejazd w kierunku Pusz
czykowa i Mosiny był sprawniejszy.

,*.

ilość kontroli biletowej. Te informacje są
potrzebne po to, aby nie wozić dusz niepłacących. Ważna jest również kwestia czę
stotliwości kursów. Z drugiej strony muszę
patrzeć też na spółkę. Nie możemy prze
cież dopuścić do niepotrzebnych zwolnień.
Z ZTM-em nie podpisaliśmy jeszcze poro
zumienia. Kwestią sporną jest m.in. sprawa
kontroli biletów. Idzie przede wszystkim
o monitorowanie samej kontroli biletowej.
Prosiłem o jej badanie. Raz w miesiącu, raz
na kwartał o potoki pasażerskie. Pozostaje

ną do laski Marszałkowskiej o rozbudowie
powiatu metropolitarnego. Jeśli czegoś nie
możemy zrobić u nas zróbmy to w metropolii.
Inwestorom sprzyjać mają także wspólne
działania jak np. stworzenie grupy zakupo
wej. W Luboniu wdrożyliśmy już taki sys
tem dotyczący zakupu energii.
D. Sz.: Daje to duże oszczędności. W przy
szłości ma on również objąć duże prywatne
zakłady energochłonne.
ciąg dalszy str. 6 ►
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M. B.: Pozostając przy temacie pieniędzy,
co Panowie sądzą o wprowadzeniu bu
dżetu obywatelskiego w naszym mieście?
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le się zmieni. To, że przetarg wygrał KomLub gwarantuje ciągłość i dobrą jakość
usług. Mieszkańcy Lubonia segregują już
śmieci od połowy lat 90. i są do tego przy
zwyczajeni.

Dążymy do tego aby stworzyć kolej metropolitar
ną. Mamy pomysł aby powstał w Luboniu jeszcze
jeden przystanek gdzieś w okolicach ulicy Pod
górnej w Lasku. Poza tym potrzebne będą parkin
gi w okolicach stacji PKP. Założenie je st takie, że
pociągi mają jeździć do Poznania co 20-30 min.
M. T.: Budżet obywatelski jest elementem
wzmacniającym lokalną społeczność. Pan
Burmistrz wykazał przychylność do idei
budżetu partycypującego, jednakże taki bu
dżet w moim przekonaniu ma większą szan
sę powodzenia w momencie kiedy funkcjo
nuje samorząd pomocniczy, bądź sołectwa.
One też taką funkcję wzmacniającą samo
rząd spełniają. W okolicach kwietnia, we
współpracy ze Związkiem Miast Polskich,
zorganizujemy spotkanie otwarte dla miesz
kańców poświęcone tematyce samorządu
pomocniczego, czyli wprowadzenia jeddnostki pośredniej w kontakcie między
mieszkańcem a Urzędem. Wtedy to będzie
miało dopiero sens.
M. B.: Jesteśmy w trakcie kolejnego etapu
zmian w gospodarce odpadami, jak Pa
nowie ocniają dotychczasowe działania
w tym temacie?
M. T.: Bardzo się cieszę, że udało nam się
zorganizować dyżury w różnych częściach
miasta np. w SP4, gdzie ja też pełniłem
dyżur, przyszło złożyć deklarację ponad
150 mieszkańców. Mieszkańcy nie musieli
przychodzić do Urzędu, Urząd wyszedł do
nich. Z tego co obserwujemy teraz na ryn
ku śmieciowym, to była dobra decyzja, aby
wystąpić z Selektu. Natomiast obecnie jest
to związane z koniecznością wymiany de
klaracji śmieciowej. Moim zadaniem jest
zminimalizować uciążliwości tej procedu
ry, stąd dyżury, czy możliwość elektronicz
nego składania deklaracji. Pragnę jednak
zastrzec, że Luboń dostrzega konieczność
integracji działań z innymi gminami na
wielu frontach m. in. w sprawie komunika
cji, ws zagospodarowania przestrzennego
i innych.
D. Sz.: Proces wdrażania nowego systemu
przebiega płynnie. Jesteśmy po przetargu,
który wygrała spółka miejska. Ważne jest
to, że dla większości mieszkańców niewie

M. B.: W połowie ubiegłego roku została
powołana Rada Gospodarcza M iasta, ja k
ocenia Pan jej działanie i jakie cele Rada
ma przed sobą?
M. T.: Między innymi celem na ten rok,
pewnie jednym z wielu, będzie zorganizo
wanie Tygodnia Przedsiębiorczości. Na
tomiast w zamyśle Rada Gospodarcza ma
nas wspomóc, dzieląc się swoim doświad
cz. cm np. w zakresie pozyskiwania in
westorów.
M. B.: Kiedy K arta Dużej Rodziny będzie
dostępna również dla mieszkańców Lu
bonia? Do kogo będzie skierowana i jakie
korzyści przyniesie jej posiadanie?
M. T.: Uchwała została z końcem roku
zaakceptowana przez Radę Miasta. Mamy
teraz pół roku na wdrożenie tego pomysłu.
Mieszkańcy wyrażają duże zainteresowanie
tą sprawą. Rada Gospodarcza również była
włączona w zaopiniowanie tego projek
tu. Podmioty, które chciałyby honorować
Kartę Dużej Rodziny zgodnie z regulami
nem mają określić zakres rabatu. Wówczas
pozostanie kwestia sposobu identyfikacji
budynku, w którym obowiązuje karta oraz
wydanie samej karty. Jesteśmy na etapie
rozmów z jednym z banków, który być
może zechce nam zafundować karty. Bę
dzie obowiązywała rodziny od 2+3.
D. Sz.: Generalnie chodzi o to, aby Kar
ta Dużej Rodziny była honorowana także
w sąsiednich gminach i w Poznaniu.
M. B.: Pozostając w tematyce prorodzin
nej, wiele emocji budzi spraw a rozbu
dowy SP1. Ja k ie działania zostały w tej
kwestii podjęte?
M. T.: Aktualnie jesteśmy na etapie kon
sultacji wstępnej koncepcji. Bardzo dobrze
układa się nam współpraca z dyrekcją szko
ły i Radą Rodziców. Odbyło się posiedze
nie Komisji Komunalnej, gdzie radni złoży

li swoje pomysły i zawęzili, ze względu na
koszty, zakres inwestycji.
D. Sz.: Oczywiście projekt będziemy re
alizować. Być może poczynimy też przy
miarki do budowy nowej szkoły, dlatego
też nie chcemy przeznaczać aż tak dużych
środków na rozbudowę. Musimy pozwolić
normalnie funkcjonować SP1, ale też nie
możemy zamykać sobie drogi do budowy
nowej szkoły w innej części miasta. Nasze
szkoły mają bardzo dobrą renomę, ale nie
ukrywam, że część dzieci jest także dowo
żona do szkół w Luboniu z sąsiednich gmin.
Niemniej rozbudowa SP1 będzie ogra
niczona jedynie do 5 sal lekcyjnych, dodat
kowo powstanie łącznik między szkołą a sa
lą gimnastyczną.
M. T.: Rozmowy cały czas trwają. Zależy
nam na tym, aby jeszcze w tym roku rozpo
cząć cały proces inwestycyjny.
M. B.: W grudniu otw arto nowy duży
obiekt handlow y przy ulicy Ż abikow skiej. Czy nasycenie m ark etam i w n a
szym mieście jest już wystarczające?
M. T.: Mamy strategię miasta nowelizowa
ną w ubiegłym roku i konsultowaną z miesz
kańcami, z której wynika jednoznacznie, że
mamy nierównomierne nasycenie placów
kami handlowymi w Luboniu. Tam, gdzie
Miasto jest właścicielem ma większe prawo
do decydowania co na danym gruncie po
wstanie, natomiast tam gdzie jest prywatny
właściciel już nie. Pewnym ograniczeniem
są jedynie plany miejscowe. Zawsze w ta
kich przypadkach rozważamy kilka rzeczy:
kwestię małych i średnich przedsiębiorstw,
kwestię zgodności z planem zagospodaro
wania przestrzennego oraz co jest dla nas
równie ważne kwestię estetyki miasta.
M. B.: W związku z tym , że pan Tomaszyk objął stanow isko zastępcy b u rm i
strza, kto zostanie doradcą burm istrza?
D. Sz.: Muszę zrobić przegląd. Jest mi ktoś
potrzebny np. do wdrożenia Karty Dużej
Rodziny, opieki nad Uniwersytetem Trze
ciego Wieku. Pan Mikołaj Tomaszyk dostał
ode mnie inne zadania, oczywiście może
coś tam podpowiedzieć, ale nie będzie
w stanie przygotowywać tego wszystkiego
co robił do tej pory. Rada Gospodarcza się
ukonstytuowała. W tej chwili jest pan Zagozda, który został jej przewodniczącym,
poprowadzi już pewne sprawy sam, bez
naszej pomocy. Oczywiście zawsze jakaś
pomoc Miasta jest potrzebna, choćby ze
względów organizacyjnych.
Nie chciałbym, aby to wszystko co kosztowało
tyle pracy i wysiłku się zmarnowało i dlatego
nie wykluczam, że ktoś na zasadzie pełnomoc
nika będzie musiał się pojawić. Oczywiście
podobnie jak to miało miejsce przedtem w niepełnym wymiarze czasu pracy.
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Drodzy Czytelnicy!
Miasto Luboń powstało w 1954 roku, jednak pierwsza wzmianka o wsi o takiej nazwie sięga XIV wieku. Przez setki lat miejscowość
rozrastała się i rozwijała, aż do stanu dzisiejszego. Żabikowo, Lasek i Stary Luboń, z których powstało dzisiejsze miasto mają swoje le
gendy, symboliczne miejsca i epokowe wydarzenia. Chcąc przybliżyć mieszkańcom dzieje naszego miasta postanowiliśmy publikować
historię Lubonia w odcinkach. Fragmenty opowieści autorstwa Izabelli Szczepaniak będzie można zbierać, aby stworzyć z nich ciągłą
opowieść. Zachęcamy zatem do kolekcjonowania bieżących wydań Informatora Miasta Luboń. Izabella Szczepaniak - mieszkanka
Lubonia, jest doktorem nauk historycznych, zastępcą redaktora naczelnego internetowej gazety lokalnej Echo Lubonia.

Ziemia Lubońska w przededniu I wojny światowej cz. 1
---------------------- Izabella Szczepaniak

Na przełomie XIX i XX wieku
cały znany nam świat przeżywał ogromny
skok cywilizacyjny. Na kontynencie europej
skim dokonano w tym czasie wielu rewolu
cyjnych odkryć naukowych, które wpłynęły na
rozwój gospodarczy ówczesnych mocarstw.
Amerykanie - bracia Wriht - wzbili się w nie
bo pierwszym samolotem, Niemcy - Deimler
J Benz, skonstruowali silnik spalinowy, umoż‘ iwiający masową produkcję pojazdów samo
chodowych, a ich rodak - Siemens - pierwszą
prądnicę, która wraz z żarówką (wynalezioną
przez Edisona w USA) umożliwiła powszech
ne wykorzystanie energii elektrycznej. Francuz
- Pasteur, odkrywając bakterie wścieklizny
i cholery, uwolnił ludzkość od epidemii groź
nych chorób, a wynalazek Włocha, Marconie
go, zapewnił światu łączność radiową.

czasie niemiecki kanclerz - Otto von Bi
smarck - ogłosił swój “ Kulturkampf ” (tzn. bi
twę o kulturę), program, którego celem było
wykorzenienie ze wschodnich prowincji pań
stwa pruskiego wszelkich śladów polskości.

To tylko część
najbardziej znaczących odkryć burzliwego
czasu, w którym najbogatsze państwa eu
ropejskie gwałtownie zaczęły dążyć do no
wego podziału świata.

Na samą budowę zamku cesarskiego
w Poznaniu
wydano ponad 5 min marek. Na mury styli
zowanych obiektów architektonicznych całej
dzielnicy cesarskiej zużyto niezliczoną ilość
cegieł, produkowanych w podpoznańskich
cegielniach (m.in. w kilku cegielniach, pra
cujących na terenie Ziemi Lubońskiej, tzn.:
cegielni Krombacha, działającej w Żabikowie
od 1892 r„ Szczerbińskiego i Jeziorkowskie
go, działającej w Żabikowie od 1897 r., oraz
Suwalskiego - działającej od 1903 r.). Wła
śnie ze względu na sąsiedztwo cesarskiego
miasta rezydencjonalnego, pod koniec XIX w.

Na czoło agresorów wysunęły się
Prusy, które przez cały XIX wiek rosły w si,_tę ekonomiczną i militarną. Kasa państwa
k ftru s k ie g o , po świetnym zwycięstwie nad
Francją (18 lutego 1871 r.), zasilona została
miliardami z wojennej kontrybucji. (Prusy
zmusiły Francję do oddania części Alzacji
i Lotaryngii, oraz wypłacenia odszkodowa
nia, w wysokości 5 mld franków w zlocie.)
W roku tego zwycięstwa król Prus, W il
helm I, akcentując swą potęgę, proklamował
„wskrzeszenie” Cesarstwa Niemieckiego i ja
ko imperator stanął na czele federacji 20
państw niemieckich, nazwanej Drugą Rze
szą Niemiecką. Dlaczego o tym wspom i
nam i co to ma wspólnego z dziejami Ziemi
Lubońskiej? Otóż wiele!
W polityce wewnętrznej
cesarstwa niemieckiego
właśnie wtedy zaczął dominować skrajny
nacjonalizm. Instytucja państwowa, Pruska
Komisja Kolonizacyjna, otrzymała swobodę
dysponowania milionowymi funduszami po
to, aby mogła skutecznie wykupywać ziemię
z rąk polskich właścicieli. W tym samym
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Niemcy, instytucjonalnie i planowo,
zaczęli prowadzić germanizację polskich
terenów objętych zaborem. Poznań - stoli
cę Wielkopolski - z politycznych powodów
podniesiono do rangi cesarskiej rezydencji,
co miało całemu społeczeństwu sugerować
„starogermański” charakter tego regionu.
Ponieważ w Poznaniu nie było wtedy sie
dziby godnej cesarza, pruska administra
cja sfinansowała budowę reprezentacyjnej
dzielnicy miasta. Prace projektowe zlecono
najznakomitszym niemieckim architektom.

Ziemia Lubońska
została wciągnięta
w wir europejskich przemian cywilizacyj
nych i gospodarczych, w rezultacie których
wsie: Luboń i Żabikowo prawie całkowicie
utraciły swój rolniczy charakter. Początkiem
wszelkich zmian, dotykających Ziemię Lubońską było, jak wcześniej wspominałam,
uruchomienie linii kolejowych Poznań-Wroctaw i Poznań-Grodzisk.
Kolej podniosła atrakcyjność
inwestycyjną gruntów,
leżących w granicach Lubonia i Żabikowa,
efektem czego było szybko postępujące
uprzemysłowienie obu wsi. Kolejnym powo
dem gwałtownego uprzemysłowienia Ziemi

Lubońskiej było uruchomienie w Poznaniu,
na lewym brzegu Warty (w roku 1903) no
woczesnej portowej przetadowni miejskiej.
Poznański port rzeczny został wyposażony
w dźwig, bocznice kolejowe, spichrze i ma
gazyny. Umożliwiał transport towarów dro
gą wodną na północ, do Szczecina.
Grunty wsi Luboń, położone
nad brzegami Warty,
zyskały wówczas dla potencjalnych inwe
storów dodatkową wartość. We wsi Żabi
kowo, obok rozwijających się coraz lepiej
cegielni, nadal tradycyjnie zajmowano się
rolnictwem. Ciągle istniało tutaj kilka więk
szych i kilkanaście mniejszych gospo
darstw rolnych. Nadal funkcjonował w tej
wsi dobrze prosperujący folwark, będący
własnością rodziny Cieszkowskich. Folwark
ów, zarządzany przez dzierżawców, stano
w ił w Żabikowie prawdziwą ostoję polsko
ści, gdyż tradycyjnie oddawano tę dzierża
wę wyłącznie w „pewne”- polskie ręce. Pod
koniec XIX w. przez kilkanaście lat dzierżaw
cą folwarku był zasłużony działacz społecz
ny - Józef Thomas (urodził się w 1840 r.
w pobliskich Krzesinach, pochodził ze zu
bożałej rodziny szlacheckiej, z zawodu był
leśnikiem, działaczem społecznym został
z powołania, zmart w Mosinie 19.08.1931 r.
J. Thomas to zapomniany wielkopolski pa
triota, powstaniec styczniowy i włościański
działacz, związany z Maksymilianem Jac
kowskim .) 24 czerwca 1897 r., korzysta
jąc z przyjaznego polecenia miejscowych
ziemian, został dzierżawcą niewielkiego
folwarku w Żabikowie. Ze wstępnego, oględzinowego opisu przyjmowanej dzierżawy
wynika, że była to wówczas „posiadłość
dobrze zagospodarowana, obejmująca 84
ha dobrze uprawionej ziemi, nadającej się
do rozwoju chowu krów mlecznych i upra
wy ogrodowizny” .
J. Thomas gospodarował w Żabikowie
w latach 1895-1913,
po nim folwark Cieszkowskich objął nowy
dzierżawca - Franciszek Frankowski (jego
nazwisko figuruje w niemieckiej księdze
adresowej z roku 1913). Obecność Józefa
Thomasa na Ziemi Lubońskiej zaznaczyła
się wielką aktywnością społeczną „wło
ścian parafii wirowskiej” . Cdn.
7
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Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych
----------------------------------------------------------------------------------Angelika Kurtys

Z

achęcamy do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych,
kulturalnych i artystycznych w Luboniu.

Obok kalendarz imprez miejskich. Nie zna
my jeszcze dokładnych dat wszystkich wy
darzeń, ale już teraz wiemy, że będzie to wy
jątkowy rok ze względu na istotne dla na
szego miasta rocznice: 60-lecie nadania praw
miejskich, 200 rocznice urodzin dwóch wa
żnych dla Lubonia postaci: bł. Edmunda
Bojanowskiego i Augusta hr. Cieszkowskie-

go (Rada Miasta Uchwałą z dnia 26.09.2013
postanowiła, że rok 2014 będzie poświęco
ny tym wybitnym postaciom).
Kalendarz będzie na bieżąco aktualizow a
ny. Urząd M iasta Luboń, Luboński Ośro
dek Sportu i Rekreacji, Biblioteka M iejska
i Ośrodek Kultury w Luboniu serdecznie
zapraszają!
■

Sylwetka Augusta hr. Cieszkowskiego
Augusl hr. Cieszkowski przyszedł na świat 12
września 1814 w Suchej koło Węgrowa na
Podlasiu. W 1818 r. stracił matkę, a po jej
śmierci, ojciec Wincenty Paweł Cieszkowski
powierzył go opiece baronowej de la Haye. Po
powrocie do kraju z zaboru rosyjskiego konty
nuował edukację w szkole średniej w Warsza
wie, a ukończył ją w Krakowie.
Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
w Berlinie. Dużo podróżował po Europie. W 1838
obroni! doktorat z filozofii w Heidelbergu. Byt
współzałożycielem i aktywnie działał w piśmie literacko-naukowym „Biblioteka Warszawska” .
Aresztowany przez władze carskie za swoją dzia
łalność po uwolnieniu przeniósł się do zaboru
pruskiego. 2 lipca 1842 r. nabył Wierzenicę, która
stała się jego najważniejszą siedzibą. Został Wiel
kopolaninem z wyboru, a z czasem zyskał miano
zasłużonego dla regionu w XIX wieku.
Podejmował działalność społeczną i polityczną.
Byt ziemianinem, filozofem, działaczem społecz
nym i politycznym. Autorem kilkudziesięciu publi
kacji z różnych dziedzin nauki pisanych po polsku,
niemiecku i francusku. Szeroko znanym przez elity

i świat naukowy ówcze
snej Europy.
W 1848 roku opubli
kował odezwę do parla
mentów świata, w któ
rej nawoływał do po
wszechnego porozu
mienia. Współtworzył
Ligę Narodową Polską
byt działaczem Koła
Polskiego przy sejmi
ku pruskim. Aktywnie
działał na rzecz powołania uniwersytetu w Pozna
niu. Trzykrotnie został wybrany na prezesa Poznar go Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1870
rok
iżył Wyższą Szkolę Rolniczą w Żabikowie,
której nadal imię zmarłej w 1861 roku żony Haliny.
W 1873 roku został wpisany w poczet członków
krakowskiej Akademii Umiejętności.
Zmart 12 marca 1894 r. w Poznaniu. Został po
chowany w kaplicy grobowej rodu w kościele św.
Mikołaja w Wierzenicy.
opr. Magda Baranowska

Sylwetka bł. Edmunda Bojanowskiego
Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada
1814 r., jako syn Walentego i Teresy z Umiń
skich średniozamożnych właścicieli ziemskich,
z wielkopolskiej wioski Grabonóg, koło Gostynia.
Rodzice chcieli zapewnić Edmundowi gruntowne
wykształcenie. Początkowo uczył się w domu.
W 1832 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Wro
cławskim. W latach 1836-1838 kontynuował stu
dia w Berlinie. Jego pasją stała się literatura. Nieste
ty, choroba płuc zmusiła go do przerwania studiów.
W 1838 r. formalnie opuścił Uniwersytet. Po ku
racji w Dusznikach - Zdroju wrócił do Grabonoga.
Wkrótce Edmund Bojanowski włączył się w nurt
pracy społecznej. Interesował się problemem po
prawy warunków życia ludzi najuboższych. Byt
współtwórcą miejskich ochronek dla dzieci w Po
znaniu, Gostyniu, Śremie i Psarach. Prowadził dzia
łalność wydawniczą.
Powszechny szacunek zyskał Edmund Bojanow
ski, gdy w czasie epidemii cholery, która w 1849 r.
nawiedziła Gostyń, z narażeniem życia pielęgnował
chorych. Nie pozostał obojętny na los sierot, dla
których przy współpracy z innymi ziemianami za
łożył tzw. Instytut - Dom Miłosierdzia, prowadzony
przez siostry Szarytki. Zajął się urządzeniem domu,
zgromadzeniem środków materialnych oraz spro
wadzeniem sióstr. Pragnął zapewnić dzieciom jak
najlepsze warunki rozwoju, aby ich sieroctwo nie

kładło się cieniem na
dalszym życiu. Dzieci
wyczuwały jego auten
tyczną miłość i nazy
wały go tatą.
W 1869 r. wstąpił do
Arcybiskupiego Semi
narium Duchownego
w Gnieźnie.
Na skutek pogarsza
jącego się stanu zdrowia, w maju 1870 r. musiat
opuścić seminarium. Zmart 7 sierpnia 1871 roku,
w opinii świętości, w wieku 57 lat.
Beatyfikacja Edmunda Bojanowskiego miała miej
sce 13 czerwca 1999 r., podczas Mszy św. odpra
wionej przez Jana Pawła II w Warszawie.
Najważniejszym dziełem bt. Edmunda Bojanow
skiego było Założenie Zgromadzenia Sióstr Słu
żebniczek, którego początek datuje się od dnia 3
V 1850 r. kiedy to powołano do życia ochronki dla
dzieci wiejskich w Podrzeczu k. Gostynia.
Zgromadzenie założone przez bl. Edmunda Bo
janowskiego jeszcze za jego życia rozwijało się
w Wielkopolsce, Galicji, na Śląsku i w Królestwie
Polskim. Obecnie około 3,5 tysiąca sióstr służebni
czek pracuje w Polsce, Europie, a także w Afryce,
Azji i Ameryce, realizując charyzmat Założyciela.
opr. Magda Baranowska

Wydarzenia w lutym
01.02.2014r. godz. 9:00-17:00 - LOSIR Turniej o puchar Dyrektora LOSiR oraz Preze
sa Stelli Luboń - halowa piłka nożna
3.02.2014r. godz. 18.00 - Biblioteka M iej
ska - „Rok Drewnianego Konia" - Wieczór
chiński. Spotkanie z Jackiem Krygiem oraz
promocja książki
03.02.2014r. godz. 15:00-17:50 - Ośrodek
Kultury - Spotkanie z bioenergoterapeutką
03-07.02.2014 r. - Ośrodek Kultury Półkolonie zimowe
03-07.02.2014r. - Biblioteka Miejska Filmowe Ferie
05.02.2014r. godz. 17.00 - Biblioteka M iej
ska - Spotkanie w Klubie Miłośników Języka
Francuskiego
10-14.02.2014r. godz. 9:00-15:00 - LOSIR
- Warsztaty Zimowe dla dzieci w wieku 6-12
lat
11.02.2014r. godz. 14.00 - Biblioteka M iej
ska - Walentynkowe spotkanie w Klubie
Ludzi Niewidomych i Stabowidzących „Pro
m yk” (spotkanie otwarte)
12.02.2014r. godz. 19.00 - Biblioteka M iej
ska - Usta Angeliny” spektakl w wykonaniu
Agnieszki Różańskiej i Katarzyny Terleckiej,
Mój Teatr Poznań
13.02.2014r. godz.17.30 - Ośrodek Kultury
- Warsztaty z cyklu pomysłowe dekoracje decoupage, koszt 10zł/os, zapisy
14.02.2014r. godz. 1 8 .0 0 -O środek Kultury
- Spektakl teatralny pt.: "Separacja”
16.02.2014r. godz.10:00 16:00 - LOSIR 3 Grand Prix Wielkopolski Seniorów w tenisie
stołowym
16.02.2014r. godz. 18:00-21:00 - LOSIR Lubońska Amatorska Liga Siatkówki
17.02.2014r. godz. 19.00 - Biblioteka M iej
ska - Spotkanie z dobrym kinem w milej, ka
meralnej atmosferze w Bibliotecznym Klubie
Filmowym
19.02.2014r. godz. 18:00 - Biblioteka
Miejska - Spotkanie z bioenergoterapeutą
Krzysztofem Malengowskim
20.02.2014r. godz. 18:00 - LOSIR - Gala
rozdania statuetek „Siewca Roku” (obowią
zują zaproszenia)
21.02.2014r. godz. 12.00 - Biblioteka
Miejska - „Cały Luboń czyta dzieciom"
fragmenty swoich ulubionych bajek czy
tać będzie przedstawiciel strażników prawa
w Luboniu
22-23.02.2014r. - LOSIR - IV Mistrzostwa
Polski No Gi CBJJ Rules 2014 w brazylijskim
jujitsu
26.02.2014r. godz. 18.00 - Biblioteka M iej
ska - „Świat na wyciągnięcie ręki”
27.02.2014r. - Biblioteka Miejska - „Otu
leni historią” lekcje historii dla najmłodszych
28.02.2014r. godz.10.00 - Ośrodek Kultu
ry - Przedstawienie dla dzieci pt.: „Koziołek
Niematotek” - o poprawnej polszczyźnie
28.02.2014r. godz.19:00-20:30 - Ośrodek
Kultury - Wokół sztuki, wokół fotografii wykłady, prezentacje i warsztaty
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Niesiemy dobro innym
-----------------------------------------------------------------------------M agda Baranowska

angażowanie Motylego W olontariatu było
ogromne. Do wspólnej akcji włączyli się
również uczestnicy zajęć plastycznych
przy Ośrodku Kultury w Luboniu. Każdy
z nich pomalował świąteczną bombkę.
^Następnie bombki zostały wystawione na
stoisku M otylego W olontariatu podczas
poznańskiego Betlejem, na Starym Ryn
ku w Poznaniu. Dochód z ich sprzedaży
zasilił środki zbierane na leczenie i reha
bilitację Pauliny - wolontariuszki zm aga
jącej się z chorobą nowotworową.
Pani Irena F ojt dziękuje wszystkim za
angażowanym w Motyli Wolontariat: „Po
moc Wasza jest nieoceniona, bowiem nie
można jej przeliczyć na pieniądze. Działa

nia te pokazują Waszą życzliwość, serdecz
ność, a nade wszystko wrażliwość - war
tości płynące z serca. Za całe to DOBRO,
które czasami jest niewidoczne dla świa
ta, ale przynosi uśmiech, ulgę w cierpie
niu serdecznie w szystkim dziękuję. C ie
szę się, że tak dużo DOBRYCH LU
DZI m ieszka w Luboniu. Jestem przeko
nana, że ta liczba z dniana dzień będzie
wzrastała”.
D ru g a szlachetna inicjatyw a dotyczy
zb ió rk i p uszek alum iniow ych i złom u.
Ze sp rzed aży tych surow ców w tórnych
udało się u zb ierać kw otę 10 1 7 9 zł, któ
rą p rzek azan o p o trzebującym .
Pani J o la n ta W alenciak, która koordy
nowała całe przedsięwzięcie pisze: "Dzię
kuję za zaufanie jakim mnie obdarzono.
W szystkie te pieniądze powędrowały na
misje do miejsc, gdzie są potrzebują
ce dzieci oraz do Kamerunu, do dzieci
z miejscowości Garoua Boulai, gdzie pra
cują polskie Siostry Dominikanki. W Pol
sce mają one swój Dom Generalny w Kra
kowie. Tam właśnie, w każdy pierwszy
wtorek miesiąca jest odprawiana M sza

I. Fojt

Pierwsza dotyczy Motylego W olonta
riatu, który został zapoczątkow any we
wrześniu 2010 roku w G im nazjum n r 2.
Później dołączyli do niego uczniowie ze
Szkoły Podstawowej n r 2, a w tym roku
uczniowie G im nazjum n r 1 oraz dzieci
z Niepublicznego Przedszkola "C zaro 
dziejski O gró d ". O d niedaw na również
członkowie LU TW i K lubu "P ro m y k ".
W okresie Świąt Bożego Narodzenia za

Motyle namalowane na bombkach na zajęciach
plastycznych w Ośrodku Kultury w Luboniu

Archiwum

W

związku z tym, że do naszej redakcji wpłynęły dwa podziękowania
poniżej piszemy o pięknych społecznych inicjatywach.

Podziękowania z Kamerunu

św. za darczyńców. Napisała nam o tym
s. Tadeusza pracująca teraz w Kam eru
nie, dodając, że także dzieci modlą się za
tych, którzy ich wspomagają. Jesteśmy
więc o m o d len i ze w szystkich stron, jak
to s. Tadeusza ujęła. Dla dobra tych po
trzebujących warto dalej działać i proszę
o współpracę przez cały następny rok” . ■

Ławeczka bł. Edmunda Bojanowskiego
------------------------------------------------------------------------------------- Hanna Siatka

Członkowie Komitetu Organizacyjnego
na rzecz budowy „Ławeczki” odwiedzili 3
stycznia odlewnię Piotra Garstki w Szyma
nowie pod Śremem, gdzie dzieło powstaje.
Zastaliśmy wstępną konstrukcję siedziskaślizgu, na którym autor umieścił już wyko
nany z gliny zarys sylwetki bł. Edmunda.
Na prośbę przybyłych, wyjaśnił następne
etapy tworzenia pomnika, który ma być
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gotowy na sobotę, 9 sierpnia - dzień uro
czystych obchodów 200. rocznicy urodzin
bł. Edmunda Bojanowskiego (7 sierpnia
przypada dzień wspomnienia liturgicz
nego). Przed końcem roku do rzeźbiarza
wpłynęła też pierwsza wpłata za jego pracę
- efekt zbiórek prowadzonych przez Ko
mitet do puszek kwestorskich i skarbony
w Sanktuarium bł. Edmunda oraz sprze

daży cegiełek. W niedzielę: 29 grudnia
zorganizowano kwestę przed kościołem
pw. św. Barbary, gdzie zgromadzono 5,5
euro i 5 czeskich koron oraz blisko 7 208
zł, a 5 stycznia w parafii bł. Jana Pawła
II - ok. 2 321 zł. Pieniądze zbierano po
wszystkich mszach św.
Hanna Siatka rzecznik
Komitetu Organizacyjnego
Prosimy o dalszy Państwa udział w tworze
niu pomnika na cześć serdecznie dobrego
człowieka (bł. Jan Paweł II o Edmundzie
Bojanowskim). Konto Komitetu Organi
zacyjnego z siedzibą przy ul. Lipowej 60,
który gromadzi środki na budowę „Ła
weczki” jego imienia: 55 9043 1038 2038
0059 8145 0001 (Bank Spółdzielczy O d
dział w Luboniu).
Punkty sprzedaży cegiełek:
- furta Domu Zgromadzenia Sióstr Służeb
niczek NP NMP, pl. Edmunda Bojanow
skiego 9
- Redakcja „Wieści Lubońskich”, ul.
Wschodnia 23 A/62
- sklep „Auto-Części” - ul. Sikorskiego,
pawilon 5A (vis a vis PKO BP)
- Centrum Medyczne HCP, ul. Lipowa 60»
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E-Urząd Wejdź na www.lubon.pl!
Zachęcamy do elektronicznego za
łatwiania spraw w ramach e-urząd (za
kładka e-urząd na stronie internetowej
miasta: www.lubon.pl). W Urzędzie Mia
sta Luboń można w ten sposób również
zarejestrować działalność gospodarczą,
dokonać zmiany wpisu, zawieszenia,
wznowienia lub wykreślenia z ewidencji
działalności gospodarczej za pomocą
internetu itp. Informacje, między innymi
o podatkach, możecie Państwo uzyskać
także za pomocą SMS-a po wcześniej
szym zarejestrowaniu się (zakładka na
dole po lewej stronie). Strona www
miasta jest najświeższym źródłem wie
dzy o wydarzeniach miejskich.
Dodatkowo pojawił się też miejski profil
na facebooku. M.T.

Inwestycje komunalne - grudzień
1. Dnia 19.12.2013 firma PNP z Suchego Lasu zakończyła realizację inwestycji polegającej
na budowie oświetlenia energetycznego w ulicach Wiosenna, Jesienna, Pogodna.
2. W dniu 30 grudnia 2013 podpisano umowę dotyczącą budowy oświetlenia ulicznego
w ulicach Bluszczowa, Oliwkowa, Rumiankowa. Prace te wykonuje PPH.U. RAGAMA
z Rogoźna.
3. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adami i Piotr Kluczyk po podpisaniu
umowy w dniu 27.12.2013r, przystąpiło do remontu chodnika wraz ze zjazdami na posesje
w ul. Traugutta. Termin zakończenia prac 20.05.2014r.
4. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę sieci wodociągowej
w ulicy Leśmiana.
5 . 16 grudnia zakończono budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami do granic działek
w ul. Wirowskiej.
6. W dniu 23.12.2013r firma TAR-DROG zakończyła realizację inwestycji polegającej na
budowie ulic Westerplatte-Świerkowa-Wrzosowa wraz z chodnikami i wjazdami na posesje
oraz kanalizacją deszczową.
7. Trwają prace polegające na budowie chodnika wraz z wjazdami na posesje w ul. Ka
sprowicza.

'O

[Wykaz nieruchomości Miasta Luboń przeznaczonych do wydzierżawienia
Burmistrz Miasta Luboń podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń
przy pl. E. Bojanowskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości Miasta Luboń przeznaczonej do w y
dzierżawienia:
d:
działka nr 154, ark. 6, Żabikowo, z przeznaczeniem na usługi
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Luboń w Wydziale Spraw Komunalnych, pokój
101, tel. 61-8130-011 wew. 40. Osoi udzielająca wyjaśnień: Andrzej Mizerka

II_:S
:

[Wykaz nieruchomości Miasta Luboń przeznaczonych do wydzierżawienia
Burmistrz Miasta Luboń podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń
przy pl. E. Bojanowskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości Miasta Luboń przeznaczonej do w y
dzierżawienia:
d;
część działki nr 4/6, ark. 9, Luboń, z przeznaczeniem na garaż
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Luboń w Wydziale Spraw Komunalnych, pokój
101, tel. 61-8130-011 wew. 40. Osoba udzielająca wyjaśnień: Andrzej Mizerka
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Małżeństwa i zgony
. W ie s ła w a Voelkel

M AŁŻEŃSTW A:
14.12.2013r. Bździel M ariusz Henryk
i Agnieszka Grotek
14.12.2013r. Przemysław Nowak
i Joanna M ajewska
W grudniu zawarto 5 związków małżeńskich 3 pary nie wyraziły zgody na publikacje
ZGONY: .
01.12.2013r. K rzysztof M arian Narłowski
ur. 1946r.
01.12.2013r. Marian Leszek Smura
ur. 1932r.
ur. 1925r.
03.12.2013r. Bolesław Sylwester Zadon
07.12.2013r. Stanisław Jeziorny
ur. 1937r.
ur. 1925r.
08.12.2013r. Janina Kowalczyk
ur. 1953r.
08.12.2013r. Grzegorz Marek Tomczak
ur. 1928r.
08.12.2013r. Bogusława Anna Musielak
ur.
1923r.
09.12.2013r. Irena M ichalak
ur. 192 lr.
13.12.2013r. Bolesława Anna Garstecka
ur. 1915r.
13.12.2013r. Marianna Stryszak

14.12.2013r. Przemysław Andrzej Mielcarek
15.12.1931 r. Aleksandra Jankowska
15.12.2013r. Grzegorz Świderski

ur.
ur.
ur.
ur.
16.12.2013r. Janina Stanisława Baumann
16.12.2013r. Anna Sobierajewicz
ur.
17.12.2013r. Edmund Merda
ur.
18.12.2013r. Dominika Rogal
ur.
19.12.2013r. Andrzej Sylwester Chudzicki
ur.
20.12.2013r. Dawid Gawałek
ur.
23.12.2013r. M ałgorzata Drop
ur.
24.12.2013r. Krystyna Szumilas
ur.
24.12.2013r. M irosława M aria Doręgowska-W ojtyniak ur.
24.12.2013r. Zofia Prałat
ur.
25.12.2013r. Leokadia Gabrysiak
ur.
26.12.2013r. Piotr Kawecki
ur.
27.12.2013r. Marian Nowak
ur.
29.12.2013r. Benon Gabler
ur.
31.12.2013r. Zofia Sierocka
ur.

1948r.
1931r.
1956r.
1925r.
1918r.
1927r.
1937r.
1953r.
1985r.
1970r.
1936r.
1954r.
1934r.
1926r.
1962r.
1948r.
1935r.
1922r.
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AKTUALNOŚCI

Wręczono nagrody w konkursie meldunkowym

Rewolucja
śmieciowa

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy
ło przesłać zdjęcia, pokazujące jak nowi
mieszkańcy „urządzili się w Luboniu” . Pre
ferowane byty prace niekonwencjonalne,
traktujące temat z lekkim przymrużeniem
oka.
Zdjęcia oceniała komisja powołana przez
Burmistrza Miasta Luboń.
Główną nagrodę - wycieczkę do Czech
ufundowaną przez ABC Świat Podróży zdo
był pan Patryk Kanarkowski.
II nagrodę - dwudniowy pobyt w hotelu
MORAN SPA - wygrał pan Stanisław Siko
ra. III nagrodę - voucher na książki ufun
dowany przez Polskie Księgarnie - zdobyła
pani Magdalena Kurzawska.

Fotografia Patryka Kanarkowskiego, zwycięzcy kon
kursu meldunkowego

A

Zwycięzcom gratulujemy!
Angelika Kurtys
Ł

CZUJE SIE ZDROWA

ALE CHCE MIEĆ PEWNOŚĆ

BEZPŁATNE BADANIE
MAMMOGRAFICZNE
co 2 lata dla kobiet
w wieku 50-69 lat

w

ś
MAMMOBUS W LUBONIU
__ll_ i.

przy Remizie OSI* ul. Żabikowska 36

1 lutego 2014
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)bowiqzujr wcześniejsza rejestracja na badanie iiiaiiiinografic/n
(ln rtel.6 1 44 81 384. siu i.,7J7i.*i 222 wua.
R«j« alracja czynna od p om cdilalkn do p ilik u w g o dilaack nd 9 : M da 1 i:M .
P o d c u l rcjealracjl t o i l i n , P in ia poproazona a padanie nu mero P E S E l. a r i i nom em lelelonn kontaktowego
Dla part, powytaj 31 roku tycia, nla apałnlaJacych kryteriów badart bezpłatnych, koazt mammografu wynoai - 1 M B
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Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych uruchomiony
przy KOM-LUB-ie.

Od początku roku każdy mieszkaniec
może nieodpłatnie, poza wyznaczony
mi terminami, oddać swoje odpady do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK).
PSZOK będzie czynny na terenie KOMLUB-u przy ul. Niepodległości 11 w Lu
boniu od wtorku do piątku w godzinach
14:00-18:00 oraz w soboty w godzi
nach 8:00-14:00.
W punkcie można oddać:
• zmieszane odpady komunalne
• papier
• metal
• tworzywa sztuczne
• szkło
• opakowania wielomateriałowe
• odpady komunalne ulegające biode
gradacji, w tym z odpadów opakowa
niowych ulegających biodegradacji oraz
odpadów zielonych
• przeterminowane leki
•przeterminowanechemikalia(używane
w gospodarstwie domowym)
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• odpady budowlane i rozbiórkowe (roz
dzielone na czysty gruz i pozostałe roz
biórkowe) w ilości do 700 kg rocznie na
posesję (od 1 lipca 2014)
• zużyte opony (z samochodów do 3,5t)
• odzież i tekstylia

Mieszkańcy Lubonia pytają
Jestem mieszkanką ulicy Pogodnej.
IVgrudniu zostało zainstalowane oświe
tlenie na tej ulicy, jak również na ulicach
Wiosennej i Jesiennej. Jednak do tej
pory lampy nie działają. Dlaczego?
Miasto jako inwestor wywiązało się ze
swoich obowiązków inwestorskich i do
pełniło formalności na potrzeby przyłą
czenia. Natomiast Energetyka ma więcej
niż 30 dni na olicznikowanie. Prosiłem
pracownika, aby ponaglił Energetykę.
Jeżeli to będzie się przedłużało wystosu
jemy odpowiednie pismo.
Zastępca burmistrza M ikołaj Tomaszyk

Mlnialantwo Zdrowia
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W grudniu jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Luboniu interweniowała łącz
nie 38 razy w przypadkach 10 pożarów,
27 miejscowych zagrożeń oraz odnoto
waliśmy 1 fałszywe wezwanie. Interwen
cje miały miejsce w: Luboniu, Komor
nikach, Wirach, Rosnówku, Plewiskach,
Poznaniu oraz na autostradzie A2.
02.12 - Komorniki, dachowanie sam o
chodu osobowego na zjeździe na auto
stradę A2,
02.12 - kolejny wypadek na autostradzie
A2 w kierunku na Warszawę,
06.12 - pożar stacji transformatorowej
w Plewiskach na ulicy Szkolnej,
06.12 - kilkunastokrotnie interweniowa
liśmy usuwając skutki huraganu Ksawery,
07.12 - Komorniki, ulica M łyńska pożar
budynku mieszkalnego,
09.12 - Luboń, skrzyżowanie ulic Po
niatowskiego i 11 Listopada, wypadek
dwóch samochodów osobowych, w któ

rym ranne zostały dwie
osoby,
09.12 - Luboń, ulica
Spadzista pożar piwnicy,
12.12 - pożar zabudowań
gospodarczych w Lubo
niu przy ulicy Kwiatowej,
12.12 - pożar kotłowni
w Rosnówku przy ulicy
Podgórnej,
16.12-zabezpieczenie lą
dowania śmigłowca Lot
niczego Pogotowia Ra
tunkowego w Komorni
Wypadek w Komornikach na ul. ks. Wawrzyniaka 4
kach przy ulicy Polnej,
20.12 - Luboń, skrzyżowanie ulic Bucz
ka i Traugutta wypadek samochodowy, 23.12 - Luboń, ulica Dworcowa pożar
w którym ranne zostały dwie osoby,
składu makulatury,
21.12 - Komorniki, ulica ks. W awrzynia 31.12 - Wiry, ulica Parkowa zabezpie
ka wypadek trzech samochodów osobo czenie lądowania śmigłowca Lotniczego
w ych, w którym ranne zostały 4 osoby
Pogotowia Ratunkowego.
w tym jedno dziecko,
N orbert Kaźmierczak

Zbiórka karmy dla zwierząt
W budynku jednostki OSP w Luboniu, od początku roku 2014 rusza całoroczna zbiórka karmy dla zwierząt w Przyborówku. Oprócz karmy
zbieramy również smycze, obroże, miski, legowiska zwierzęce, szampony i inne środki pielęgnacyjne, żwirek dla kotów oraz materiały do
ocieplania bud, czyli arkusze styropianu i papy, d
o obijania bud lub samą budę w dobrym stanie. Zebrany asortyment przekazujemy
osobom współpracującym ze schroniskiem: p a n i. agdzie Kryś oraz panu Stawkowi Wasyniukowi. Jeżeli ktoś będzie chciat przekazać
większą ilość karmy lub materiałów budowlanych, a nie jest w stanie we własnym zakresie dostarczyć ich do remizy, to proszę o kontakt
z Norbertem Kaźmierczakiem tel. 661-651-841.

Gdy liczy się każda sekunda, ta karta może uratować Ci życie
Co roku na polskich drogach prowadzone
są tysiące akcji ratowniczych spowodowa
nych wypadkami drogowymi, w których by
uratować życie pasażerów liczy się każda
sekunda.
Konstrukcja, wzmocnienia i systemy bez
pieczeństwa pojazdów to zawsze wyzwanie
dla grupy ratowniczej. Na drogach jeździ
setki modeli samochodów i każdy jest ina
czej skonstruowany. Karoserie samochodów
mają wzmocnienia, które są bardzo różnie
umiejscowione. Gdy nożyce natkną się na
takie wzmocnienie - pękają. Znalezienie
i odłączanie akumulatorów też wbrew pozo
rom nie jest łatwe. Podobnie ma się sprawa
z poduszkami powietrznymi. Dlatego aby
przyspieszyć wydobycie pasażerów z rozbi
tego pojazdu opracowano europejski system
pod nazwą „Karta ratownicza pojazdu” .
Odpowiednią dla modelu samochodu kartę
można wydrukować na kolorowej drukarce
i po złożeniu, umieścić w osłonie przeciw
słonecznej kierowcy. Jednak dla bezpieczeń
stwa i uniknięcia pomyłek w identyfikacji wła
ściwej karty organizatorzy akcji rekomendują

zgłoszenie się po kartę do autoryzowanych
punktów akcji.
NALEPKA INFORMACYJNA
Służba ratownicza musi wiedzieć, że w sa
mochodzie znajduje się Karta ratownicza.
Temu służy umieszczenie na samochodzie
specjalnej nalepki. Nalepkę informującą na
leży przykleić od wnętrza pojazdu w lewym
dolnym rogu szyby (od strony kierowcy).
Pamiętaj żeby nalepka nie ograniczała wi
doczności kierowcy.
Karta ratownicza („rescue sheet”) to zestandaryzowana informacja, która na kar
cie papierowej w formacie A4 przedstawia
schemat pojazdu z zaznaczonymi najważ
niejszymi dla służb ratowniczych elementami
umiejscowienia wzmocnień karoserii, roz
mieszczenia poduszek bezpieczeństwa, czy
też gazowych napinaczy pasów.
Karta ratownicza - pozornie zwykła kartka
papieru wożona w samochodzie pozwala

Tak wygląda nalepka
do umieszczenia
na samochodzie.
Nalepkę informującą
należy przykleić
od wnętrza pojazdu
w lewym dolnym
rogu szyby
(od strony kierowcy),
tak aby nie ograni
czała widoczności
kierowcy.

często skrócić czas akcji ratowniczej o 30
procent, o 6 - 9, często decydujących, mi
nut. Pozornie zwykła kartka papieru może
uratować Ci życie.
Najbliższe punkty wydające karty ratowni
cze, z których mogą skorzystać Lubonianie.
-A u to Compol - S.A. Luboń ul. Rivoliego 2B,
- Poznań ul. Kazimierza Wielkiego 1,
- Poznań ul. Dąbrowskiego 449-451,
- Jelonek-Suchy Las ul. Obornicka 4,
- D. Bieńkowscy i Spółka; Spółka Komandy
towa - Komorniki ul. Platynowa 2
Norbert Kaźmierczak
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Interwencje Ochotniczej Straży Pożarnej
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Interwencje Straży Miejskiej
---------------------- Paw eł Dybczyński
Straż Miejska Miasta Luboń w grudniu
2013 roku wykonała łącznie 413 róż
nego rodzaju interwencji. Rozpoczę
liśmy działania kontrolne dotyczące
wyposażenia nieruchomości w numer
ewidencyjny (porządkowy) zgodnie
z Rozporządzeniem M inistra Infra
struktury z dnia 28 października 2004
r. w sprawie numerów porządkowych
nieruchomości (Dz. U. 243 poz. 2432).
Strażnicy wykonali w ostatnim miesiącu 2013 roku 2 wspólne
szkolne patrole wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji
w Luboniu. Przeprowadziliśmy też 20 kontroli wraz z pracow
nikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscach
zamieszkania osób będących pod opieką tej instytucji. 15 razy
interweniowaliśmy w związku z Ustawą o wychowaniu w trzeź

wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jedną osobę w stanie
nietrzeźwości zagrażającym jej zdrowiu, przewieźliśmy do
miejsca zamieszkania. 70 interwencji związanych było z nie
przestrzeganiem zapisów „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie M iasta Luboń” . M iędzy innymi za spala
nie nieczystości stałych mieszkaniec naszego miasta został ukara
ny wysoką grzywną mandatową. Do Przytuliska w Przyborówku
z terenu naszego miasta trafiły 2 bezpańskie psy; a interwencji,
których podmiotem były zwierzęta odnotowaliśmy 22. Do Sądu
Rejonowego w Poznaniu skierowaliśmy w grudniu 5 wniosków
o ukaranie sprawców wykroczeń drogowych, oraz jeden za spo
żywanie alkoholu w miejscu publicznym. Zabezpieczaliśmy bez
pieczeństwo podczas uroczystości związanej z obchodami roczni
cy Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia. Ponadto mimo
wydawałoby się na wskroś łagodnej zimy pouczyliśmy już 21
właścicieli nieruchomości o konieczności usunięcia z chodnika
śniegu, błota czy liści.
■

3 Poznaj swojego Strażnika
tym numerze Informatora prezentujemy ostatnią sylwetkę strażnika
rejonu, zamykając tym samym cykl wywiadów z lubońskimi strażni
kami. W poprzednim numerze mieliśmy okazję zapoznać się ze strażnikiem
rejonu numer 1 - panem Rafałem Sołeckim. Tym razem o rozmowę poprosi
liśmy panią Magdalenę Pławińską- strażniczkę rejonu numer 5.

W

niu, po tym czasie zaczęłam pracę na sta
nowisku strażnika rejonu w Luboniu.
A. Sz.: Z czym związane są najczęstsze
interwencje na pani rejonie?
M . P.: Tak naprawdę ciężko jest o ja 
kąś regułę. Interwencje są bardzo różne,
ale jeśli przypatrzeć się tym, które mają
m iejsce niezależnie od pory roku, czy
innych warunków, to należy wspomnieć
o wykroczeniach dotyczących wyrzucag- nia śmieci i picia alkoholu w niewłaścis wych miejscach. Do wykroczenia zwią3 zanego ze spożywaniem alkoholu dochof dzi zazwyczaj na placach zabaw. Często
| m ają miejsce także interwencje związane
5 z wylewaniem szamba.
A. Sz.: Jakie są pani zainteresowania
Magdalena Plawińska - strażniczka rejonu numer 5
poza pracą?
A gata Szm yt: Od ja k dawna pełni pani M. P.: Moje zamiłowania zmieniają się za
leżnie od wielu czynników, jednak w obsza
funkcję strażnika rejonu?
M ag dalena P law ińska: Od 2005 roku rze moich zainteresowań zawsze pozostaje
przez pięć lat pełniłam funkcję w Pozna sport. Lubię także zwierzęta i wyjazdy.

Rejon 5 został zaznaczony kolorem zielonym

A . Sz.: Co daje pani największą satysfak

cję w pracy?
M . P.: N ajwiększą satysfakcję daje nie
sienie pewnej pom ocy ludziom, którzy
wzywając nas na interwencję jej potrze
bują. Dużą radość sprawiają także przy
chylne opinie na temat wykonanej pracy.
A. Sz.: Jak najszybciej można się z panią
kontaktować?
M. P.: Podczas dyżuru dostępni jesteśmy
pod indywidualnymi numerami komórko
wymi. Mój num er służbow y to 602 618
428. Zachęcam y także do korzystania
z numeru na naszą komendę: 61 813 19 86.
A. Sz.: D ziękujemy za rozmowę i życzy
my wielu sukcesów w pracy.

|Mapa Lubonia_________________________________________________
Informujemy, że w Ośrodku Kultury w Luboniu można kupić mapę, zawierającą plan Lu
bonia ze spisem ulic i lubońskich firm usługowych oraz mapę powiatu poznańskiego. Cena
6 złotych.

Polub Miasto Luboń na FACEBOOKU
Chcesz być na bieżąco z tym co się dzieje w Mieście? Nic prostszego... Polub nasz profil na popularnym portalu spotecznościowym.
Na naszym fanpage'u znajdziesz zdjęcia i relacje z różnorodnych wydarzeń w mieście i będziesz miał szybki dostęp do ważnych dla Ciebie
informacji. Zapraszamy na oficjalny profil Lubonia na facebooku. Dołącz do nas, polub swoje miasto.
1 (169) styczeń 2014
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LUBOŃ
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BURMISTRZ

RADA MIASTA

Dariusz Szmyt

PRZEWODNICZĄCY
M arek Samulczyk

ZASTĘPCY BURMISTRZA
Mikołaj Tomaszyk
Rafał Marek

ZASTĘPCY
PRZEWODNICZĄCEGO
Magdalena Nyćkowiak-Filusz
Adam Dworaczyk

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW
w Urzędzie Miasta Luboń
poniedziałki od 9 .3 0 do 16.00
pl. Bojanowskiego 2

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW
poniedziałki od 16.00 do 18.00

tel. 61 8 130 141
61 8 130 011
fax 61 8 130 097
e-mail: office@lubon.pl

BIURO RADY
tel. 61 8 130 011 w ew . 26
e-mail: rada.miejska@lubon.pl

H A R M O N O G R A M D Y Ż U R Ó W R A D N Y C H R A D Y M IA S T A L U B O Ń
w lu ty m 2 0 14 r.
(I i III poniedziałek miesiąca)
od godz. 16.00 dogodź. 18.00
DATA

OKRĘG I
URZĄD
MIASTA

OKRĘG II
BIBLIOTEKA MIEJSKA

OKRĘG III
GIMNAZJUM
NR1

OKRĘG IV
OŚRODEK
KULTURY

03.02.2014

Andrzej Okupniak

Marek Samulczyk

Małgorzata Matysiak

Dorota Franek

17.02.2014

Magdalena Nyćkowiak-Filusz

Piotr Bartkowiak

Lechosław Kędra

Katarzyna Frąckowiak

Dyżury radnej powiatu poznańskiego Jolanty Korcz (e-mail: jolanta.korcz@ onet.eu) oraz posła do Parlamentu Europejskiego
Konrada Szym ańskiego odbywają się w poniedziałek (12.00 - 14.00) i czwartek (16.00 - 18.00).
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez kancelarię prawną.
Natomiast 1 raz w miesiącu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym dyżur dla m ieszkańców Lubonia
pełni Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Tadeusz Dziuba.
W szystkie spotkania odbywają się w Luboniu przy ul. Leśmiana 8 tel.: 501-930-054, 515-396-946.

XL Sesja Rady Miasta Luboń
19 grudnia 2013 roku od godz 16.30, w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyta się
XL Sesja Rady Miasta. Rada obradowała w 20 osobowym składzie. W sesji
uczestniczyli Burmistrz Miasta Luboń - Dariusz Szmyt, zastępca burmistrza
Rafał Marek, Sekretarz Miasta - Janusz Piasecki, pracownicy Urzędu Miasta,
przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy.
Radni, w glosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały w sprawie:
- ponownego obsadzenia mandatu radnego (został nim Paweł Radosław Krzyżostaniak),
- zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń,
- zmiany składu osobowego Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Lu
boń,
- zmiany składu osobowego Komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poligonu po
żarniczego w Luboniu.
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2013-2022
- zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2013,
- ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich doko
nania
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 20142024,
- budżetu miasta Luboń na rok 2014,
- zmiany Uchwały nr XXVIII/174/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie

podziału Miasta Luboń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic
i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- zmiany Uchwały nr XXV/157/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie
podziału Miasta Luboń na jednomandatowe okręgi wyborcze i ustalenia ich gra
nic i numerów,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w mieście Luboń na 2014 rok.
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Luboń na rok
2014.
- wprowadzenia na terenie Miasta Luboń Programu „Duża Rodzina".
Przewodniczący komisji stałych Rady Miasta Luboń poinformowali o bieżących
pracach komisji oraz przedstawili plan pracy na rok 2014.
Przewodniczący Rady Miasta Luboń - Marek Samulczyk poinformował rad
nych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt oraz jego zastępca Rafał Marek udzielili
odpowiedzi na pytania radnych dot. przedstawionych sprawozdań o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Radni przyjęli w głosowaniu jawnym protokół z XXXIX sesji Rady Miasta Luboń.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Luboń dokonał
zamknięcia XL sesji Rady Miasta Luboń.
Uchwały podjęte przez Radę Miasta Luboń znajdują się w biurze Rady Miasta
i na stronie BIP Miasta Luboń
(http://www.bip.Iubon.pl/list.php?sid=e7ae143002ef369773334ed33b72b
bc6)
Agnieszka Begier
1
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Drodzy Czytelnicy!
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta prowadzimy na tamach Informatora Miasta Luboń cykl porad x
prawnych udzielanych przez Kancelarię Celichowski Slużewska-Woźnicka Spółka Partnerska. Kancelaria świadczy usługi w za- L?
kresie doradztwa zarówno w kraju, jak i za granicą. Partnerzy Kancelarii korzystają z doświadczenia zdobytego podczas 20 lat
wykonywania zawodu. Reprezentują klientów przed sądami, urzędami i organami ścigania w zakresie prawa cywilnego, gospo- " ■
darczego, rodzinnego, spadkowego, karnego i karno-skarbowego oraz prowadzą procesy zmierzające do windykacji należności.
Doradzają w bieżącej działalności, w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i administracyjnego.

Konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
---------------------------------------------------------------------------M ikołaj Horbulewicz

stawa Prawo zamówień publicznych oferuje Zamawiającemu różnorodny wachlarz
zapisów pozwalających na dostosowanie zamówienia do rzeczywistych potrzeb
oraz możliwości finansowych Zamawiającego. Administracja publiczna oraz instytu
cje stosujące regulację obejmującą zamówienia publiczne powinny w sposób bardziej
świadomy korzystać z przysługujących im udogodnień, w tym w szczególności konstru
ować oferty z wykorzystaniem pozacenowych kryteriów oceny ofert.

U

^ r a w o zamówień publicznych (dalej jako
Pzp) umożliwia wprowadzenie innych kry
teriów oceny ofert niż tylko po najniższej
zaoferowanej cenie. Mimo tego, w zdecy
dowanej większości prowadzonych postę
powań tylko to kryterium decydowało o w y
borze oferty (w 2012 roku 92,6% postę
powań dot. usług i 93,3% postępowań dot.
dostaw1). Niejednokrotnie jednak oferta
najtańsza nie jest ofertą najkorzystniejszą,
gdyż do ceny zakupu dochodzą późniejsze
koszty eksploatacji, serwisu czy szkolenia
pracowników. W takich przypadkach Zama
wiający, poprzez staranne dobranie obok
ceny innych kryteriów i nadanie im właści
wej wagi, ma możliwość skonstruowania
racjonalnego i efektywnego zamówienia pu
blicznego.
iTfid roku 20082 politycy na różne sposoby
□tarają się zachęcić administrację publicz
ną do wykorzystywania istniejących roz
wiązań prawnych, w tym w szczególności
takich, które wspierać będą innowacyjną
gospodarkę oraz małe i średnie przedsię
biorstwa. Proponowane są rozwiązania do
tyczące stosowania dialogu technicznego,
zamówień przedkomercyjnych, składania
ofert częściowych lub łączonych, czy też
częstszego korzystania z trybu dialogu kon
kurencyjnego. Jednakże środkiem, który
pozwoli najpełniej spełnić założenia o inno
wacyjnej gospodarce jest stosowanie przez
Zamawiających innych niż cena kryteriów
oceny ofert.
Przykładowymi dodatkowymi kryteriami do

wykorzystania przez Zamawiającego są: ja
kość, funkcjonalność, koszty eksploatacji,
serwis, czy termin wykonania zamówienia.
Prawo zamówień publicznych nie wymienia
zamkniętej listy dodatkowych kryteriów i po
zostawia w tym miejscu swobodę tworze
nia Zamawiającemu, który powinien kiero
wać się kilkoma regułami przy ich konstru
owaniu. Stworzone kryteria3:
• nie mogą ograniczać konkurencji i wpro
wadzać nieuzasadnionych preferencji dla
określonych grup dostawców (np. dla du
żych firm);
• muszą być związane z przedmiotem za
mówienia;
• nie mogą przyznawać zamawiającemu nie
ograniczonej swobody wyboru oferty;
• muszą być wskazane w dokumentacji
przetargowej i w ogłoszeniu o przetargu;
• wagi przypisane poszczególnym kryteriom
służyć muszą wyborowi oferty najkorzyst
niejszej w świetle przyjętych kryteriów;
• trzeba określić, w jaki sposób weryfiko
wana będzie prawdziwość informacji za
wartych w ofercie;
• każde kryterium musi być sformułowane
jednoznacznie i precyzyjnie;
• kryteria oceny ofert nie mogą podlegać
zmianie w toku postępowania i przez cały
czas trwania procedury powinny być inter
pretowane przez zamawiającego w jedna
kowy sposób;
• pozacenowe kryteria oceny ofert nie mogą
być tworzone w trybie zapytania o cenę lub
w trybie licytacji elektronicznej;

Mikołaj Horbulewicz

• obok skonstruowanych kryteriów poza
cenowych, jednym z kryteriów oceny ofert
zawsze musi być cena.
Niewątpliwie przygotowywanie pozaceno
wych kryteriów oceny ofert wymaga dodat
kowego nakładu pracy od Zamawiającego.
Niemniej jednak sprecyzowane i przemy
ślane kryteria skutkować będą lepszym
przygotowaniem oferty i SIWZ. Efektem le
pszych ofert będzie zaś racjonalizacja
w ydatków publicznych, skrócenie czasu
postępowań i mniejsza ilość złożonych od
wołań. Należy więc rekomendować stoso
wanie dodatkowych kryteriów oceny ofert
w zamówieniach publicznych wszędzie
tam, gdzie przyczyni się to do wyboru ofer
ty korzystniejszej ekonomicznie.
'Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, „Nowe
podejście do zamówień publicznych. Raport z badań
2012” , Warszawa 2012.
Ministerstwo Gospodarki, Urząd Zamówień Publicz
nych, „Nowe podejście do zamówień publicznych. Za
mówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa,
innowacje i zrównoważony rozwój” , Warszawa 2008.
3Urząd Zamówień Publicznych , „Kryteria oceny ofert
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publiczne
go - przykłady i zastosowanie” , pod redakcją Jacka
Sadowego - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
Warszawa 2011.

Celichowscy Slużewska-Woźnicka sp. p.
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Zakręt 26/2 60-351 Poznań,
tel.: 61 8523261 fax: 61 8523262

Powiatowy Urząd Pracy
konsultacje Powiatowego Urzędu Pracy odbywają się w M ie js k im O śr o d k u P o m o c y S p o łe c z n e j w L u b o 
n iu p r z y u l. Ź r ó d la n e j 1.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 17 lutego w godzinach od 9.00 do 13.00.
1 (169) styczeń 2014
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DOBRE JEDZENIE DOMOWY KLIMAT MIŁA ATMOSFERA
( Z Q / z /7
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RESTAURACJA & CAFE

Krosinko, ul. Wiejska 52 <tel. 61 819 10 70

Pomieszczenia do wynajęcia

Pomieszczenia znajdują się na pierwszym i drugim piętrze w budynku
w zabudowie trzykondygnacyjnej, z bezpośrednim dostępem
do drogi publicznej przy ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu.
Szczegóły:
- dwa pomieszczenia położone na I piętrze o pow. użytkowej 45,00 m2
- dwa pomieszczenia położone na II piętrze o powierzchni użytkowej 19,30 m2
Właściciel: Miasto Luboń, Kontakt: Krystyna Walczak, tel. 61 8130 683
f

www.chlebowydomek.com
i

~

Pracownia tapicerska poleca
-nowe zestawy wypoczynkowe
-sofy
-narożniki
-wszelkiego rodzaju
usługi renowacji
-duży wybór materiałów

Tel. 602-137-114 61-67-00-306
Komorniki ul. Fabianowska 3
Transport gratis

———————————————————————————————————————————————————

[ Reklama w Informatorze Miasta Luboń
i Prowadzisz własną działalność? Masz firmę, sklep, świadczysz usługi i potrzebujesz rozgłosu? Skorzystaj z naszej oferty reklamowej,
I Proponujemy szeroki wybór modułów w wersji kolorowej lub czarno-białej w konkurencyjnych cenach. Kontakt: reklama.informator@gmail.com, tel. 61-8-130-072
l _ —————_ —
——_ ————

Przykładowe moduły reklamowe w Informatorze Miasta Luboń i ich ceny:
45x65 mm
czarno-biały 30zł. + vat
kolor 50 zt. + vat

183x130 mm
czarno-biały 2Q0zł. + vat
kolor 300 zł. + vat

90x270 mm
czarno-biały 200zł. + vat
kolor 300 zł. + vat

90x65 mm
czarno-biaty 50zł. + vat
kolor 75 zł. + vat

183x195 mm
czarno-biały 300 zł. + vat
kolor 450 zł. + vat

183x270 mm
czarno-biaty 500zł. + vat
kolor 800 zł. + vat

183x65 mm
czarno-biały 100 zł. + vat
kolor 150 zł. + vat

90x130 mm
czarno-biały 100zł. + vat
kolor 150 zł. + vat

Kontakt: reklama.informator@gmail. com
tel. 61-8-130-072
1
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„Przytuliska u Wandy" szansą
na nowe życie
ani Wanda Jerzyk jest koordynatorką schronisk dla psów w Ruśćcu
i Przyborówku. Do wspomnianych schronisk trafiają BEZDOMNE zwierzę
ta znalezione w Luboniu.

W Urzędzie Miasta Luboń, Gimnazjach
nr 1 i 2, Szkołach Podstawowych nr 1, 3
i 4, w siedzibie Kom-Lub można pozo
stawiać prezenty dla zwierząt (karmy dla
psów i kotów, ryż, makaron, miski, garn
ki, koce, kołdry, dywany, środki czystości
i opatrunkowe itp.).
Z achęcam y do dalszego w spierania fi

nansow ego, rzeczow ego, w olontariatu,
ODPOWIEDZIALNEJ ADOPCJI (w tym
adopcji wirtualnej). Szczegółowe infor
macje o zwierzętach do adopcji uzyskają
Państwo u p. Wandy Jerzyk tel. 501 770 118
(www.przytuliskauwandy.pl).
opracowała Karolina Gromnicka

A. Zdrojewska

P

Czeka na staty dom...
Przyjazny względem dzieci i psów,
umiejący korzystać z kuwety kot
(mający ok. 3,5 miesiąca) szuka stałego
domu (przebywa w tymczasowym).
Kontakt: 601-704-940.

POSZUKIWANA ORGANIZACJA ZAJMUJĄCA SIĘ STATUTOWO OCHRONA ZWIERZĄT
outejszy urząd poszukuje do współpracy organizacji zajmującej się statutowo ochroną zwierząt, która pomogłaby w realizacji przed
sięwzięcia związanego ze sterylizacją i kastracją wolnożyjących kotów i kotek z terenu Lubonia. Zainteresowanych uprzejmie prosimy
o kontakt z Urzędem Miasta Luboń pod nr tel. 61 8 130 011 wew. 40.
Wydział Spraw Komunalnych Urząd Miasta Luboń

INTERWENCJE DOT. BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z LUBONIA
Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń informuje, że w wyniku zakończonego postępowania przetargowego podpisana została w dniu 14
stycznia bieżącego roku umowa o obsługę weterynaryjną. Umowa dotyczy m. in. świadczenia usług całodobowego pogotowia weterynaryjnego dla
zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych lub innych nagłych lub niebezpiecznych zdarzeniach, leczenia i opieki nad zwierzętami bezdomny
mi, pomocy w wyłapywaniu bezdomnych zwierząt. Zgłoszenia dotyczące konieczności przyjazdu lekarza weterynarii do interwencji należy kierować
do Straży Miejskiej (tel. 61 8 131 986), a po godzinach ich pracy do służby dyżurnej w ramach zarządzania kryzysowego (tel. 697 630 824) lub
do Komisariatu Policji w Luboniu (tel. 61 8 130 997). Są to instytucje upoważnione do zgłaszania lekarzowi weterynarii konieczności przyjazdu na
interwencje. Zaznaczamy, że lekarz weterynarii nie przyjmuje zgłoszeń przekazywanych bezpośrednio od mieszkańców z pominięciem ww. instytucji.
Wydział Spraw Komunalnych Urząd Miasta Luboń

Informacja dla Hodowców Trzody Chlewnej
Główny Inspektorat Weterynarii informuje o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF), szybko szerzącej się chorobie wirusowej, na którą
^ * s ą podatne świnie domowe oraz dziki.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenia wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Jak rozpoznać tę chorobę? Jakie występują objawy? I jak zapobiegać ASF możecie dowiedzieć się Państwo na stronie internetowej
Urzędu Miasta http://www.lubon.m serwer.pl/content.php?sid=8b672616b3964da028a8ef33b63aba49&tr=cl&cms_id=2700&p=
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Reklama w Informatorze
Miasta Luboń
Prowadzisz własną działalność? Masz firmę, sklep,
świadczysz usługi i potrzebujesz
rozgłosu? Skorzystaj z naszej oferty reklamowej.
Proponujemy szeroki wybór modułów
w wersji kolorowej lub czarno-białej w konkurencyj
nych cenach
Kontakt: reklama.informator@gmail.com,
tel. 61-8-130-072

Stylowe u p o m in k i ,
D ekoracje i wyposażenie w n ętr z ,
INSPIRACJE DLA TWOJEGO DOMU
Galeria design
LUBOŃ UL. PONIATOWSKIEGO 62
Zapraszamy pon - pt 9.00-18.00 sob 9.00-15.00
TEL. 602 283 437
KWIACIARNIA
Kw iaty n a każdą okazję - cięte i d o niczkow e
KOSZE JUBILEUSZOWE I OKOLICZNOŚCIOWE
W iązanki pogrzebowe
Kw iaty n a telefon

Ci&IE
g a lle ry a n d h o m e .p l

3
W
W programie
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W atmosferę balu wprowadzi Państwa Trio jazzowa . Paweł Chmiel I przyjaciele”
■fr Zabawa taneczna do białego rana przy oprawie D ja Michała Laufera
<• Menu serwowane przez szefa kuchni Mateusza Szmyta

Mecenas balu: Pajo Deweloper
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STUDIO FRYZUR
fryzjerstwo kosmetyka
fotel masujący

Luboń, ul. Sobieskiego 63 (wejście od 1 Maja)
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wwu), Mepweieletpl/
Akcesoria i dekoracje na ślub,
podziękowania i atrakcje
^dodatki na inne uroczystości.
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Panowie w mundurach, panie otulone w szaty
nawiązujące do stylu tamtych lat, to dodatkowy
ciekawy element wieczoru przygotowanego
przez p. Maćkowiaka.

Uczestnicy wycieczki przed dworem w Koszutach

Wycieczka do Koszut
.Uczestnicy i sympatycy Sekcji Tury-«tyki Pieszej i Krajoznawstwa Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
4 stycznia udali się na wycieczkę do Ko
szut i Bnina.
W yruszyliśmy rano autokarem i poprzez
Rogalin i Kórnik dojechaliśmy do Ko
szut. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od neobarokowego kościoła p.w. św. K ata
rzyny Aleksandryjskiej i Najświętszego
Serca Jezusowego. Przywitał nas ksiądz
proboszcz Zenon Nowacki, który przed
stawił nam w bardzo interesujący sposób
historię parafii i kościoła. N a miejscu
spalonego drewnianego kościółka zbudo
wany jest obecny kościół wg projektu ar
chitekta K azimierza Rucińskiego. Obok
kościoła znajduje się nagrobek w kształ
cie złamanej kolumny - pułkownika M i
o t a ł a Kuszela - powstańca z lat 1830-31.
w tastęp n ie przeszliśmy do dworu, gdzie
mieści się od 1966 r. M uzeum Ziemi
Sredzkiej. W muzeum obejrzeliśmy Po
kój Pana, Pokój Pani, Pokój dziecięcy
i wystawę dotyczącą historii regionu
średzkiego. Ekspozycja przedstawia w y
bitne postacie związane z regionem i nosi
tytuł „Ku niepodległości”. Wokół dworu
rozciąga się park krajobrazowy z pocz.
XIX w. o pow. 4,7 ha, po którym odbyli
śmy krótki spacer. Po opuszczeniu Koszut
pojechaliśmy do Bnina, gdzie na Rynku
w barokowym ratuszu z poł. XVIII w.,
mieści się Izba Pamiątek Regionalnych.
Jej kustoszem jest regionalista Kazimierz
Krawiarz, który od lat 70tych XX wieku
zbiera i opracowuje archiwalia związane
z Kórnikiem i okolicą, czyli ja k to sam
nazywa "Kórnicjana". Ekspozycja pa
miątek mieści się na mansardowym pod
daszu ratusza w Bninie. W yremontowany
obiekt doskonale nadaje się do tego celu,
a mobilne gabloty dają wiele możliwości
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kompozycyjnych. Pan Kazimierz w bar
dzo interesujący sposób zaprezentował
nam fragment swoich i wypożyczonych
zbiorów, w tym między innymi elementy
pochodzące z wykopalisk, stare rękopisy,
pam iątki rzem ieślnicze oraz eksponaty
związane z W isławą Szymborską i jej
rodziną (ojcem - Wincentym). Następnie
prom enadą im. W isław y Szym borskiej
nad jezio rem B nińskim doszliśm y do
Prow entu, gdzie urodziła się nasza noblistka. N a skw erze znajduje się jej ła
weczka, a na domu, w którym się urodziła
umieszczono tablicę pamiątkową. Pełni
wrażeń powróciliśm y do Lubonia. Ko
lejne spotkanie Sekcji w sobotę 1 lutego
o godz. 10:00 przy pomniku Siewcy.
M aria i Jan Błaszczakowie

„Za mundurem panny sznurem"
To tem at styczniowego wykładu dla słu
chaczy LUTW, przygotowany przez p.
Przemysława M aćkowiaka. Był to wie
czór, który przeniósł nas w lata począt
ków XX wieku.
Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy historii
Zamku Cesarskiego, jego tajemnic i nie
znanych epizodów. Dzieje troski o pozo
stałości poznańskiej twierdzy, praca nad
udostępnianiem zw iedzającym fortyfika
cji, gromadzenie zbiorów naszej przeszło
ści - to cel działań pasjonatów , którzy
w ten szczególnie ciekawy sposób zapre
zentowali swoje pasje historyczne.
Panowie w mundurach, panie otulone w sza
ty nawiązujące do stylu tamtych lat, to
dodatkowy ciekawy element wieczoru.

Powstanie Wielkopolskie
Przysięgamy pamiętać
o odwadze naszych przodków
Kochać Ojczyznę i chronić
je j wspólne dobro
Służyć Ziemi Wielkopolskiej
i budować je j przyszłość
95 rocznica wybuchu Powstania Wielko-

,,Za mundurem panny sznurem"

polskiego to szczególna okazja,
by uczcić bohaterów, którym zawdzięcza
my wolną Polskę. W tym dziele mają swój
udział również lubonianie. Znamy ich z pu
blikacji prasowych, książek i filmów.
Na wieczornym spotkaniu przy tablicy po
święconej pamięci o powstaniu, na ulicy
Powstańców Wielkopolskich, złożyliśmy
wiązanki kwiatów, zapaliliśmy znicze.
Młodzi ludzie, ze Związku Strzeleckie
go „Strzelec" trzymali wartę honorową,
a Tomasz Zapłata, z Młodzieżowej Rady
Miasta, zapoznał nas z biogramem młode
go lubonianina -powstańca, 17- letniego
Antoniego Palacza. Głos zabrali również,
obecni na spotkaniu burmistrz p. Dariusz
Szmyt oraz p. M arek Samulczyk.
N a zakończenie uczestnicy zaśpiew ali
„Rotę" M. K onopnickiej.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy ucze
stniczyli w organizacji spotkania: wydzia
łowi promocji Urzędu Miasta, Zw iązko
wi Strzeleckiemu, Młodzieżowej Radzie
M iasta, Stowarzyszeniu „W iara Lecha",
Ochotniczej Straży Pożarnej, Markowi
Niedbale, Izabeli Szczepaniak, Bronisła
wowi Łopińskiemu, mieszkańcom, któ
rzy uczcili rocznicę wieszając flagi, przed
stawicielom lubońskich organizacji i sto
warzyszeń.
Irena Skrzypczak
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Dzieci tańczą Krakowiaka

M uzyczna przygoda
Odwiedził nas Klub M ałego M uzyka ze
spektaklem: „Laj koniku laj, po K rako
wie gnaj”. Para taneczna z zespołu pieśni
i tańca „Chludow ianie” zaprezentow a
ła krakowski strój ludow y i odtańczyła
ognistego krakowiaka. Dzieci z zacieka
wieniem oglądały bogato zdobiony ubiór
i z zapałem uczyły się podstawowych kro
ków Krakowiaka. Później słuchały legend
związanych z tym cudownym miastem.
Wigilia
Dzień przed świąteczną przerwą dzieci

wraz z personelem uczestniczyły w Wigi
lii. N a stołach lśniły śnieżnobiałe obrusy
i płonęły świece. Dzieci z apetytem zja
dły barszczyk z uszkami, rybkę, pierożki
oraz inne przysmaki. Było wspólne śpie
wanie kolęd, quiz związany ze świętami,
opłatek i życzenia.
GW IAZDOR
Jak każdego roku gwiazdor odwiedził
przedszkole „Chatka Skrzatka” wraz z el
fem Psotnikiem, który nauczył dzieci eks
presowego sposobu pakowania prezen
tów, opow iedział historię o reniferach,
oraz o życiu na biegunie północnym.
Rozbawione dzieci bez najmniejszego
lęku podchodziły do gwiazdora żeby ode
brać prezent. W podziękowaniu pięknie
zaśpiewały kolędę i ulubioną pastorałkę.
Goście pożegnali się z dziećmi obiecując
w izytę w następnym roku, a uradowane
dzieci z zaciekawieniem oglądały swoje
prezenty.
Sylwia Działo

Z przedszkola Trójeczka
spr

Przedstawienie wigilijne

W arsztaty kucharskie
Nic tak nie przypomina o Świętach Bożego
Narodzenia jak unoszący się zapach piemikowo- cynamonowy. D latego 13 grudnia
nasze dzieci zabrały się do wypiekania
św iątecznych pierników. Przygotowane
przez panią Julię ciasto zgniatały, wałkowa
ły, a następnie za pomocą foremek wycina
ły kształty ciasteczek. Upieczone pierniczki
przedszkolaki ozdobiły kolorowymi posypkami. To zadanie nie tylko wprowadziło
dzieci w świąteczny nastrój, ale również

ilo wiele radości, no i co najważniejirdzo dzieciom smakowało
Wigilia
19 grudnia odbyła się W igilia Przed
szkolna, w której oprócz dzieci i nauczy
cieli, wzięła udział dyrektor przedszkola
Grażyna Leciej oraz wicedyrektor Danie
la Cichońska. Tego dnia nasze maluszki
w ystąpiły w przedstaw ieniu w igilijnym
„Szczere serduszka” , a następnie od
św iętnie ubrane usiadły przy w igilijnym
stole, złożyły życzenia oraz podzieliły
się opłatkiem . Wraz z naszym i gośćmi
zaśpiewały także kolędy, które w prowa
dziły wszystkich w magiczny, świąteczny
czas. Oczywiście G w iazdor także i tym
razem nie zapomniał o przedszkolakach
z Trójeczki. Pomimo, iż nie pojawił się
osobiście, jego pom ocnicy dostarczyli do
naszego przedszkola wspaniałe prezenty.
Tego dnia radości nie było końca.
Fliszta Anna

Z Pogodnego Przedszkola
Kiermasz świąteczny
Grupa Kropelek zorganizowała Kiermasz
Świąteczny, w którym, mogły uczestniczyć
wszystkie grupy przedszkolne. Okazał się
on świetnym pomysłem, gdyż dzieci, per
sonel oraz rodzice bardzo mocno się w nie
go zaangażowali, co spowodowało eksplo
zję wspaniałych pomysłów i prac.
M uzyczna przygoda
Centrum Edukacji ATUT, zawitało do na
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szego przedszkola i zaprosiło nas na kolejną
audycję muzyczną. Tym razem mogliśmy
posłuchać kolęd i pastorałek. Wprowadziło
nas to w świąteczny nastrój, a co najważ
niejsze, mogliśmy wszyscy razem wspólnie
kolędować.
Wigilia
Dnia 19 grudnia w przedszkolu odbyła się
wigilia. Grupa Kropelek przygotowała dla
wszystkich jasełka. Przedstawienie wywo-

Archiwum

Z przedszkola „Chatka Skrzatka"

Wycieczka do groty solnej

„Czarodziejski
Ogród"
Czarodziejski kompas
Przez pięć dni, przenosiliśmy się w „po
dróże w yobraźni”, w różne zakątki świa
ta. Zgłębialiśmy wybrane elementy kul
tur. Dzieci poznały odpowiedzi na wiele
nurtujących, ciekawych pytań, np. dla
czego w Indiach krowa może leżeć na
podłodze w sklepie. Słuchaliśmy muzyk'
boliwijskiej, afrykańskiej oraz europe,
skiej. W szyscy bawiliśmy się w zabawy
charakterystyczne dla danych narodównp. w niemieckie „Kaczuszki, chodźcie
do mnie” czy włoską „Szkołę” .
Przygotowania do świąt
W naszym przedszkolu- już tradycyjnieodbywa się spotkanie z rodzicami, na
którym wszyscy przygotowujemy deko
racje świąteczne. W tym roku przy robie
niu bom bek i zawieszek o fantazyjnych
kształtach, królował brokat. Przy kolę
dach i nastrojowej muzyce, czas upłynął
szybko, w rodzinnej atmosferze. Oczywi
ście nie zabrakło też zajęć kulinarnych.
Tym razem piekliśmy i ozdabialiśmy
pierniki. Dzieci samodzielnie zagniatały,
wałkowały ciasto. Foremkami wycinały
pierniki, a po upieczeniu lukrowały je.
W ycieczka do groty solnej
11 grudnia dzieci z całego przedszko
la pojechały na wycieczkę do Poznania,
do groty solnej mieszczącej się na ulicy
Św iętosław skiej. N a m iejscu M aluchy
mogły oddać się relaksowi przy muzyce.
Czas spędzony przy zabawach w soli był
wyjątkowy i na pewno zapisze się w na
szych wspomnieniach.
M ałgorzata Płażewska- M arciniak
łało wielkie wzruszenie u dzieci i podziw
dla starszych kolegów z przedszkola.
Gdy grupy rozeszły się do swoich sal ocze
kiwały na przyjście Gwiazdora. Aby otrzy
mać prezent było trzeba się troszkę posta
rać - zaśpiewać jakąś piosenkę, kolędę,
pastorałkę lub powiedzieć wierszyk. Dzie
ci były bardzo podekscytowane i szczęśli
we z otrzymanych prezentów. Gdy emocje
troszkę opadły zasiedliśmy do wspólnego
stołu by podzielić się opłatkiem i zjeść wi
gilijny obiad.
Patrycja Maciejewska
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Informacje z SP1

rysiak (wszyscy z klasy VI c).
W szystkim uczestnikom dziękujemy za
udział w konkursie. Zwycięzcom ser
decznie gratulujemy i życzymy pow o
dzenia w II etapie.
J. Lehman i J. Pajkert

Na deskach szkolnego teatru
18 grudnia działające w naszej szkole
kółko recytatorskie zaprezentowało spo
łeczności szkolnej spektakl pt. „OpoE wieść wigilijna” . W świątecznej atmosferze uczniowie klas IV-VI obejrzeli
•g przedstawienie mówiące o wartości świąt
< Bożego N arodzenia. D zieci z w ielką
Na deskach szkolnego teatru -Opowieść wigilijna

„Złota Żabka" w „Jedynce"
Kolejny raz uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w konkursie „Złota Żabka”,
zorganizowanym przez Fundację Eduka
cji Społecznej „EKOS” . Przygotowane
Drzez organizatorów zadania zachwyciły
^ y g in a ln o śc ią i pomysłowością. Specy
fiką konkursu jest to, iż promuje on nie
wiedzę encyklopedyczną, ale twórcze
i logiczne myślenie. Nie było więc ła
twych zadań, były za to ciekawe i mądre.
W tegorocznych zmaganiach m atema
tycznych wzięło udział 12 uczniów z klas

piątych i szóstych. Do następnego etapu
zakwalifikował się Szymon Bójko z kla
sy 6 c.
Natom iast osiemnaścioro uczniów, usia
dło w ławkach, aby zmierzyć się z zada
niami konkursowymi z języka polskiego
i literatury. Po sprawdzeniu prac konkurso
wych okazało się, że aż czworo uczniów
zdobyło wymaganą liczbę punktów, aby
wziąć udział w drugiej turze „Złotej Żab
ki” . Oto laureaci etapu szkolnego: Julia
Lasecka (z klasy VI d), Jagoda Świdzińska, Zuzanna Gawrysiak i M ateusz Gaw

uwagą śledziły losy Ebenezera Scrooga.
Przedstawienie podobało się młodym w i
dzom, a gra aktorów została doceniona
i nagrodzona gromkimi brawami. Reakcje
publiczności pozw alają sądzić, że pom i
mo skromnych warunków szkolnemu te
atrowi, udało się oddać sens utworu Ka
rola Dickensa i zachęcić do refleksji nad
przeżywaniem świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili
ozdoby, w spierając tym samym tegorocz
ną akcję kółka plastycznego.
Julita Lehman - opiekunka
kółka recytatorskiego

K. Zdunik x2

Informacje z SP2

Z lasem za pan brat

mierzenia grubości drzew, a numerator to
przyrząd podobny do młotka, służący do
odbijania na drewnie znaku nadleśnictwa.
Goście opowiedzieli o swojej pracy i pa
sjach. Wszystkie dzieci były zachwycone
wizytą i już dopytywały się o kolejnych
zapraszanych gości.

Wyjazd do piekarni
Z wizytą w piekarni

Z lasem za Pan Brat
Zerówki w Cieszkowiance odwiedzili
kolejni ciekawi goście. Mieliśmy przy
jem ność pogłębiać swoją wiedzę zw ią
zaną z tem atyką lasu. W szystko to dzięki
wizycie leśników: pana M ateusza GiełdaPinas - specjalisty ds. pozyskania drewna
i edukacji przyrodniczej oraz pani Kata
rzyny Pacholczyk.
Goście opowiadali dzieciom o zwierzętach
i ptakach, przywieźli wiele ciekawych eks
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ponatów i pomocy. Zerówkowicze dowie
dzieli się między innymi jak odróżnić kró
lika od zająca, czym się żywią dziki, sowy
i inne leśne zwierzęta, usłyszeli prawdziwe
odgłosy samy, dzięcioła, cietrzewia, pusz
czyka i wielu innych. Pan leśnik opowiadał
o drzewach, a pani leśnik o zwierzętach.
Dzieci poszerzyły swoją wiedzę o nowe
trudne pojęcia. Dowiedziały się czym mie
rzy się drzewo. Teraz będą wiedziały, że
średnicomierz czyli klupa to przyrząd do

Z wielkim zainteresowaniem dzieci z ze
rówek przyglądały się pracy piekarza, po
znały etapy powstawania pieczywa oraz
produkty potrzebne do jego wypieku.
A wszystko to dzięki wycieczce do Piekar
ni "Fawor". Ciekawe dla nas było wszyst
ko: ogromne misy na ciasto, wózki z upie
czonym chlebem, nowoczesne piece...
Najpiękniejszy jednak był zapach i smak
gorącego, świeżego chleba, który mieli
śmy możliwość skosztować. Chlebek był
wspaniały, a wycieczka wyjątkowo udana.
Kinga Zdunik
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Starsi - młodszym
W ramach pomocy przedświątecznej naszą
szkołę odwiedziła Młodzieżowa Rada Mia
sta Luboń. M łodzież pomagała dzieciom
z zerówki wykonywać ozdoby choinkowe.

Warsztaty z robotami
16 i 17 grudnia uczniowie Trójki mieli
okazję brać udział w warsztatach, pod
czas których budowali, tworzyli, projek
towali i programowali roboty. Taka forma
pozwala dzieciom na rozwijanie swoich
pasji oraz powoduje, że nauka staje się
przyjemniejsza i radośniejsza.

Stół wigilijny
W naszej szkole kultywowanie tradycji
jest bardzo ważne. 20 grudnia wspólny
mi siłami przygotowaliśm y stół wigilijny.

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia
Wielkopolan
Nasza szkoła została wybrana jako jed y 
na z gminy Luboń i bierze udział w pro
jekcie „eSzkoła W ielkopolska - Cyfrowa
Dziecięca Encyklopedia W ielkopolan” .
Celem projektu je st wdrożenie w szko
łach podstawowych programów rozw o
jow ych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Podczas
zajęć pozalekcyjnych zespoły uczniow
skie odnajdują najciekawszych m iesz
kańców gminy, żyjących lub nieżyjących
i tworzą ich biogramy. Zadaniem każdej
grupy jest stworzenie autorskiego w pi
su multimedialnego popartego badaniami
oraz wywiadami.

Koncert kolęd
7 stycznia 2014r w naszej szkole odbył się
koncert kolęd. Kolędowanie rozpoczęła
Basia Grec, która zaśpiewała, akompaniu
jąc sobie na keyboardzie. Następnie wystą-

Archiwum

Uczniowie klasy VI a pod kierunkiem p.
M ałgorzaty W ichłacz przedstawili jaseł
ka, podczas których wszystkim udzielił
się św iąteczny nastrój.
Przy wigilijnym stole

pił szkolny zespół muzyczny. Z przyjemno
ścią wysłuchaliśmy zespołów wokalnych:
ESKADRA, FORMOZA i POZOR kiero
wanych przez panią Dominikę Barabas. Na
zakończenie wystąpiła obdarzona niezwy
kłym głosem i pełna charyzmy pani M ar
ta Podulka- laureatka 3 miejsca IV edycji
programu Mam Talent. Akompaniował jej
na gitarze pan Jarosław Chmielewski ojciec
naszego ucznia.

Szlachetna paczka
Z inicjatywy rodzica - przyjaciela Trójki
(darczyńca chciał pozostać anonimowy)
przygotowano dziesięć paczek dla naj
bardziej potrzebujących dzieci. Ofian
dawca przeznaczył na ten cel dwa i pół
tysiąca złotych. Każdy obdarowany uczeń
stworzył wcześniej listę swoich marzeń
i życzeń. Pani dyrektor Grażyna Leciej
serdecznie dziękuje fundatorowi za oka
zane serce. M. G.

'

Spotkanie z Mikołajem
13 grudnia dzieci z zerówki udały się na
wycieczkę do Uzarzewa na spotkanie z M i
kołajem i reniferem. Dzieci zapoznały
się z w ystaw ą „C ztery pory roku”, do
wiedziały się o obrzędach bożonarodze
niowych oraz wykonywały ozdoby cho
inkowe. Mikołaj opowiedział o krainie,
z której przyjechał i rozdał im prezenty.

Informacje z SP4
Tegoroczne jasełka
zaprezentowane
przez uczniów klasy 3a i Ob wprow adzi
ły nas w prawdziwie świąteczny nastrój.
Swym pięknym i oryginalnym w ystę
pem, przygotowanym przez panią Danutę
Koprucką i panią Grażynę Krenz, podbi
ły serca publiczności. W szyscy byliśmy
poruszeni pięknym przekazem. Jednak na
uwagę zasługuje odpowiednio dobrana,
wzruszająca muzyka klasyczna podkre
ślająca to, co działo się na scenie, a także
dekoracja i przepiękne stroje młodych
aktorów. Brawom nie było końca!
Szczególne podziękow ania dla Pani M ir
ki i Beaty z przedszkola „TipTopka O d
kryw cy” w Luboniu za inspirację Jasełek.
(L.Krenz oraz D.Koprucką)
Anna Garstka

Certyfikat dla SP4 w Luboniu
Podczas IX konferencji SZKÓŁ PRO
M UJĄCYCH ZDROW IE Wielkopolski
Kurator Oświaty przyznał Szkole Podsta
wowej nr 4 w Luboniu Certyfikat Szkoły
Promującej Zdrowie.

Spotkanie opłatkowe
We wtorek 17.12.2013r. odbyło się uroczy
ste spotkanie opłatkowe w Świetlicy Opie
kuńczo-Wychowawczej. Dzieci z wycho
wawcami przygotowały dania wigilijne,
przystroiły świątecznie salę i oczekiwały
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A. Antczak x2

„Wzruszające Jasełka"

Bezpieczna droga do przedszkola
Optatek w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej

na zaproszonych gości - dyr I. Popraw
kę, absolwentów świetlicowych, rodziców
oraz Gwiazdora.

„Bezpieczna droga do przedszkola”
D nia 12.12.2013r. dzieci z oddziałów
przedszkolnych zapoznały się z programem
„Bezpieczna droga do przedszkola”. Milu-

sińscy przypomnieli sobie swoją drogę c
przedszkola i utrwalili wiadomości na te
mat bezpieczeństwa. Dzieci otrzymały in
teresujące kolorowanki, a rodzice broszury.
Z taką wiedzą przedszkolaki mogą czuć się
bezpiecznie.
Agnieszka Antczak

Można odejść na zawsze, by stale blisko być - ks. J. Twardowski
W dniu 16 grudnia 2013 r. zmarła emerytowana nauczycielka naszej szkoły Pani Janina Baumann. Pracowała w naszej szkole od 1 września 1949 do 31 sierpnia 1991 r. Uczyta biologii
i matematyki, prowadziła punkt biblioteczny, pracowała na rzecz oświaty dla dorosłych. W czasie
wakacji organizowała kolonie, półkolonie i zimowiska. Będąc na emeryturze pomagała dzieciom
w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, gdzie tłumaczyła zawiłości języka niemieckiego i odra
biała z dziećmi lekcje. Za pracę wychowawczą i dydaktyczną została wyróżniona wieloma na
grodami Kuratora i Ministra Oświaty i Wychowania. Otrzymała też Srebrny i Zloty Krzyż Zasługi.
W 1977 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uchwalą Rady Miasta
Luboń z 23 czerwca 2004 r. przyznano Jej medal Zasłużony dla Miasta Lubonia. Pani Janina
Baumann, niezwykle skromna osoba, cale życie uczyła innych dobroci. Opiekuńcza i otwarta
na ludzi i świat. Była dla nas oparciem i ostoją. Zawsze można było na nią liczyć. Jej śmierć
spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy ją znali.
Pozostanie w naszych myślach i sercach.
Nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu
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M otyli w olontariat
W ramach „Betlejem Poznańskiego” 4
stycznia uczniowie naszego gimnazjum
jako wolontariusze "M otylego wolonta
riatu" opletli łańcuchami Rynek w Pozna
niu. W ten niezwykły sposób kwestowali
na hospicjum dla chorych na raka.

22 lata z WOŚP
Strzelcy z naszej szkoły tradycyjnie już
zaangażowali się w w olontariat Wielkiej
O rkiestry Św iątecznej Pomocy. Ich za
daniem była kontrola i ochrona w olon
tariuszy kw estujących z puszkam i. M iło
nam także poinform ow ać, że uczennice
naszej szkoły - K inga K ubiak i Julia
Nowak zebrały najwięcej datków w Lu
boniu! Otrzymały w nagrodę upominki
z rąk dyrektora Ośrodka Kultury - Reginy
miaczyk.

Sukcesy naszych uczniów:
Znawcy geografii
W ogólnopolskiej olimpiadzie geogra
ficznej "OLIMPUS - sesja jesienna" lau
reatami zostali uczniowie klasy III c- K a
mil Piechowiak oraz Cezary Linowski.
Pasjonaci historii
Do finału ogólnopolskiego konkursu hi
storycznego „Arsenał Pamięci” zakw a
lifikowali się: Maria Ciba kl. I a, Agata
G rabarczyk kl. I e, Zuzanna Grabarczyk

kl. I e, W eronika Jakubczak kl. I a, Nicola Krawczyk kl. I a, W iktoria M alcherek
kl. I a, Jakub Małkowski kl. I e, M ate
usz Swinarski kl. I e, Julia Zaporowska
kl. Ia, M aria Zaremba kl. I a, Agata Wiss
z klasy lb , oraz z lc: Aleksandra M icha
lak, Filip Wesołowski, Jakub Pluciński,
Jagoda Buchting, M argareta Ohnsorge,
Jakub Szaroleta, Ryszard Dotka, Marcin
Berszterda, Kalina Piskorska, Julia Stachowska, Bartosz Kaliszewski i Jakub
Mazurek, z klasy Id - Bartek Urbaniak,
Szymon Chlebowski, Aleksandra Opaliń
ska, M artyna Kamińska, Albert K aczma
rek, Wojtek Piechowicz, M aja Smaglewska.
Talenty artystyczne
Nasz szkolny zespół muzyczny „No Name” zajął pierwsze miejsce w ”11 Prze
glądzie kolęd, pastorałek i piosenek świą
tecznych obcojęzycznych”. Młodzi arty
ści pokonali 16 uczestników konkursu
z powiatu poznańskiego.
Nasi sportowcy
W czwartek 09.01.2014 odbył się otwar
ty Turniej Piłki Siatkowej. W zawodach
startowały 4 zespoły, które w rywalizacji
sportowej wykazały się ogromną walecz
nością.
Najlepszą drużyną, w składzie Ewa Dziur-

Informacje z Gimnazjum nr 2
Konkurs Małych Form Filmowych
Uczniowie naszej szkoły zostali laure^ m i V Ogólnopolskiego Konkursu Ma^bK:h Form Filmowych "ŚWIAT WOKÓŁ
MNIE". Komisja przyznała II MIEJSCE
filmowi Miłosza Latosi - „Marchewki i ja 
błuszka”, III MIEJSCE zajęli Bartosz Ka
sper i Maksymilian Sosnowski z filmem
„Tolerancja”.

Sukcesy sportowe i językowe
Dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły w y
grali swoje mecze siatkówki z uczniami
Gimnazjum nr 1 i zakwalifikowali się do
kolejnego etapu.
Joanna Czyżak z klasy 3a została fina
listką W ojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego.

Działania projektu Comenius
Uczniowie biorący udział w międzynaro
dowym partnerskim projekcie szkół Co
menius, 9 stycznia uczestniczyli w lekcji
dotyczącej klimatu. O mówione zostały
m.in. pojęcia pogody i klimatu, sposoby
dokonywania pomiarów i obserwacji zja
wisk m eteorologicznych, zmiany klim a
tyczne oraz wpływ tych zmian na życie
1 U f i P l s tv r .7 fiń 9 0 1 4

człowieka i środowisko.
Na kolejnym spotkaniu uczestników pro
jektu Comenius mówiliśmy o Unii Euro
pejskiej. Jako beneficjenci jednego z unij
nych programów ("Uczenie się przez całe
życie") i obywatele Unii, powinniśmy
znać jej historię, struktury i cele.

Z radnym o naszym miaście
3.01 w naszej szkole odbyły się nieco
dzienne lekcje wiedzy o społeczeństwie.
Prowadził je pan Jakub Bielawski - radny
Rady M iasta Luboń. Gimnazjaliści mieli
okazję powtórzyć wiadomości o samorzą
dzie terytorialnym, zapoznać się z kom
petencjami burmistrza i radnych, a także
poznać zasady działania władzy w Polsce.

Kolędowy minifestiwal
11 stycznia 2014 r. nasza szkoła uczest
niczyła w K olędow ym M inifestiw alu.
Im preza odbyła się w Poznaniu na tere
nie parafii pod w ezw aniem św. M arcina
w Poznaniu. Nasi uczniow ie zaprezen
tow ali kolędy a cappella: M ichalina
M aćkow iak ( lc ) - pt. "M izerna cicha",
Ł ukasz K alinow ski ( ld ) - "N ie było
m iejsca dla Ciebie".

A .Kowalczyk

Informacje z Gimnazjum nr 1

Weczór autorski -Galeria na regale

la, Margareta Ohnsorge, Nicole Strzyżew
ska, Dawid Pausz, M ateusz Fabijański,
Bartosz Urbaniak, Albert Kaczmarek, oka
zała się drużyna pod nazwą „Zgniłe śliw
ki”, która pokonała pozostałe trzy zespoły.

Promujemy młodych poetów
8 stycznia w „Galerii na regale” w Bi
bliotece Miejskiej odbył się w ieczór po
etycki, na którym promowano wydaną
przez Gimnazjum nr 1 publikację z serii
„Rozwijamy talenty” noszącą tytuł „W io
sna już nie przyjdzie” . W czasie spotka
nia autorki - Zuzanna Habura, Dominika
Krzyżańska, Lucyna Łuczak, Alicja M u
szyńskiej oraz Paulina Stefańska - zapre
zentowały swoją poezję i prozę. Całość
poprowadził, charakteryzując twórczość
młodych pasjonatek literatury polonista
- Przemysław Walkowiak. Dziękujemy
za gościnę dyrektor biblioteki - Elżbiecie
Stefaniak.. M T

G2 na XXII Finale WOŚP
W niedzielę, 12 stycznia, uczniow ie na
szej szkoły wzięli udział w 22. finale
W ielkiej O rkiestry Świątecznej Pomocy.

Aktywizujące zajęcia
Uczniowie klasy 1 h postanowili postawić
przed sądem Ebenezera Scrooge'a z lektury
"Opowieść wigilijna" K. Dickensa. Przed
trojgiem sędziów było niezwykle trudne
zadanie, ponieważ zarówno oskarżyciele,
jak i obrońcy dysponowali przekonującymi
argumentami. Powołano świadków, którzy
zdawali relację z wydarzeń i prezentowali
swoje zdanie. Protokolanci skrupulatnie re
jestrowali przebieg rozprawy, dziennikarze
notowali, aby później przygotować relację
dla mediów.

Laureaci Konkursu Poezji Religijnej
Laureatami II W ielkopolskiego Konkur
su Poezji Religijnej pt. "Na moich ustach
zawsze Jego chwała" zostali Joanna Spy
chała - II miejsce i Patryk M atusiak - II
miejsce w kategorii gimnazjum.

Samorząd w G2
9 stycznia 2014 roku przedstawiciele
Samorządu U czniowskiego wraz z opie
kunkami p. Łukomską i p. Frąckowiak
spotkali się, aby wspólnie podsumować
pół roku pracy na rzecz szkoły. G2
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Biblioteka Miejska zaprasza i informuje:
• 01 lutego 2014r. (sobota) godz. 9.15 10.45 oraz 11.00 - 12.30 - Działania pla
styczne dla dzieci „Kolorowe malowanie”
pod okiem plastyka Przemysława Szydłow
skiego
• 03 lutego - 07 lutego 2014r. godz. 10.0015.00 - Filmowe Ferie w Bibliotece
• 03 lutego 2013r. godz. 18.00 - „Rok
Drewnianego Konia" - W ieczór chiński.
Spotkanie z Jackiem Krygiem oraz pro
m ocja książki "2014- Rok Drewnianego
Konia"
• 05 lutego 2014r. godz. 17.00 - spotkanie
w Klubie Miłośników Języka Francuskiego
• 11 lutego 2014r. godz. 14.00 - Walentynkowe spotkanie w Klubie Ludzi Niewido
mych i Słabowidzących „Promyk”
• 12 lutego 2014r. godz. 19.00 - „Usta An
geliny” spektakl w wykonaniu Agnieszki
Różańskiej i Katarzyny Terleckiej, Mój Te
atr Poznań
• 17 lutego 2014r. godz. 16.30,18.00-spotkanie Klubu Szachowego
• 17 lutego 2014r. godz. 19.00 - spotkanie
z dobrym kinem w miłej, kameralnej atmos
ferze w Bibliotecznym Klubie Filmowym
• 19 lutego 2014r. godz. 17.00 - spotkanie
w Klubie Miłośników Języka Francuskiego
• 19 lutego 2014r. godz. 18.00 - spotkanie
z bioenergoterapeutą Krzysztofem Malengowskim
• 21 lutego 2014r. godz. 12.00 - z cyklu
„Cały Luboń czyta dzieciom” fragmen
ty swoich ulubionych bajek czytać będzie
przedstawiciel strażników prawa w Lubo
niu
• 21 lutego 2014r. (piątek) godz. 16.0017.30 oraz 17.30-19.00 oraz 22 lutego
2014r. (sobota) godz. 9.15 - 10.45 oraz
11.00 - 12.30 - Działania plastyczne dla
dzieci „Kolorowe malowanie” pod okiem
plastyka Przemysława Szydłowskiego
• 24 lutego 2014r. godz. 16.30,18.00- s p o 
tkanie Klubu Szachowego
• 26 lutego 2014r. godz. 18.00 - spotkanie
z cyklu „Świat na wyciągnięcie ręki”
• 27 lutego 2014r. - „Otuleni historią” lek
cje historii dla najmłodszych
Zapraszam y na naszą stronę internetową:
w w w .biblub.com
Siedziba: ul. Ż ab ik o w sk a 42
tel. 61-813-09-72

Tradycyjna wigilia w „Promyku"
Jak co roku w okresie Bożego N arodze
nia, Biblioteka M iejska w Luboniu zorga
nizowała spotkanie opłatkowe dla Klubu
Ludzi Niewidom ych i Słabowidzących
„Prom yk” . W tym roku odbyło się ono
10 grudnia. N a początku jedna z człon
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kiń przeczytała Ewangelię o narodzeniu
Jezusa, po czym wszyscy dzieliliśmy się
opłatkiem i składaliśmy życzenia.
W spólnie zasiedliśmy do suto zastawio
nych stołów, na których to znalazły się
wypieki własnoręcznie wykonane przez
panie z „Prom yka” oraz owoce, orzechy
i cukierki. Gościem tego wzruszającego
spotkania był proboszcz Parafii p.w. bł.
Jana Pawła II, ksiądz Paweł Dąbrowski.
Razem zaśpiewaliśmy wiele pięknych
polskich kolęd. Nie zabrakło też Gwiaz
dora z upominkami.

Wigiłia w Promyku

XVII Mikołajkowy Turniej Szachowy
14 grudnia w bibliotecznej Galerii na Re
gale odbył się kolejny ju ż turniej sza
chowy. Tym razem skierowany był on
do dzieci. W turnieju wzięło udział 21
zawodników, z których wyłoniono zwy
cięzców: I miejsce - Kostecka Marika,
II miejsce - Janicki Mateusz, III miejsce
- Królikiewicz Patryk. Każdy z uczestni
ków otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
słodki upominek.

„Projekt: ogrody"
Taki tytuł nosi wystawa, której otwarcie
lo się 15 grudnia w bibliotecznej Ga.. na Regale. W to grudniowe popo
łudnie zebrani goście mogli podziwiać
wspaniałe ogrody M ałgorzaty Błaszkie
wicz. Technika prezentowanych prac jest
bardzo różnorodna.
„Projekt O G R O D Y” prezentuje prace
podporządkowane je d n e j tematyce z za
stosowaniem różnych technik. M amy tu
do czynienia z obrazami olejnymi, rysun
kiem, kolażem, fotografią będącą bazą do
grafiki komputerowej i pierwszym autor
skim film em animowanym, który je s t na
turalnym efektem prezentowanej grafiki
i film ó w amatorskich. Pom ysł zrodził się
ju ż osiem lat temu, kiedy pow stały pierw 
sze fotografie. Część projektu będąca ani
macją je s t interpretacją każdego opisa
nego obiektu, realizacją indywidualnego
odbioru, spinającą projekt w całość. Tak
o swojej twórczości mówi sama artystka.

Turniej Szachowy
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Wernisaż Małgorzaty Błaszkiewicz

„Kolędowa noc"
Taki tytuł nosił świąteczny spektakl, jaki
odbył się w Bibliotece Miejskiej w Lu
boniu 16 grudnia. Aktorzy poznańskiego
Teatru TeatRyle przybliżyli dzieciom hi
storię Bożego Narodzenia opowiedzianą
przez dwa szalone Anioły. Była okazja
aby razem zaśpiewać kolędy i pastorałki.
Przedstawienie było wspaniałe, a aktorzy
w podziękowaniu otrzymali od dzieci i ich
rodziców gromkie brawa.

„W ten zim owy czas"
To tytuł tradycyjnego już wieczoru kolęd,
który co roku na początku stycznia odby-

Kolędowa noc

wa się w Bibliotece Miejskiej w Luboniu.
04 stycznia gościliśmy na naszej scenie
W ielkopolski Kwartet Saksofoniczny.
Czworo muzyków w przepiękny sposób
wykonało kolędy polskie oraz zagranicz
ne, porywając zebranych gości do wspól
nego śpiewania. Biblioteczne kolędowa
nie, jak co roku, tak i tym razem cieszyło
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wiersze i proza: Zuzanny Habury, Kamili
Kąkolewskiej, Dominiki Krzyżańskiej,
Lucyny Łuczak, Alicji Muszyńskiej oraz
Pauliny Stefańskiej Dziewczyny są lub
były uczennicami Gimnazjum nr 1 w Lu
boniu; są też młodymi, wrażliwymi na
otaczający je świat osobami, które swoje
spostrzeżenia i emocje przelewają na pa
pier. Publikację można nabyć lub wypo
życzyć w Bibliotece.

Pierwsze czytanie w tym roku
Spotkanie autorskie

10 stycznia w Galerii na Regale odbyło
się pierwsze w tym roku czytanie dla dzie
ci z cyklu „Cały Luboń czyta dzieciom” .
Gościem spotkania był Komendant Straży
Miejskiej w Luboniu, Paweł Dybczyński.
Podczas półgodzinnego spotkania dzieci
wysłuchały kilku ciekawych opowiadań.
Na zakończenie przedszkolaki otrzymały
cukierki.

Wyobraźnia ponad wszystko!

Wyobraźnia ponad wszystko

się bardzo dużym zainteresowaniem ze
strony m ieszkańców naszego miasta.

13 stycznia w Galerii na Regale Bibliote
ki Miejskiej w Luboniu odbyło się otwar
cie zbiorowej wystawy artystów grupy
„Strefa wyobraźni” .
Artyści, to miłośnicy wolności. N ie lubią
sztywnych ram, które ograniczają ich
wypowiedzi.(...). Chcemy mieć możliwość
pokazyw ania tego, co tworzymy, co je s t
odbiciem naszych myśli. N a wystawach
zawsze prezentujem y inny zestaw prac.
Każda wystawa grupy to kolejna wysta
wa STREFY, którą warto zobaczyć.
N a w ystawie znajdują się obrazy olejne,
grafika, fotografie, rzeźby. Obrazuje ona
niemal wszystkie techniki tworzenia.
Podczas wernisażu zebrani licznie goście
mogli również wysłuchać wierszy napi
sanych przez jednego z wystawców oraz
posłuchać utworów gitarowych (również
w wykonaniu jednego z twórców).
Prace można oglądać w bibliotecznej Ga
lerii na Regale do 07 lutego w godzinach
otwarcia biblioteki.

Spotkanie autorskie

Jasełka w „Promyku"

08 stycznia w Bibliotece Miejskiej w Lu
boniu odbyło się spotkanie autorskie z mło
dymi twórcami, uczniami Gimnazjum nr
1 w Luboniu. „W iosna ju ż nie przyjdzie”
to tytuł książki, w której znajdują się

14 stycznia w Klubie Ludzi Niewidomych
i Słabowidzących „Promyk” odbyły się
jasełka przygotowane przez dzieci z klasy
3c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubo
niu. Podczas występu dzieci, opowiedzia-
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Jaseika w Promyku

LUTW - Nostalgia

ły historię narodzin Chrystusa, przeplata
jąc ją pięknymi świątecznymi piosenkami.
BM

„NOSTALGIA"
13 stycznia 2014 r. w Galerii na Regale
Biblioteki Miejskiej odbyło się spotka
nie z grafikiem, poetą i filmowcem A n
drzejem Jastrzębiem. Tematem była N O 
STALGIA. Uściślając temat należy w y
jaśnić, że dotyczył on powiązania no
stalgii z grafiką tradycyjną. N a wstępie
artysta zdefiniował pojęcie grafiki - jest
to powielanie rysunku na tle. Następnie
zapoznaliśmy się z rysem historycznym
i przemianami technicznymi tworzenia
grafiki od czasów najdawniejszych do
współczesności. Grafikę tworzyły ju ż lu
dy pierwotne zostawiając jej ślady w za
mieszkałych jaskiniach. Nadal stosuje się
następujące techniki: wypukłą, wklęsłą
i płaską. Obecnie mówi się o grafice kom 
puterowej. W tym przypadku to kompu
ter jest narzędziem, który tworzy grafikę
użytkową. W dalszym ciągu spotkania
zapoznaliśmy się z poezją pana Andrzeja.
Wiersze pochodziły z tomu autorskiego,
wszystkie ilustrowane. Z treści poezji
i ilustracji wynika, że łóżko jest tematem
nostalgii od urodzenia do śmierci. W ier
sze poety są inspiracją do tworzonego fil
mu, który dotyczy historii dziecka i jego
spotkania z osobą spokrewnioną - całość
w atmosferze przemijania. Spotkanie było
bardzo ciekawe, bowiem wyjaśniło nam
zasady twórcze grafiki jako sztuki arty
stycznej oraz powiązanie jej z przem ija
niem, tęsknotą, czyli nostalgią.
(Słuchaczka LUTW L.G.)

UWAGA! KONKURS!
Biblioteka Miejska w Luboniu, Oddział
dla Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs
na Najlepszego Czytelnika w mieście!
Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie
się do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży
i wypożyczanie książek! Zwycięzca zo
stanie wyłoniony w grudniu 2014r.

25

INFORMATOR Miasta Luboń

Ośrodek Kultury w Luboniu zaprasza:
PONIEDZIAŁEK
14:00-21:00 Klasa śpiewu rozrywkowego, em isja wokalna, za
sady pracy z mikrofonem, tworzenie własnej stylistyki w okal
nej. Lekcje prowadzone przez absolwentkę Akademii M uzycz
nej w Poznaniu, M ałgorzatę Żurek
15:00-17:50 Bioenergoterapeutka (I poniedziałek miesiąca)
15:00-18:00 Indywidualna nauka gry na gitarze akustycznej
i klasycznej, nauka akordów, nauka gry na pianinie pod okiem
instruktora - muzyka Jana Gogojewicza
15:00-18:00 Indywidualna nauka gry na gitarze akustycznej
i klasycznej. Zaprasza Wojciech W icenciak
18:00-20:00 Towarzystwo M iłośników M iasta Luboń - Zarząd
16:00-17:00 Bezpłatne porady prawne
16:00-18:00 Dyżur radnego według grafiku dyżuru radnych
18:15-20:15 R o b o ty k a -z a ję cia dla dzieci i młodzieży w wieku
od 10 lat wzwyż
17:00-18:45 Zabawa z baletem, zajęcia prowadzone przez ab
solwentkę Szkoły Baletowej w Łodzi - Mariolę Wronę
17:00-17:45 I grupa
18:00-18:45 II grupa
19:00-20:00 Z U M B A -to inspirowana latynoskimi rytmami fu
zja tańca i aerobiku. Na zajęcia zaprasza Mariola i Bartek Wrona.
Próby Chóru Bard w SM Lubonianka 18:00-20:30 - dyry
gent Arkadiusz Klemczak
W TOREK
15:30-18:45 Tuptusie, ogólnorozwojowe zajęcia dla najmłod
szych dzieci, prowadzone przez wykwalifikc
ego pedagoga
M ałgorzatę Perlińską-Baraniak. Zabawy prz\ . uzyce, gimna
styka, śpiew, plastyka
15:30-17:001 grupa
17:15-18:45 II grupa
17:00-18:30 Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego "Lubonie" zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Poznawanie polskiej
muzycznej kultury ludowej pod okiem instruktorki, absolw ent
ki szkoły baletowej, Renaty Lis
16:30-20:30 Zajęcia plastyczne prowadzone przez artystę-plastyka, dr Dariusza Głowackiego.
16:30-17:30 I grupa (5-7 lat)
17:30-18:30 II grupa (8-12 lat)
19:00-20:30 III grupa (od 13 roku życia, dorośli)
18:00-19:30 Nauka gry na flażoletach z instruktorem, muzykiem,
absolwentem Szkoły Muzycznej II stopnia, Krzysztofem Brychem
17:00-18:30 Zespół Śpiewaczy „Szarotki”
17:30-20:30 Nauka gry na gitarze z instruktorem Pawłem Szumiło
18:45-19:35 H ip - Hop Kids począt. (5-7 lat)
19:45-20:55 Hip - Hop Kids począt. (8-11 lat)

ŚRODA
10:15-11:45 Tuptusie, ogólnorozwojowe zajęcia dla najmłod
szych dzieci, prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga
- M ałgorzatę Perlińską-Baraniak. Zabawy przy muzyce, gim 
nastyka, śpiew, plastyka
15:30-21:00 Klasa śpiewu rozrywkowego, emisja wokalna, za
sady pracy z mikrofonem, tworzenie własnej stylistyki wokal
nej. Lekcje prowadzone przez absolwentkę Akademii M uzycz
nej w Poznaniu, M ałgorzatę Żurek
15:00-18:00 Indywidualna nauka gry na gitarze akustycznej
i klasycznej, nauka akordów pod okiem instruktora - muzyka
Jana Gogojewicza
15:00-21:00 N auka gry na gitarze z instruktorem Pawłem Szu
miło
17:00-20:00 N auka gry na gitarze z instruktorem Wojciechem
Wicenciakiem.
18:00-20:45 Hip Hop
18:00-18:50 H1P-HOP - średni dzieci 6-8 lat
19:00-20:50 H IP -H O P -m ło d zież 12+
18:00-21:00 Spotkania Grupy AA „Avanti”
13:30-16:00 Koło Emerytów i Rencistów WPZZ (raz na kwarta.}
CZWARTEK
15:00-18:00 Towarzystwo M iłośników M iasta Luboń - sekcja
kulturalna
16:30-18:30 Próby zespołu muzycznego „Ton” - instruktor Je
rzy Zgrzeba.
17:00-17:45 „Wokół tańca” - grupa 5-8 lat
18:00-18:45 „Wokół tańca” - g r u p a 9-13 lat
19:30-20:30 Z U M B A -to inspirowana latynoskimi rytmami fu
zja tańca i aerobiku. Na zajęcia zaprasza Mariola i Bartek Wrona.
10:00-11:00 LUTW - sekcja artystyczna - zajęcia plastyczne wg planu II czwartek miesiąca
17:00-18:00 LUTW - sekcja artystyczna - zajęcia plastyczne
- wg planu IV czwartek miesiąca
18:00-19:00 Porozmawiajmy po francusku
19:00-20:30 Wokół sztuki - wokół fotografii - wykłady, pre
zentacje i warsztaty w IV czwartek miesiąca
PIĄTEK
9:00-11:00 Nauka gry na gitarze z instruktorem Wojciechem
W icenciakiem.
Informacje: 61 8130 072, 500 287 325
Odwiedź naszą stronę internetową: www.oklubon.pl
Znajdziesz tam relacje z aktualnych imprez i zapowiedzi zbli
żających się wydarzeń!

Porady prawne w Ośrodku Kultury w Luboniu
W Ośrodku Kultury w Luboniu udzielane są bezpłatne porady prawne w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 17.00.

|S q Iq

I

na wynajem

Ośrodek Kultury wynajmuje przestronną salę, z lustrami ściennymi, na uroczystości
rodzinne oraz kursy i szkolenia. Sala znajduje się w budynku ośrodka przy ulicy Jana
Ul Sobieskiego 97 w Luboniu.
Istnieje możliwość wynajmu sali również z zapleczem kuchennym i jego pełnym w y
posażeniem. Cennik oraz szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:
posa
618130072 i na stronie: www.oklubon.pl

Lr
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Spotkanie
kolędowe
LUTW
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
zebrali się 3 stycznia w Ośrodku Kultu
ry na spotkaniu kolędowym. Frekwencja
dopisała i prawie 70 słuchaczy wzięło
udział we wspólnym śpiewaniu kolęd.
Impreza minęła w miłej i świątecznej at
mosferze przy stole zastawionym sma
kołykami.
M agda Baranowska

uPokaz taneczny

Ośrodku
W grudniu przeprowadziliśmy warsztaty
tw orzenia stroików świątecznych M.B.

LUTW w Ośrodku
W grudniu odbył się pokaz tańca dla rodziców dzieci, które uczęszczają na zajęcia
taneczne do Ośrodka Kultury w Luboniu. W ystępowała również najmłodsza grupa
dzieci, która dopiero od września rozpoczęła przygodę z Hip-hopem. Poziom zaaw an
sowania symbolizował kolor stroju tan cerzy .. M.B.

,[

Poranne grudniowe spotkanie
sekcji artystycznej LUIW de
dykowane było malarstwu akwarelą wodną.
Omówiliśmy wymieniąną technikę plastycz
ną i spróbowaliśmy praktycznego jej zasto
sowania.
Magda Baranowska

|Ośrodek Kultury w Luboniu zaprasza:_______________________

c

- W pierwszym tygodniu ferii, czyli od 3 do 7 lutego Ośrodek Kultury organizuje dla
dzieci szkolnych półkolonie, które mają charakter wyjazdowy.
- Warsztaty z cyklu pomysłowe dekoracje • decoupage, opłata 10 zł/os., liczba
miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. - 1 3 lutego o godz. 17:30
- spektakl komediowy „Separacja” w wykonaniu Elwiry Romańczuk i Mariusza Mar
czuka. Wstęp wolny. - 1 4 lutego o godz. 18:00
Sztuka opowiada o małżeństwie nauczycieli, które przeżywszy ze sobą ćwierć wieku wkracza w fazę nieuchronnego
kryzysu. W pierwszym akcie Joanna i Patryk wystawiają sobie rachunki za przeżyte razem lata. Zarzuty są śmiesz
ne i banalne, ale wobec nie dających się okiełznać emocji, prowadzą do podjęcia decyzji o separacji. Kolejne dwa
akty to typowa komedia omyłek, nieporozumień i zabawnych intryg. Pozorna wojna nieoczekiwanie ujawnia uczucia,
które, jak się okazuje, wciąż mocno ze sobą wiążą skłóconych małżonków. Błyskotliwe dialogi i humor są gwarancją
dobrej zabawy.
Małżeńskie perypetie jak w soczewce skupiają te problemy, z którymi borykają się pary niekoniecznie z dużym sta
żem. Spotkanie z bohaterami sztuki pozwala spojrzeć na nie z dużym dystansem.
- Przedstawienie pt. „Koziołek Niematołek” - spektakl dla dzieci o poprawnej poiszczyźnie. Wstęp wolny (grupy zorganizowane po wcześniejszym zgłoszeniu).
- 2 8 lutego o godz. 10:00
Ośrodek Kultury w Luboniu, ulica Jana III Sobieskiego 97. Informacje: S 1 813-00-72, 500 287 325, strona internetowa:
Ośra
www.oklubon.pl
WWW
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WAŻNE TELEFONY
Telefon alarmowy 112
Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego
tel. kom. 697 630 824
Pogotowie Ratunkowe
ul. Pułaskiego 15
tel. 61-813-09-99
Pogotowie Gazowe
tel. 992
Straż Miejska
ul. Dworcowa 1
tel. 61-813-19-86
Pogotowie W od-Kan Mosina
tel. 61-813-21-71
61-819-77-85
994
Kom-Lub
ul. Niepodległości 11
tel. 61-813-05-51
www.kom-lub.com.pl

„Translub" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13
tel. 61-813-01-45
www.translub.pl
Komisariat Policji
ul. Powstańców Wlkp. 42
tel. 61-813-09-97
Poczta
Luboń 1
ul. Poniatowskiego 18
61-813-02-33
Luboń 3
ul. Wschodnia 19/22
61-899-11-40
FILIE
ul. Żabikowska 62
61-813-03-52
ul. Jana III Sobieskiego 97
61-813-02-64
Agencja pocztowa
ul. Armii Poznań 48

Straż Pożarna
ul. Żabikowska 36
tel. 61-813-09-98
Posterunek Energetyczny
ul. Fabryczna 2
tel. 61-813-03-02
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Źródlana 1
tel. 61-810-50-85
Cmentarz Komunalny
w Luboniu
ul. Armii Poznań 51 c
Administrator - Biuro
Majątku Komunalnego
tel. 61-813-00-11
w godz. 9.00-15.00
Sprawy o pochówek
tel. 61-813-12-62
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