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W trakcie obrad jury na scenie wystąpiły gwiazdy tegorocznej edycji festiwalu Anita Lipnicka i John Porter

I
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Tym razem finaliści przenieśli nas w klimat
dwudziestolecia międzywojennego. Wśród
17 wykonawców, którzy zakwalifikowali się
do finałowego koncertu najlepszą, zdaniem
jury, okazała się Kamila Markuszewska,
która wykonała utwór „Rebeka" autorstwa
duetu Andrzej Włast, Zygmunt Białostocki.
Na drugiej pozycji uplasowała się Paulina
Jeżewska z piosenką "Tomasz, skąd ty to
masz", a na trzeciej Aleksandra Gałka za
ciekawą aktorsko prezentację szlagi„Ballada o zagubionym sercu". Nagr
publiczności otrzymała Roxana Tutaj zu
wykonanie przeboju „Ta mała pita dziś".
W trakcie Festiwalu przyznano także nagro
dy specjalne:
- Szkoły Policealnej Cosinus dla Olgi Lisińskiej
- Ośrodka Kultury w Luboniu dla Jakuba
Ciesielskiego
- Prezesa LOSIR Sp. z o.o. dla Kamili Markuszewskiej
- firm y BROKER, która nagłaśniała koncert
dla Agnieszki Więckiewicz
Wśród licznie zgromadzonych widzów hali
LOSIR znaleźli się m.in. Wiceprzewodniczą

cy Parlamentu Europejskiego pan Ryszard
Czarnecki, Marszałek Woj. Wielkopolskie
go pan Marek Woźniak oraz wspierający
nas od początku istnienia imprezy Poseł na
Sejm RP pan Marek Niedbała.
W trakcie obrad jury na scenie wystąpiły
gwiazdy tegorocznej edycji Festiwalu Anita
Lipnicka i John Porter.
Aranżacje piosenek opracował Maciej Szy
mański. Koncert, w formie spektaklu muzycz
nego wyreżyserował dyr. artystyczny Festiwalu
Antoni Urban. W jury Festiwalu zasiedli: Roman
Kołakowski - kompozytor, aranżer, wokalista,

Halina Benedykt- wokalistka, Bartosz Zielony
(TABB) - producent muzyczny, Wojciech Mi
chalski - Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych
w Poznaniu i Rafał Marek-Zastępca Burmistrza.
Nagrodę publiczności w formie dwói
voucherów na 7 dniowy pobyt dla 2 osób
w Pensjonacie Savana w Mielnie ufundowali
właściciele obiektu Magdalena Brauza i Sła
wom ir Gierach. Sponsorami imprezy byli:
Autostrada Eksploatacja, LUVENA, KOMLUB, Hotel Poznański i WODAN. Kwiaty
ufundowała EFEKTOWNIA.
Angelika Stefaniak
Zwyciężczyni W Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki LUBOŃ 2014 - Kamila Markuszewska

Uczestnicy festiwalu
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Miasto bliżej mieszkańców
_______________________________________________________________ U M L
5 października 2014 w Bibliotece Miejskiej w Luboniu odbyło się zainicjowa
ne przez Burmistrza Miasta spotkanie „M iasto bliżej mieszkańców", którego
tematem przewodnim było stworzenie w Luboniu rad osiedli

1
Szanowni Mieszkańcy Lubonia

rodzy Państwo, zbliżają
się wybory samorządo
we, o których piszemy na
stronach 16-20. Zachęcamy
do głosowania. Rozstrzy
gnięty został konkurs na
najładniejszy ogród i bal
kon w Luboniu (str. 4).
W październiku władze na
szego miasta i mieszkańcy
wzięli udział w akcji sadze
nia drzew z okazji 60-lecia Lubonia (str. 5). Przed
nami Wszystkich Świętych
i rocznica odzyskania Nie
podległości. Uczcijmy te
ważne Święta.
red. nacz. Regina Górniaczyk

W numerze:
str. 2-6, 8 -9 ,1 0 ,1 1 ,1 3 , 20, 22,
23, 24, 25 - Aktualności
str. 5, 22 - Wydział Sptaw Komu
nalnych
str. 6-7 - Komunikaty z Magistratu
str. 10 - Urząd Stanu Cywilnego
str. 11 - Straż Miejska
str. 11 - Ochotnicza Straż Pożarna
str. 1 2 -Sportow y Luboń
str. 12, 22 - Działają w Luboniu
str. 1 4 -R a d a Miasta
str. 15 - Nasze Dzieje
str. 16-20 - Wybory samorządowe
str. 21 - Porada Prawna
str. 23 - Co słychać
w przedszkolach
str. 25-27 - Co słychać w szkołach
str. 28-29 - Biblioteka Miejska
str. 30-31 - Ośrodek Kultury
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Spotkanie „Miasto bliżej mieszkańców"

Zaproszono na nie prezesów i członków
zarządów wspólnot z al. Jana Pawła II, ul.
Wschodniej, Konarzewskiego i Kocha
nowskiego oraz inne osoby, które mogły
by zaangażować się w tworzenie jedno
stek samorządu pomocniczego. Ideą jest,
aby taka jednostka pomocnicza powstała
na początku właśnie w Nowym Centrum
Lubonia, skąd wyszła ta inicjatywa, a na
stępnie w pozostałych częściach Miasta.
Inicjatorami pomysłu są Piotr Izydorski
i Tomasz Kołodziej - mieszkańcy NCL
-u, którzy kilka miesięcy temu złożyli
wniosek o powołanie rady osiedla dołą
czając ponad 200 podpisów mieszkań
ców ul. Wschodniej popierających ten
pomysł. Na spotkanie z ramienia Rady
Miasta zostali zaproszeni Przewodni
czący Rady Miasta oraz Przewodnicząca
Komisji Organizacyjno-Prawnej, w któ
rej kompetencjach jest opracowywanie
statutów jednostek.
Podczas spotkania była okazja, aby za
prezentować przedstawicielom wspólnot
z NCL-u pomysł i najbliższe plany do
tyczące powołania miejskiego zespołu
ds. samorządu pomocniczego. Zadaniem
zespołu będzie stworzenie dokumentacji
potrzebnej do realizacji pomysłu i orga

nizacja konsultacji społecznych tak, aby
w październiku 2015 r. równolegle z wy
borami parlamentarnymi mogły odbyć się
wybory do rady osiedla Nowego Centrum
Lubonia. Cieszy fakt, iż również przedsta
wiciele mieszkańców wyrazili chęć spo
łecznego uczestniczenia w pracach zespołu.
Na spotkaniu była możliwość dyskusji
z władzami Miasta, dr Pawłem Antko
wiakiem - pracownikiem UAM, jak i z
inicjatorami pomysłu na tematy zarówno
związane z samorządem pomocniczym
jak i inne nurtujące mieszkańców NCL-u
- np. problem utwardzenia ulic, odprowa
dzania deszczówki, oświetlenia, brakują
cej zieleni i miejsc rekreacji - tak potrzeb
nych rodzinom zamieszkującym NCL.
Wspólne trudności i codzienne troski
łączą mieszkańców. Nowe Centrum Lu
bonia, ale również i każda z pozostałych
części Miasta ma swoje własne lokalne
problemy, potrzeby i oczekiwania. Do
brym pomysłem jest, aby połączyć siły
z innymi użytkownikami tych samych
ulic czy podwórek i wspólnie dążyć do
tego, aby zmieniać lokalną rzeczywistość
na lepszą, gdyż to osoby mieszkające na
jednym osiedlu czy przy tej samej ulicy
najlepiej wiedzą, czego im brakuje.
■

: Zmiany w organizacji ruchu - Wszystkich Świętych
; Tak jak w poprzednich latach na czas zmiany organizacji ruchu ul. Cmentarna, Traugutta oraz ul.
! Boczna staną się ulicami jednokierunkowymi. Na ul. Cmentarnej od strony ul. Poniatowskiego
! obowiązywać będzie jeden kierunek w stronę ul. Opłotki - wylot na Poznań. Na ul. Traugutta od
! strony wjazdu z Poznania jeden kierunek w stronę skrzyżowania z ul. 11 Listopada. Zmiany zostaną
! wprowadzone w dniach od 31 października do 2 listopada 2014 roku.
3

kategoria najpiękniejszy balkon

kategoria najpiękniejszy ogród
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Konkurs "Zielony Luboń" rozstrzygnięty

Kryterium oceny podle
gał ogólny wygląd bal
konu lub ogrodu, róż
___________________________________________________M agda Baranowska
norodność
gatunków
iosną tego roku Urząd Miasta w Luboniu ogłosił konkurs na najpięk zieleni i pomysłowość
niejszy ogród, taras lub balkon. Swoje propozycje można było nadsy
w jej rozmieszczeniu,
łać do 30 czerwca 2014 roku. Do Urzędu wpłynęło wiele zgłoszeń, a komisja
kompozycje kwiatowe, a także dodatko
konkursowa miała nie lada problem, aby dokonać wyboru.
we elementy architektury ogrodowej.
W lipcu zostały przeprowadzone oględzi W kategorii II (najpiękniejszy balkon) Właściciele zwycięskich ogrodów i bal
ny zgłoszonych propozycji, a 16 wrze pierwsze miejsce przypadło panu Marci konów to niewątpliwie pasjonaci ogrod
śnia 2014r. spośród uczestników konkur nowi Ratajczakowi, drugie miejsce zaję nictwa, bowiem stworzenie pięknej zielo
li państwo Jolanta i Krzysztof Rybaccy, nej przestrzeni wymaga nie tylko wiedzy,
su wyłoniono zwycięzców.
ale i zaangażowania.
W kategorii I (najpiękniejszy ogród) a trzecie pani Danuta Fogiel.
pierwsze miejsce zajęła pani Marianna Celem konkursu Zielony Luboń było Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Za
Dąbkowska, drugie miejsce pani Alina Ko zwrócenie uwagi na dbałość o własne po praszamy do konkursu w przyszłym roku
nieczna, a na trzecim miejscu uplasowała sesje, ogrody i balkony, poprawa estetyki Sponsorami nagród byli: Miasto Luboń,
się pani Agata Budzyńska. W tej katego miasta, a także promocja pomysłowości sklep ogrodniczy "Wszystko dla Ogrodu"
rii przyznano także wyróżnienia dla pani i stosowanie nowatorskich rozwiązań Stefan Osiecki oraz Centrum Ogrodnicze
Marii Wójcik oraz dla pani Ewy Jacewicz. w kreowaniu estetycznej przestrzeni.
Strączkowscy.
■

W
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Z inicjatywy Zastępcy Burmistrza Rafała Marka, z okazji 60-lecia Miasta, na Wzgórzu
Papieskim, zasadzono 60 czerwonych dębów. Każde drzewo ma swojego patrona - oso
bę urodzoną w jednym z kolejnych lat od rocznika 1954 do 2014. Symbolizuje to tabliczka
z imieniem i rokiem urodzenia opiekuna. W imieniu najmłodszych patronów, drzewa
sadzili rodzice lub dziadkowie.
Oprócz 60 drzew, posadzono jeszcze dodatkowe trzy dęby symbolizujące 3 wsie: Luboń,
Lasek i Żabikowo. Opiekunami tych drzew zostało trzech lubonian, którzy urodzili się przed
1954 rokiem.
Akcja sadzenia drzew cieszyła się dużym powodzeniem. Zgłoszeń napłynęło więcej niż
oczekiwano, dlatego w przypadku wielu roczników, musiato dojść do losowania opiekuna.
Warunkiem uczestnictwa w akcji był meldunek w Luboniu.
Magada Baranowska

LUBONIA
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[Wykaz nieruchomości Miasta Luboń przeznaczonej do oddania w najem:

I

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 przeznaczonych do
wydzierżawienia:
• część działki nr 21/12, ark. 8, obręb Lasek, z przeznaczeniem na cele składowe,
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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Inwestycje komunalne - październik
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKANSKA.
W zakres inwestycji wchodzi budowa kanału sanitarnego w ul. 1 Maja i odcinku ul. J. III Sobieskiego wraz z przyłączami i studzienkami na
posesjach. Termin realizacji zadania do 15.09.2015 r.
2. W dniu 14.10.2014 r. rozstrzygnięto również przetarg na budowę drogi wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej
w ul. 1 Maja. Spośród nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożył ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH KRYSTYNA MICHAŁOWSKA Z ROGALINKA. Tak jak w przypadku budowy kanału deszczowego termin zakończenia prac został wyznaczony na 15.09.2015 r.
3. Trwają prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu na budowę drogi w ul. Brzechwy. W ramach inwestycji zostanie wykonany
remont kanału deszczowego, budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa drogi. Wcześniej PGNiG SPV4 wykona remont sieci gazowej
zlokalizowanej w tej ulicy.
4. W dniu 7.10.2014 r. podpisano umowę z firmą MEGABUD z Kostrzyna Wlkp. na remont ul. Dąbrowskiego. W ramach inwestycji wyko
nany zostanie ciąg pieszo - jezdny o długości 181 mb z kostki brukowej. Termin zakończenia prac do 31.01.2015 r.
5. Przygotowujemy dokumentację przetargową dla budowy łącznika pomiędzy halą LOSIR, a Gimnazjum nr 2.
6. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Z DOPIEWA prowadzi roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Konwaliowej oraz
Owocowej. Termin zakończenia prac do 31.12.2014 r.
7. Ze względu na podpisane porozumienie ze wspólnotą mieszkaniową z ul. Wschodniej projektanci uzupełnili w ZUDP brakujące doku
menty dotyczące projektu budowlanego dla budowy oświetlenia ul. Wschodniej, Jana Pawła II oraz Kochanowskiego. (Następnie zostanip
złożony wnisek o pozwolenie na budowę, jeśli uzyskamy to pozwolenie w tym roku, to ogłosimy przetarg)
8. W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wymienione zostały drzwi ewakuacyjne. W dniu 16.10.2014 r. podpisano umowę na wymianę
drzwi wejściowych od strony ul. Żabikowskiej oraz boiska szkolnego.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Luboń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - „Stary Luboń"
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 ze zm.) oraz art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2O13r.,
poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Luboń - „Stary Luboń ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17. 10. 2014
r. do 06. 11. 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Luboniu.
Materiał, wyłożony do publicznego w
, będzie dostępny również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem:
www.lubon.pl - BIP - Wyłożenie planu miejscowego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.10.2014r. (poniedzia
łek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Luboniu, w Sali Sesyjnej (II p.), o godzinie 15:00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki orga
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi mogą być wnoszo
ne w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania icl
bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miej
skiego w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń lub e-mail: office@lubon.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20 listopada 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Luboń.
BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ
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Linia 601

W październiku została uruchomiona nowa linia autobusowa 601 łącząca Dolny Lasek z Centrum Lubonia. Do Urzędu Miasta dociera wiele
pozytywnych opinii na ten temat. Na wniosek mieszkańców zmodyfikowano nieco rozkład jazdy autobusu, który ma też służyć rozwojowi
Parku Przemysłowego. Zachęcamy do korzystania z nowej lini.

Chodniki na ulicy Sobieskiego

Rozpoczął się remont chodników po wykonanych przyłączach kanalizacyjnych. W związku z tym, że chodniki na ulicy Sobieskiego
wymagają zasadniczego remontu, dlatego też został złożony wniosek do budżetu o sporządzenie projektów, na podstawie których to
zadanie będzie realizowane w przyszłości.

Miasteczko ruchu drogowego

Pod koniec października mają zostać otwarte dwa Miasteczka Ruchu Drogowego. Pierwsze będzie zlokalizowane przy Szkole Podstawowej
nr 3, a drugie przy Gimnazjum nr 2. Obecnie czekamy na dostawę sprzętu tj. komputerów i oprogramowania, a także rowerów.
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K O M U N IK A T Y Z M A G IS TR A TU

Aquanet informuje: do końca roku zakończy się budowa kanalizacji
Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 31.12.2014r. Zgodnie z Umową o odpro
wadzenie ścieków, par. 4 ust. 1, Aąuanet S.A. poinformuje odbiorców o możliwości zrzutów
ścieków - działanie planowane na I kwartał 2015r. Następnie odbiorca powiadomi pisemnie/
telefonicznie Spółkę o podłączeniu instalacji wewnętrznej z siecią kanalizacyjną Spółki. Po
wykonaniu powyższych czynności możliwy będzie zrzut ścieków.

a CJ U A N C T |

Wymiana kanału deszczowego na ul. Cieszkowskiego

Ruszyły prace przy wymianie kanału deszczowego na. ul. A. Cieszkowskiego w kierunku NCL. Zwracamy uwagę na zmiany w organizacji
ruchu i utrudniony dojazd do posesji. Liczymy na Państwa wyrozumiałość. Zakończenie prac ok. potowy grudnia 2014.

Przedłużenie prac na Strumieniu Junikowskim

Ze względu na szeroki zakres spraw oraz trudny (podmokły) teren wydłużono termin ukończenia prac w obrębie Strumienia Junikowskiego
Pomimo dobrego tempa nieco wydłużą się prace w obrębie Strumienia Junikowskiego.
Prace na tym cieku wodnym wykazały odprowadzanie wód deszczowych z nierucho
mości oraz niestety w dwóch przypadkach odprowadzania ścieków do wód Strumienia.
Właściciel jednej z posesji został już ukarany mandatem karnym (500 zł) i zobowiązany
do usunięcia rury odprowadzającej ścieki. Ponadto firmie Ekobau dodatkowo zlecono
wykonanie prac: usunięcie progu wodnego w obrębie ul. Powstańców Wielkopolskich
oraz geodezyjne wyznaczenie granic terenu oraz wzmocnienie skarp w obrębie ul. Żabikowska-Puszkina.

Podsumowanie konsultacji społecznych
W dniach od 29.09.2014 do 07.10.2014 roku w Urzędzie Miasta Luboń odbywały się konsultacje społeczne w sprawie Rocznego programu
współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. Konsultacje odbyły się drogą pisemną.
Nie wniesiono zastrzeżeń.

Zabytkowe aleje drzew pod ochroną

Na zaproszenie Zastępcy Burmistrza Rafała Marka 3 października br. nasze miasto odwiedzili arboryści z Wrocławia. W trosce o nasze
zabytkowe aleje drzew miasto zamierza nawiązać współpracę ze specjalistami w zakresie kompleksowej ochrony drzew pomnikowych
i ich siedlisk.
Zaproszone osoby specjalizują się w ochronie drzew rosnących w alejach, przygotowaniu
opracowań dotyczących stanu zdrowotnego drzew oraz wykonywaniu kompleksowych
prac arborystycznych.
Pracownicy Wydziału Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska UML oprowadzili specja
listów wzdłuż alei pomnikowych w Żabikowie omawiając problemy związane z pogarsza
niem siedlisk ponad stuletnich drzew.
W wyniku przeprowadzonej wizji i rozmów na temat alei pomnikowych na terenie Lubonia
ustalono plan dalszej współpracy mającej na celu poprawę stanu drzew pomnikowych
w naszym mieście.
Wydział Planowanie Rozwoju i Ochrony Środowiska

Zmiana organizacji na skrzyżowaniu
Buczka-Targowa-Poznańska-Żabikowka
W związku z tym, że po wprowadzeniu zmian w komunikacji na skrzyżowaniu ulic Buczka-Targowa-Poznańska-Żabikowska część miesz
kańców okolicznych ulic wniosła protest, Zastępca Burmistrza Mikołaj Tomaszyk, po kolejnej wizji lokalnej poprosił o opinię Komendanta
Miejskiego w Poznaniu, a także Komendanta Straży Miejskiej oraz projektanta, który opracowywał te zmiany. Prośba o pisemną opinię
została już skierowana. Organizacja ruchu musi być bezpieczna, ale również musi służyć mieszkańcom.

Budowa kanalizacji z przyłączami na ulicy I Maja

Po 1 listopada rozpocznie się remont ul. I Maja. Rozpoczęcie prac wiązało się z uzyskaniem decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju w za
kresie odstępstwa od przepisowej szerokości pasa drogowego. Pozyskano środki zewnętrzne na budowę kanału sanitarnego w wysokości
1.460 OOO.OOzł. Środki pochodzą z Aquanetu w ramach inwestorstwa zastępczego. Przy okazji remontu Miasto chce też zbudować parking
przed Szkołą Podstawową nr 4 . Na czas remontu dojście do szkoły będzie od ulicy Dojazdowej. Utrudniony będzie też dojazd do posesji.
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zagospodarowania przestrzennego będą
posiadać grunty, pomiędzy ul. Fabrycz
ną a ul. Chudzickiego, na których będzie
można rozpocząć budowę szkoły.

Rafat Marek razem z prof. Jerzym Smorawińskim i Ryszardem Olszewskim otwiera boisko Orlik przy SP
nr 4 w Luboniu (grudzień 2009).

Odpowiedzialność za decyzje
Wywiad z Zastępcą Burmistrza Rafałem Markiem
Redakcja: Panie B urm istrzu, osiem lat
pracował Pan jako zastępca B urm i
strza, wielu zaskoczyła Pana decyzja
o tym, że nie podejm ie Pan pracy w k
lejnej kadencji na tym stanowisku.
Rafał M arek: Tak, to prawda. Już 12 lat
pracuję na rzecz naszego Miasta, osiem
jako zastępca, cztery jako radny. To dłu
gi okres, czas na zmiany i zmierzenie się
z nowymi wyzwaniami. Przez ostatnie lata
byłem odpowiedzialny za obszar społecz
ny - m. in.: edukację, bezpieczeństwo,
opiekę społeczną, kulturę, prowadzenie
bibliotek, promocję miasta. Jesienią 2012
roku Burmistrz powierzył mi również
zarządzanie zielenią. Sfera społeczna to
przede wszystkim ludzie. Dlatego zawsze
czułem ogromną odpowiedzialność za
swoje decyzje, ponieważ wiedziałem, że
będą dotyczyć konkretnych ludzi.
Redakcja: Mówi Pan o odpowiedzial
ności, co zatem sprawiło Panu naj
większą trudność, co było największym
wyzwaniem?
R.M .: Ogromnym wyzwaniem dla mnie
była powódź w 2009 roku. Musieliśmy
podejmować szybkie decyzje, tak, aby
jak najsprawniej skoordynować działania
służb, wolontariuszy i przedsiębiorców,
którzy aktywnie włączyli się do działań.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało
się uniknąć większych strat. Niestety do
dziś parlamentarzyści nie uregulowali
chaosu kompetencyjnego, który jest w tym
zakresie. Zarówno obroną cywilną, jak

i zarządzaniem ciekami wodnymi zajmu
je się wiele instytucji. Obecnie, dzięki
współpracy ze Starostwem i Regional
nym Zarządem Gospodarki Wodnej, je 
steśmy lepiej przygotowani do wielkiej
wody. Ten czas pokazał jak potrzebna jest
Luboniowi Ochotnicza Straż Pożarna.
Redakcja: Wiele zmieniło się w dzie
dzinie oświaty, jakie rzeczy uważa Pan
za najistotniejsze?
R.M .: Tak, to obszar działania, który
pochłaniał znaczną część mojego czasu.
Cieszę się, że tak dużo udało się zrobić
w tym obszarze. W tym roku zakończy
liśmy (dzięki dotacji unijnej) termomodemizacje obiektów miejskich, w tym:
szkół, biblioteki i ośrodka kultury.
Znacząco poprawiła się baza sportowa.
Dzieci i młodzież z lubońskich szkół
mogą korzystać z hali sportowo-wido
wiskowej, boisk ze sztuczną nawierzch
nią czy przyszkolnych placów zabaw.
W szybkim tempie postępuje rozbudo
wa SP nr 1. Udało się zwiększyć liczbę
miejsc w przedszkolach publicznych
o ponad 300. Dzięki wprowadzeniu dota
cji dla żłobków (finansowanej z budżetu
miasta) powstało w Luboniu kilka żłob
ków. Poważnym wyzwaniem dla władz
przyszłej kadencji stanie się budowa no
wej szkoły w obszarze Nowego Centrum
Lubonia. Tego, z powodu ograniczeń
finansowych nie udało nam się zrobić.
Moim następcom będzie jednak o tyle
łatwiej, że po zmianie studium i planów

Redakcja: Pewnie będą tacy, którzy
powiedzą, przecież można było szyb
ciej i lepiej?
R.M.: Każdy może mieć własne zdanie
na ten temat. Edukacja to ważny obszar,
zarówno dla mieszkańców, jak i dla samo
rządu. Jednakże w Luboniu zapóźnienia
inwestycyjne w obszarze infrastruktury
dróg i kanalizacji są tak duże, że w ob
szarze edukacji więcej nie dało się zrobić.
Burmistrz i radni muszą pogodzić ocze
kiwania mieszkańców; jedni chcą dróg,
inni nowej szkoły, jedni więcej kultury,
jeszcze inni poprawy bezpieczeństwa!
A mówimy cały czas o tych samych pie
niądzach w budżecie Miasta, które muszą
sfinansować zarówno jedne, jak i drugie
potrzeby. Dlatego my koncentrowaliśmy
się na tych inwestycjach, na które moż
na było pozyskać pieniądze z zewnątrz.
Przykładowo dofinansowanie hali wido
wiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr
2 to kilka milionów złotych, kolejne to
termomodemizacja obiektów użyteczno
ści publicznej, budowa boisk ze sztuczną
nawierzchnią czy środki unijne na uru
chomienie dodatkowych miejsc w przed
szkolach.
Redakcja: Co z bazą kulturalną i tym
obszarem działania?
R.M .: Jeśli chodzi o większe wydarzenia
kulturalne, to do 2007 roku w Lubonii
organizowano wyłącznie Dni Lubonia.
Obecnie możemy pochwalić się festiwa
lem teatralnym „Malta na bis”, Ogólno
polskim Festiwalem Piosenki, którego
poziom rośnie z roku na rok. W tym roku
został entuzjastycznie odebrany przez wi
dzów i media, które określiły go mianem
„muzycznej uczty”, realizujemy kino let
nie, organizowaliśmy koncerty w luboń
skich kościołach. Coraz więcej imprez
kulturalnych organizuje Ośrodek Kultury
i Biblioteka Miejska. Możliwości loka
lowe tych dwóch ostatnich instytucji są
ograniczone, dlatego należy wychodzić
na zewnątrz z imprezami plenerowymi
dla mieszkańców.
R edakcja: Stosunkow o krótko, bo od
dwóch lat zajm uje się Pan zielenią
miejską. Jesteśm y po akcji „60 drzew
na 60 lecie M iasta”, zaskoczyło Pana
zaangażowanie mieszkańców?
R.M .: Faktycznie zielenią zajmuję się
dopiero dwa lata. W tym obszarze jest
jeszcze wiele do zrobienia. Popularność
akcji nie zaskoczyła mnie, ponieważ pla1A ( 1
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nując to działanie wiedziałem, że mamy
w Luboniu mieszkańców, którzy chętnie
angażują się w sprawy miejskie, a jeśli
dołożyć do tego powszechny deficyt zie
leni w Luboniu, to ta akcja musiała się
udać. Mam nadzieję, że tradycją stanie
się coroczne losowanie i sadzenie drzewa
upamiętniającego kolejne lata z historii
Lubonia.
W tym roku w Parku Papieskim zasa
dziliśmy ponad 120 drzew, a w ostatnich
latach w całym Luboniu kilkaset. Lubonianie oczekują od Miasta dalszych
działań w zakresie zieleni. Każdy z nas
chciałby, aby Luboń był nie tylko sy
pialnią, ale abyśmy również mogli spę
dzać tu miło czas. Do tego potrzebne
są nowe inwestycje w rekreację i sport,
^.onieczne są nowe boiska, place zaoaw, ścieżki rowerowe i skwery ziele
ni. Obecnie ruszyła rewitalizacja Parku
Siewcy, stopniowo Miasto będzie przy
wracać mu świetność, łącznie z przy
wróceniem fontanny, która działała tam
przed laty. W przyszłym roku połączymy
działania z Radą Osiedla Swierczewo
i Miastem Poznań, aby udostępnić miesz
kańcom Szachty. Powstaną ścieżki rowe

AKTUALNOŚCI
rowe i infrastruktura parkowa.
Redakcja: A czego nie udało się Panu
zrobić?
R.M .: Nie zdążę już wcielić w życie
swojego pomysłu związanego z utwo
rzeniem w Luboniu „Inkubatora Sto
warzyszeń”. To miejsce, w którym mo
głyby spotykać się lubońskie stowarzy
szenia. Miejsce, gdzie mogłyby korzystać
z porad osób zajmujących się doradztwem
z zakresu pozyskiwania funduszy na swo
ją działalność. Może w przyszłości ten
pomysł będzie zrealizowany. Natomiast
bardzo się cieszę, że jeszcze w listopa
dzie uda się uruchomić trasę turystyczną
po lubońskiej architekturze przemysło
wej. Mamy w Luboniu prawdziwe perły
znanych architektów, np. Hansa Poelziga. Jego twórczość, w tym lubońskie
budynki, są opisywane w podręcznikach
dla studentów architektury wielu krajów.
Na początku listopada wspólnie z PLOT
(Poznańska Lokalna Organizacja Tury
styczna) organizujemy wizytę studyjną
dziennikarzy, nie tylko z Polski. W grud
niu powinna już być możliwość zwie
dzania budynków przez mieszkańców

i turystów. Tutaj kieruję ogromne podzię
kowania dla firm Lubanta, Luvena, PHU
Marek Zimliński, które zdecydowały się
udostępnić nam swoje pomieszczenia.
Redakcja: Panie Rafale co chciałby
Pan powiedzieć na koniec?
R.M .: Należałoby się pożegnać. Przede
wszystkim jednak chcę podziękować
moim wszystkim współpracownikom,
Panu Burmistrzowi, Dariuszowi Szmy
towi, pracownikom miejskich jedno
stek, osobom, które mi pomagały. Tym
wszystkim, którzy przez osiem lat wspie
rali moje pomysły i pomagali je realizo
wać. Ogromne dziękuję należy się człon
kom lubońskich stowarzyszeń i klubów,
przedsiębiorcom, często anonimowo dzia
łającym społecznie na rzecz swojej ma
łej ojczyzny. Wiele udało mi się zrobić
i wiem, że gdy za kilkanaście lat prze
spaceruję się ulicami Lubonia, to znajdę
tu ślady swojej pracy. Nie jest łatwo być
Burmistrzem, czasem dopiero po latach
ktoś docenia nasze decyzje. Ja jednak od
chodzę usatysfakcjonowany, bo wiem, że
każdego dnia starałem się pracować naj
lepiej, jak potrafiłem. Dziękuję.

Trasa turystyczna „Szlakiem architektury przemysłowej w Luboniu”.
Już w listopadzie odbędzie się pierwsza wizyta studyjna z udziałem polskich i zagranicznych dziennikarzy trasą turystyczną „Szlakiem ar
chitektury przemysłowej w Luboniu, której pomysłodawcą byt z-ca burmistrza Rafa! Marek. Koordynatorem projektu jest Ośrodek Kultury
w Luboniu przy współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) oraz dr Izabellą Szczepaniak, która podjęta się historycz
nego opracowania trasy oraz oprowadzania wycieczek. Trasa prowadzić będzie po wybranych obiektach wpisanych w rejestr lubońskich
zabytków: tj. od szkoty elementarnej (dawna SP 3), dworzec PKP teren dawnych zakładów WPZZ, stodownię i komin fabryczny, z możli
wością zajrzenia do środka, 7 kondygnacyjną drożdżownię, Park Siewcy oraz Halę Poelziga. Wszystkie te obiekty zostaty udostępnione do
zwiedzania, dzięki uprzejmości obecnych właścicieli obiektów, tj. pana prezesa Janusza Kołodziejczyka, pana prezesa Grzegorza Zagozdy
oraz pana prezesa Marka Zimlińskiego, którym za to bardzo dziękujemy. 0 terminach zwiedzania trasy będziemy informować na stronie
internetowej Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miasta Luboń, w Informatorze Miasta Luboń, na portalach społecznościowych PLOT i Miasta
Poznania (w tym na Facebook City of Poznan). Relacja z wizyty studyjnej będzie opublikowana w kolejnym Informatorze Miasta Luboń.

„Błękitna tarcza”

ZABYTEK

W miesiącu październiku, dzięki współpracy z Powiatowym Konserwatorem Zabytków i Wydziałem Promocji Staro
stwa Powiatowego w Poznaniu, na obiektach zabytkowych miasta Luboń, pojawiły się tabliczki „Zabytek chroniony
prawem” . Identyfikacja „błękitną tarczą” wskazuje miejsca o znaczącej wadze historycznej.
Jako pierwszy oznaczony został budynek mieszkalny przy ul. Armii Poznań 49a. Pozostałe obiekty które oznakujemy
to m.in.: niemiecki obóz karno- śledczy w Żabikowie, kościół pw. Św. Barbary w Żabikowie, budynki kolonii mieszkal
nej dawnej fabryki chemicznej przy ul. Kolonii PZNF1-4, zabudowa fabryczna Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego.
Mamy nadzieję, iż zamieszczone tabliczki pozwolą na lepszą identyfikację budynków zabytkowych w naszym mieście.

Miasto Luboń wyróżnione certyfikatem projektu
"Mam dziecko-pracuję"

■
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C H R O N IO N Y P R A W E M

C E R T Y F IK A T

Przez 2 lata w Wielkopolsce trwał projekt „Mam Dziecko - Pracuję” , w czasie którego naj
pierw testowano, a później wdrażano model współpracy międzysektorowej wspierający go
dzenie życia zawodowego i prywatnego. 24 października w Poznaniu, odbyła się Gala wień
cząca projekt „Mam Dziecko - Pracuję", w trakcie której Miasto Luboń otrzymało certyfikat.
TO (178) październik 2014
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Małżeństwa i zgony
Wiesława Voelkel
M A ŁŻEŃSTW A :
05.09.2014r. Wiesław Jan Kasprzak
i Anna Maria Bartkowiak
06.09.2014r. Tomasz Michał Matuszak
i Paulina Pempera
06.09.2014r. Michał Pszeniczka
i Sonia Joanna Mińska
13.09.2014r. Marcin Stefan Ruta
i Agnieszka Radek
13.09.2014r. Ryszard Konieczny
i Dominika Irena Tomkowiak
13.09.2014r. Tomasz Józef Zimliński
i Emilia Pracz
19.09.2014r. Mirosław Adam Głowski
i Katarzyna Ewa Marcinkowska
19.09.2014r. Krzysztof Kotecki
i Paulina Anna Lisiecka
20.09.2014r. Piotr Marcin Chocian
i Paulina Maria Wieczorek

20.09.2014r. Dariusz Woźniak
i Monika Tonder
20.09.2014r. Przemysław Pytlak
i Anna Łukaszewska
26.09.2014r. Mariusz Borczon
i Paulina Anna Różowska
We wrześniu zawarto 20 związków małżeńskich. 8 par nie wyraziło zgody na publikację danych.
ZGONY: .
03.06.2014r. Leokadia Węgrowska
08.09.2014r. Julia Wacławska
11.09.2014r. Mariusz Nitschke
11.09.2014r. Urszula Ptak
13.09.2014r. Władysława Jamrozik
14.09.2014r. Bronisława Kurniczak
22.09.2014r. Joanna Kaczmarek
24.09.2014r. Aniela Gruntkiewicz
30.09.2014r. Elżbieta Teresa Mizerka

ur. 1930r.
ur. 1937r.
ur. 1959r.
ur. 193 lfl
ur. 1932r.
ur. 1925r.
ur. 198 lr.
ur. 1928r.
ur. 1929r.

Luboński Bieg
Niepodległości
Stowarzyszenie Luboński Klub Biega
cza zaprasza wszystkich kibiców na 4.
LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁO
ŚCI. Impreza odbędzie się tradycyjnie

w Dzień Niepodległości, tj. we wtorek
II listopada 2014 roku, a start nastąpi
o godzinie 11:11 z ulicy Westerplatte,
na wysokości hali Losiru w Luboniu.

Pitron madulni

• * » '•

[Mapa Lubonia
Informujemy, że w Ośrodku Kultury w Luboniu można kupić mapę, zawierającą plan Lu
bonia ze spisem ulic i lubońskich firm usługowych.
Cena 6 złotych.
10

10 (178) Daździernik 2014

irorUKMAi u k Miasta LUDOn

5 "RAZ M IE J S K A

Interwencje Straży Miejskiej
---------------------- P aw eł Dybczyński
Tradycyjnie już 1 września strażni
STRA?
cy miejscy wraz z Lubońskimi PojjUEJSKa
licjantami wystawili łączne patrole
pod wszystkimi szkołami w naszym
mieście. Dbając o bezpieczeństwo
W ♦
naszych najmłodszych powróciliśmy
w nowym roku szkolnym także do
tzw. patroli szkolnych. Ich głównym
przesłaniem jest dbanie o porządek
i bezpieczeństwo uczniów lubońskich
szkół.
W sobotę 4 września strażnicy miejscy uczestniczyli w oficjal
nym otwarciu placu zabaw jak i wybiegu dla czworonogów,
które znajdują się na Wzgórzu Papieskim. Osobom, które przyszły ze swoimi psami rozdaliśmy karmy dla zwierząt. 13 wrze
śnia zabezpieczaliśmy ład i porządek publiczny podczas „Biby
w Lasku”.
W sumie odnotowaliśmy 613 interwencji. Przeprowadziliśmy
64 kontrole dowodów wywozu nieczystości stałych i płynnych
oraz dokonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

I

45 interwencji dotyczyło zwierząt. Czterech właścicieli psów
zostało ukaranych za niedopilnowanie swoich czworonogów.
Interwencji związanych z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
było na przestrzeni 30 dni września 51. Grzywnami mandato
wymi ukaraliśmy 8 osób za spożywanie alkoholu w miejscach
publicznych. Jedną osobę przewieźliśmy do Oddziału dla Osób
Nietrzeźwych (Izba Wytrzeźwień).
Wraz z funkcjonariuszami Policji w Luboniu przeprowadzi
liśmy 8 patroli we wszystkie wrześniowe weekendy, których
zadaniem była kontrola miejsc w naszym mieście gdzie najczę
ściej dochodzi do spożywania alkoholu.
147 razy podejmowaliśmy działania interwencyjne związane
z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na te
renie miasta Luboń.
Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do
konaliśmy podczas 4 wspólnych patroli 14 kontroli w miejscach
zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji.
Wykonaliśmy również 36 konwojów wartości pieniężnych oraz
dokumentów. Podczas uroczystości pogrzebowych p. Leona
Wawrzyniaka wystawiliśmy poczet sztandarowy.
■
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Interwencje Ochotniczej Straży Pożarnej
We wrześniu Ochotnicza Straż Pożarna
w Luboniu interweniowała 16 razy: w przy
padkach czterech pożarów, 11 miejsco
wych zagrożeń oraz jedno fałszywe we
zwanie. Zdarzenia miały miejsca w Lu
boniu, Poznaniu, Łęczycy, Wirach, Ko
mornikach oraz Szreniawie.
03.09 - Poznań ulica Komornicka wypa
dek drogowy,
04.09 - Luboń ulica 11 Listopada usu
nięcie drzewa powalonego na budynek
mieszkalny,
04.09 - Wiry ulica Podgórna pożar kon

tenera z odpadami komunalnymi,
08.09 - Poznań ulica Leszczyńska-Westerplatte wypadek samochodowy,
08.09 - Poznań ulica Głogowska wypa
dek samochodowy,
11.09 - Luboń ulica Jana Pawła II otwar
cie zatrzaśniętych drzwi w mieszkaniu,
14.09 - Łęczyca ulica Poznańska wypa
dek samochodowy,
16.09 - Luboń ulica Niepodległości po
żar samochodu,
17.09 - Luboń ulica Armii Poznań pożar
trawy,

17.09 - Luboń ulica Sobieskiego i Fa
bryczna sorpcja substancji ropopochodnej,
18.09 - Poznań ulica Głogowska-Kowalewicka wypadek samochodowy,
19.09 - Luboń ulica Armii Poznań i Pusz
kina sorpcja substancji ropopochodnej,
20.09 - Luboń ulica Osiedlowa pożar
kontenera ze śmieciami,
22.09 - Luboń ulica Kościuszki-Dębiecka wypadek samochodowy,
29.09 - Szreniawa ulica Poznańska wy
padek samochodowy.
Norbert Kaźmierczak

Mieszkańcy Lubonia pytają, Burmistrz Miasta Luboń odpowiada:
W dniu 01 października br. grupa osób, które codziennie linią 602 dojeżdżaty z Lubonia przystanek przy ul. R. Maya do
pracy, stoi i czeka na autobus, który zgodnie z wiszącym na przystanku rozkładem jazdy powinien przyjechać o godzinie
06:16. IV związku z tym, że autobus nr 602 nie przyjechał o godzinie 06:25 telefonicznie od dyspozytora TRANSLUBU
uzyskałam informację, że autobus nie przyjedzie, ponieważ został zmieniony rozkład jazdy. IV dalszej rozmowie dowie
działam się, że związane to jest z wprowadzeniem nowej lin ii Nr 601. Od chwili kiedy Translub połączył się z ZTM mam
coraz większy problem z dojazdem do pracy na godzinę 07:00 do Poznania. Odległość do pracy nie zwiększa się, kiedyś
jeździłam jednym autobusem lin ii 603 i płaciłam za jeden bilet, teraz jeżdżę z przesiadkami okrężną drogą i muszę płacić
za bilet strefy A i B, a jak nas zapewniano połączenie TRANSLUBU z ZTM miało dawać same korzyści.

Szanowna Pani,
Uprzejmie dziękuję za glos w sprawie linii 601. Wszelkie uwagi proszę kierować do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu na adres
pocztowy u. Matejki 59,60-770 Poznań lub na adres e-mail: aglo@ztm.poznan.pl.
ZTM na koniec grudnia 2014 roku przedstawi mi pełen raport dotyczący linii 601 (tj. potoki pasażerskie, opinie w sprawie rozkładu jazdy,
ilość sprzedanych biletów). Jestem przekonany, że postulowana od lat linia łączącą Dolny Lasek z Centrum Miasta oraz Park Przemysłowy,
zyska uznanie Mieszkańców, którzy na początku roku interpelowali do mnie w tej sprawie.
Z poważaniem, Mikołaj Tomaszyk Zastępca Burmistrza
TO (178) październik 2014
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Zawodnicy LKTS

JESIENNY TURNIEJ DUBLETÓW
5 października 2014 r. odbył się Jesien
ny Turniej w bule zorganizowany prz<
Klub Lubońska Petanka i LOSiR Sp z o.o.
W zawodach rozegranych w piękną je
sienną niedzielę na dystansie 7 rund zmie
rzyło się 25 dubletów z Gostynia, Pozna-

Zakończenie

K . Fabiś

2 turniej Halamus Luboń Cup 2014

W sobotę 12 października wznowiono
rozgrywki z cyklu Halamus Luboń Cup
2014. Drugi turniej został rozegrany
w pięknej hali LOSiR w Luboniu. W za
wodach przeważnie wygrywali faworyci.
W turnieju rywalizowało 89 uczestników
z klubów województwa lubuskiego, dol
nośląskiego i wielkopolskiego. Jedynymi
zawodnikami, którzy wygrali dwa pierw
sze turnieje są zawodnicy LKTS Luvena Luboń Maja Zielińska i Patryk Pysk.
W zawodach startują zawodnicy z prze
szłością I ligową w tym wielu czołowych
zawodników Wielkopolski.
Następne zawody z cyklu Halamus Lu
boń Cup odbędą się 2 listopada.
Piotr Ciszak

25 dubletów na Jesiennym Turnieju w bule

nia, Śremu, Pobiedzisk, Gorzowa Wlkp.
i Lubonia.
Na podium znalazły się zespoły, które
miały na koncie 6 wygranych meczów.
Najlepiej wypadł zespół ZAKAZ KU
LANIA: Paweł Pieprzyk, (ubiegłorocz
ny zwycięzca Pucharu Polski Dubletów)
i Dawid Wojciechowski, drugie miejsce
wywalczyli reprezentanci Śremskiego
Klubu Petanąue: Tadeusz Tomczak i Ma
ciej Maćkowiak z drużyny GEPARD,
trzecie miejsce zajęli obecni wicemi
strzowie Polski, również reprezentan
ci ŚKP - ZŁOTY TEAM w składzie
Marek Maćkowiak i Leszek Złotowski.
W pierwszej dziesiątce uplasowały się aż
3 zespoły reprezentujące nasze miasto.

a z kowbojami
------------------------- Zbigniew Henciel

Mateuszek z członkami klubu kowbojskiego

W kowbojskim miasteczku w Luboniu,
21 września br. odbyło się Zakończenie
Lata połączone z piknikiem rodzinnym.
Oprawę muzyczną i taneczną zapewnił
burmistrz westernowego miasteczka -

12

Jack. W programie było wiele atrakcji,
z których mogły korzystać dzieci i osoby
dorosłe. Dużym powodzeniem wśród naj
młodszych pociech cieszyły się mecha
niczne koniki. Do przejażdżki na kucyku(Łatce) w westernowym siodle zapraszał
opiekun Piotrek. Zwolennicy broni spor
towej, sprawdzili swoje umiejętności
i celność. Dorośli uczestnicy, brali udział
w konkurencji wbijania jak największej
ilości gwoździ w drewniany pieniek dziu
rawym młotkiem, a farmerzy próbowali
swoich sił w dojeniu krowy na czas.
Śmiałkowie uskuteczniali umiejętności
na świni rodeo i akrobacje na trampolinie.
Pod przewodnictwem Sheriffa Cordella, zainteresowani zwiedzali jego biuro
i areszt, usłyszeli historię tego miejsca.
Grupa Taneczno Westemowa-Dallas Co
untry, wykonała występ artystyczny, z no
wym repertuarem.

Najlepszych nagrodzono pucharami,
rozdano 3 dwuosobowe zaproszenia do
kawiarni - Ogrodu Różanego Cafe w Lu
boniu, a także nagrody rzeczowe.
Dla zawodników przygotowano chleb ze
smalcem, obiad, ciasto oraz kawę i her
batę.
Turniej zorganizowany został z okazji
60-lecia lokacji Lubonia i współfinanso
wany był ze środków otrzymanych z Urzę
du Miasta Luboń.
Patronat medialny nad turniejem objęły:
e-lubon.pl i Wieści Lubońskie.
Galeria zdjęć znajduje się na stronie:
www.facebook.com/lubonskapetanka.
Karolina Fabiś

Członkowie kowbojskiego miasteczka są
szczęśliwi z odwiedzin Mateusza Ziół
kowskiego z rodziną.
Czteroletni chłopczyk, choruje na nowo
twór złośliwy z przerzutami. Naszemu
małemu przyjacielowi nie zostało wiele
życia, bo choroba okazała się niewyleczalna i bardzo złośliwa. Rodzice proszą
czytelników i ludzi dobrego serca o zrozu
mienie i wysyłanie widokówek z pozdro
wieniami. Dla nas pocztówka oznacza
pamiątkę, a dla chłopca radość i uśmiech.
Adres: Mateusz Ziółkowski, Lusowo ul.
Poznańska 8, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Postanowiliśmy uszczęśliwić chłopca i za
prosić go na nasze ranczo oraz sprezento
wać mu atrakcje, które mieliśmy dostępne.
Podarowaliśmy ekwipunek małego kow
boja, aby poczuł się jednym z nas choćby
na chwilę. Cierpienie i doskwierający ból,
nie pozwolił Mateuszkowi na uczestnic
two w atrakcjach i zabawie. Dlatego pro
simy wraz z rodzicami Magdaleną i Karo
lem o nadsyłanie kartek pocztowych.
Bądźmy razem i sprawmy radość chłopcu !■
10
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Uniwersytet Luboński
Trzeciego Wieku inauguracja
Słuchacze Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku roz
poczęli kolejny rok swej różnorodnej aktywności. Inaugura
cja odbyła się w gościnnych murach Gimnazjum nr 2, godną
atmosferę uświetnił chór „Bard".
Po serdecznych powitaniach, wakacyjnych wspomnieniach
i życzeniach, wysłuchaliśmy pierwszego wykładu. Z dużym za
interesowaniem studenci wertowali propozycje wykładów, za
jęć, spotkań,wycieczek, które nas czekają. Dziękujemy burmi
strzowi p. Dariuszowi Szmytowi za inicjatywę i dotychczasową
• opiekę nad uniwersytetem.
' Seniorom i słuchaczom życzym y wspaniałych doświadczeń
i przeżyć w poznawaniu nowości i świata.
Rada Programowa ULTW

Stylowe u p o m in k i ,
D ekoracje i wyposażenie w n ętr z ,
INSPIRACJE DLA TWOJEGO DOMU
Galeria design
ul . poniatowskiego 62
Zapraszamy pon - pt 9.00-18.00 sob 9.00-15.00
Lu bo ń

TEL. 602 283 437

Kw ia c ia r n ia
KWIATY NA KAŻDĄ OKAZJĘ - CIĘTE I DONICZKOWE
KOSZE JUBILEUSZOWE I OKOLICZNOŚCIOWE
WIĄZANKI POGRZEBOWE
Kw iaty n a telefon

G&H

galleryandhome.pl
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Pracownia tapicerska niecą
-nowe zestawy wypoczynkowe
-sofy
-narożniki
-wszelkiego rodzaju
usługi renowacji
-duży wybór materiałów
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Tel. 602-137-114 61-67-00-306
Komorniki ul. Fabianowska 3
Transport gratis
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STUDIO FRYZUR

wojsciBOd ul 1 Map

ul. Sobieskiego 63

owy punkt
ul. 11 Listopada 16
we|scieod ul 22 Lipca

62 - 030 Luboń

62 - 030 Luboń

V'-

tel. 61 899 58 71 tel. 512 844 229
Fryzjerstwo
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Fryzjerstwo

■^.
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w w w .ik le p w e te l& ip l/
Akcesoria i dekoracje na ślub,
_
podziękowania i atrakcje
na inne uroczystości.
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LUBOŃ

w w w .lu b o n .p l

BURMISTRZ

RADA MIASTA

Dariusz Szmyt

PRZEWODNICZĄCY
Marek Samulczyk

ZASTĘPCY BURMISTRZA
Mikołaj Tomaszyk
Rafał Marek

ZASTĘPCY
PRZEWODNICZĄCEGO
Magdalena Nyćkowiak-Filusz
Adam Dworaczyk

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW
w Urzędzie Miasta Luboń
poniedziałki od 9.30 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 wew. 26
e-mail: rada.miejska@lubon.pl

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA LUBOŃ
w listopadzie 2014 r.
(I 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

03.11.2014

Magdalena Nyćkowiak-Filusz

Marek Samulczyk

Lechosław Kędra

Wanda Suleja-Kot

Dyżury radnej powiatu poznańskiego Jolanty Korcz (e-mail: jolanta.korcz@onet.eu) oraz posła do Parlamentu Europejskiego
Ryszarda Czarneckiego odbywają się w poniedziałek (16.00 - 18.00) i czwartek (11.00 - 13.00), e-mail: robert.korcz(a>onet.eu
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez kancelarię prawną.
Natomiast 1 raz w miesiącu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym dyżur dla mieszkańców Lubonia
pełni Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Tadeusz Dziuba.
Wszystkie spotkania odbywają się w Luboniu przy ul. Leśmiana 8 tel.: 501-930-054, 515-396-946.

XLIX Sesja Rady Miasta Luboń
25 września 2014 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyta
się XLIX Sesja Rady Miasta. Rada obradowała w 20 osobowym
składzie. W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta, Dariusz Szmyt,
Zastępcy burmistrza, Mikołaj Tomaszyk, Rafał Marek, Sekretarz
Miasta, Skarbnik Miasta, radcy prawni, pracownicy Urzędu Miasta,
przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy.
Radni, w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały w spra
wie:
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego „Luboń Centrum” - 1etap;
- zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata
2014-2024.
r — — — —

— — — — —

— — — — — — — — — — — — —

Przewodniczący Rady Miasta Luboń, Marek Samulczyk poinfor
mował radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Burmistrz Miasta, Dariusz Szmyt oraz Zastępcy, Mikołaj
Tomaszyk i Rafał Marek udzielili odpowiedzi na pytania radnych
dotyczące przedstawionych sprawozdań o działaniach podejmo
wanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał Rady.
Przedstawione zostały też sprawozdania z bieżących prac komisji
stałych Rady Miasta Luboń za okres od 13 czerwca do 25 września
2014r.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Lu
boń dokonał zamknięcia XLIX sesji Rady Miasta Luboń.
Uchwały podjęte przez Radę Miasta Luboń znajdują się w Biurze
Rady Miasta i na stronie BIP Miasta Luboń.
Dominika Kędziora
— — — — —

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

[ Reklama w Informatorze Miasta Luboń
I Prowadzisz wtasną 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
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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. 9
Izabella Szczepaniak

Szczęśliwym trafem
właśnie wówczas społeczność Lasku otrzy
mała cenny dar - małą działkę przy ul. So
bieskiego. Była to darowizna kupieckiej
rodziny Hernesów z Lubonia, która zamie
rzała osiedlić się w Lasku i w ten sposób
wnosiła swój wkład w budowę przyszłej
szkoły. Gruntu było niewiele, wystarczyło na
wzniesienie jednoizbowej szkoły, z miesz
kaniem dla nauczyciela (współcześnie jest
to obiekt Przedszkola nr 1). Prace budow
lane rozpoczęto wiosną 1901 r. W tym
samym czasie w Lasku, z inicjatywy pol
skiego patrioty i działacza rolniczego-Jana
Magera- miejscowi gospodarze zawiązali
Katolickie Towarzystwo Przemysłowców
(formalnie zarejestrowanego w 1903 r.), do
którego przystąpili prawie wszyscy polscy
mieszkańcy wsi. Towarzystwo, pod pozo
rem wspierania przedsiębiorczości, pro
wadziło zakazaną pruskim prawem polską
działalność kulturalno-oświatową i kultywo
wało dawne tradycje. W 1907 r. ze składek
członkowskich, kosztem 700 marek, Towa
rzystw o Przemysłowe w Lasku ufundowało
wspaniałą chorągiew, z którą występowało
podczas uroczystości kościelnych, demon
strując swoją polskość. Jedną z pierwszych
inicjatyw Towarzystwa Przemysłowców
w Lasku było wsparcie budowy własnej
szkoły katolickiej.
Dzięki temu w Lasku,
już we wrześniu 1904 r., najmłodsi ucznio
wie zaczęli uczęszczać do nowo zbudo
wanej placówki. Starsi uczniowie nadal
musieli pokonywać kilkukilometrowa drogę
do szkoły wirowskiej. Z archiwaliów wyni
ka, że pierwszym nauczycielem szkoły ele
mentarnej w Lasku byt niejaki Węclewicz,
który wraz z rodziną zamieszkał w nowym
budynku szkolnym. Z jakichś powodów
nauczyciel Węclewicz nie cieszył się sym 
patią mieszkańców wsi. Dokuczano mu
i okradano, czego dowodem jest zacho
wana wzmianka prasowa (cyt.):..."Lasek.
Nauczycielowi Węclewiczowi skradziono
świnię z zamkniętego chlewa. Kilka tygodni
temu zginęło mu 20 kur i perlice.” ... Nie
stety, nie udało mi się ustalić, kto zastąpił
Węclewicza, bo ten, w opisanych warun10(178) październik 2014

kach, nie utrzymał się w Lasku długo. Na
kilka lat przed wybuchem I wojny światowej
wieś Lasek bardzo się rozrosła. Istniejący
budynek szkolny nie mieścił już nawet naj
młodszych dzieci i konieczna stała się bu
dowa nowej szkoły.
Rolnicy z Lasku,
nie chcąc narażać się na odmowę władz
pruskich, posłużyli się sprytnym fortelem ,
dzięki któremu szybko uzyskano pozwole
nie na nowy budynek. Jak później opowia
dano o tym zdarzeniu, władzom pruskim
podsunięto uzyskaną wcześniej formalną
zgodę i poproszono o wydanie zezwolenia
na rozbudowę istniejącego już obiektu, do
wymaganej ilości klas. Sprawę załatwio
no, ponieważ obie szkoły miały znajdować
się przy tej samej ulicy, w niewielkiej od
ległości od siebie i zapewne dlatego, ze
rolnicy wiedzieli z kim w tej sytuacji należy
rozmawiać ...W roku 1907 rolnik, Stani
sław Adamski z Lasku, został wybrany
podskarbim polskiego Banku Pożyczko
wego w Poznaniu. Dzięki jego poręczeniu
laskowskie Towarzystwo Przem ysłowców
zaciągnęło kredyt bankowy, zahipotekowany na już istniejącym budynku szkolnym,
po to, aby można było rozpocząć budowę
szkoły petnoklasowej, na parceli zakupio
nej od Rohlingów. Nowo wzniesiony budy
nek pom ieścił 6 klas, obok znajdowało się
duże boisko, obsadzone m łodym i lipami.
Początkowo zamierzano odsprzedać starą
szkołę, by spłacić kredyt, ale po odzyska
niu przez Polskę niepodległości zrezygno
wano z tego zamiaru.
Tak więc do połowy 1914 r.
wieś Lasek posiadała na swoim terenie trzy
szkoły: jedną ewangelicką i dwie katolickie,
dom gminny, piwiarnię i salę zebrań nie
mieckich oraz polską gospodę. Zaludnienie
wsi Lasek wzrosło znacząco gdy w bez
pośrednim sąsiedztwie stanęła fabryka
chemiczna Milchów, dająca zatrudnienie
wielu niewykwalifikowanych pracownikom.
Zakłady M ilchów oficjalnie rozpoczęły pro
dukcję w roku 1910. Wkrótce potem zaczę
ty (jak można przypuszczać) wytwarzać
materiały wybuchowe dla pruskiej armii.

0 zaludnieniu Lasku w roku 1909 dowia
dujemy się z archiwalnej notatki prasowej,
dotyczącej Towarzystwa Przemysłowców
w Lasku (cyt.):..."Lasek pod Lubaniem.
We wsi, liczącej dziś przeszło tysiąc miesz
kańców zawiązało się przed kilku laty Tow.
Przemysłowe, które mimo przeszkód i trud
ności, rozwija się i liczy około 40 członków.
Prezesem Towarzystwa jest p. Stanisław
Szczepaniak, cieśla z zawodu.” ...
Wielkie fabryki, zatrudniające znaczną
liczbę pracowników
i mające duże znaczenie gospodarcze dla
całego zaboru pruskiego, bardzo podniosły
w tym czasie rangę Ziemi Lubońskiej. Miej
scowi rolnicy korzystnie sprzedawali kon
traktowane zboża i ziemniaki. Inni miesz
kańcy Lubonia, Lasku i Żabikowa, którzy
zrezygnowali z rolnictwa, związali przy
szłość swoich rodzin z miejscowym prze
mysłem. Na Ziemię Lubońską docierać za
częty nowe pojęcia gospodarcze, takie jak:
koniunktura, kryzys, redukcja zatrudnienia,
strajk... Wśród tutejszych robotników fa
brycznych pojawili się aktywiści i zaczęły
powstawać polskie związki zawodowe, bro
niące praw zatrudnionych. Już w paździer
niku 1907 r. przez lubońskie fabryki przeto
czyła się fala strajków płacowych.
Do wielkiego strajku doszło
najpierw w zakładach Kehlmannów, pod
czas którego protestowano przeciw zbyt
niskiemu wynagrodzeniu. Prasa poznańska,
relacjonując wydarzenia rozgrywające się
na Ziemi Lubońskiej, pisała (c y t.):...”W fa
bryce mączki i słodzi Kehlmanna w Luba
niu, pod Żabikowem, złożyło pracę 200 ro
botników. Wobec powszechnie panującej
drożyzny pobierają oni zaledwie 21 fenigów na godzinę. Robotnicy, zorganizowani
w Polskim Związku Zawodowym, domagają
się 28 fenigów na godzinę. Zarząd fabryki
zamierza podobno rozpuścić wszystkich
robotników polskich, a na ich miejsce spro
wadzić Niemców.” ...i dalej: "Żabikowo.
Wybuchł tutaj strajk wśród robotników, za
trudnionych w cegielniach. Są po większej
części zorganizowani w Polskim Związku
zawodowym.” ... Strajki robotnicze okazały
się nadzwyczaj skuteczną bronią, o czym
świadczy kolejna wzmianka prasowa. Cdn.
15
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Kandydaci do Rady Miasta Luboń
Lp1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

okręg nr lista nr komitet wyborczy
1
18
KWW Forum Obywatelskie Luboń
1
22
KWW Tadeusz Warmuz
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12

18
18
19
21
23
18
19
22
23
18
20
21
22
23
17
20
22
23
17
20
23
18
19
20
21
22
23
18
20
23
18
19
20
23
18
19
20
23
18
20
21
22
23
18
19

imiona i nazwisko
Paweł Antoni WOLNIEWICZ
Piotr WALKOWIAK

KWW Mieszkańcy Lubonia
Dariusz Piotr SURDYK
KWW Forum Obywatelskie Luboń
Katarzyna EKWIŃSKA
KWW Daj Szansę Mtodym!
Bartosz Stanisław BEDNARSKI
KWW Niezależni dla Powiatu
Tadeusz Marian WALICZAK
KWW Mieszkańcy Lubonia
Izabella Katarzyna CHODOROWSKA
KWW Forum Obywatelskie Luboń
Irena Maria GIERACH
KWW Daj Szansę Młodym!
Bartosz Stefan HERODOWICZ
KWW Tadeusz Warmuz
Mirosław WIŚNIEWSKI
KWW Mieszkańcy Lubonia
Marek SAMULCZYK
KWW Forum Obywatelskie Luboń
Włodzimierz Paweł STELMASZYK
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
Jakub BIELAWSKI
KWW Niezależni dla Powiatu
Stanisław Kazimerz PAWLICKI
KWW Tadeusz Warmuz
Justyna Hanna MICHALSKA
KWW Mieszkańcy Lubonia
Iwona Katarzyna KACZMAREK
KWW Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia Tomasz Piotr KOŁODZIEJ
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
Jakub Jan GROCHOLEWSKI
KWW Tadeusz Warmuz
Katarzyna Ewa WOJTYNIAK
KWW Mieszkańcy Lubonia
Sebastian Stefan MAŃKOWSKI
KWW Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia Piotr Łukasz IZYDORSKI
KW "Lubońska
iatywa Obywatelska"
Anna Magdalena WRÓBEL
KWW Mieszkańcy Lubonia
Aneta Grażyna JANKOWSKA-ŁUKOMSKA
KWW Forum Obywatelskie Luboń
Michał Jacek SZWACKI
KWW Daj Szansę Młodym!
Paula Maria GŁAŻEWSKA
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
Agnieszka SCHMIDTKE
KWW Niezależni dla Powiatu
Adrian Mateusz OLEJNICZAK
KWW Tadeusz Warmuz
Artur Juliusz WIŚNIEWSKI
KWW Mieszkańcy Lubonia
Marek MACIEJEWSKI
KWW Forum Obywatelskie Luboń
Patryk Marcin BARTKOWIAK
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
Janusz Remigiusz DAGOŃ
KWW Mieszkańcy Lubonia
Andrzej CHYLIŃSKI
KWW Forum Obywatelskie Luboń
Teresa ZYGMANOWSKA
KWW Daj Szansę Młodym!
Krzysztof Piotr ADAMCZAK
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
Małgorzata Ewa NYĆKOWIAK
KWW Mieszkańcy Lubonia
Jan Henryk KACZMAREK
KWW Forum Obywatelskie Luboń
Karina Anna RZEPECKA
KWW Daj Szansę Mtodym!
Piotr MWABA
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
Adam Tomasz DWORACZYK
KWW Mieszkańcy Lubonia
Konrad DOMINIAK
KWW Forum Obywatelskie Luboń
Paweł Andrzej ANDRZEJCZAK
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
Magdalena Joanna NYĆKOWIAK-FILUSZ
KWW Niezależni dla Powiatu
Arkadiusz PATULSKI
KWW Tadeusz Warmuz
Paweł RÓŻEWSKI
KWW Mieszkańcy Lubonia
Zygmunt Jan TACZAK
KWW Forum Obywatelskie Luboń
Kazimierz Jan GÓRECKI
KWW Daj Szansę Młodym!
Konrad Marek WDOWIAK

wiek
55
29
58
44
19
65
39
60
28
58
61
62
31
57
38
43
37
27
37
37
32
29
38
32
21
43
26
65
42
27
38
56
56
29
51
67
39
29
37
31
57
32
43
31
49
57
29
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
k i
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
'7 6
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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12
20
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
12
KWW Niezależni dla Powiatu
21
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21

22
23
18
20
21
23
18
19
20
21
22
23
18
19
20
21
22
23
18
19
20
21
22
23
18
20
21
23
18
19
20
23
18
19
20
23
18
19
20
22
23
18
20
21
22
23
24
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KWW Tadeusz Warmuz
KWW Mieszkańcy Lubonia
KWW Forum Obywatelskie Luboń
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
KWW Niezależni dla Powiatu
KWW Mieszkańcy Lubonia
KWW Forum Obywatelskie Luboń
KWW Daj Szansę Młodym!
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
KWW Niezależni dla Powiatu
KWW Tadeusz Warmuz
KWW Mieszkańcy Lubonia
KWW Forum Obywatelskie Luboń
KWW Daj Szansę Młodym!
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
KWW Niezależni dla Powiatu
KWW Tadeusz Warmuz
KWW Mieszkańcy Lubonia
KWW Forum Obywatelskie Luboń
KWW Daj Szansę Młodym!
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
KWW Niezależni dla Powiatu
KWW Tadeusz Warmuz
KWW Mieszkańcy Lubonia
KWW Forum Obywatelskie Luboń
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
KWW Niezależni dla Powiatu
KWW Mieszkańcy Lubonia
KWW Forum Obywatelskie Luboń
KWW Daj Szansę Młodym!
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
KWW Mieszkańcy Lubonia
KWW Forum Obywatelskie Luboń
KWW Daj Szansę Młodym!
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
KWW Mieszkańcy Lubonia
KWW Forum Obywatelskie Luboń
KWW Daj Szansę Młodym!
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
KWW Tadeusz Warmuz
KWW Mieszkańcy Lubonia
KWW Forum Obywatelskie Luboń
KW "Lubońska Inicjatywa Obywatelska"
KWW Niezależni dla Powiatu
KWW Tadeusz Warmuz
KWW Mieszkańcy Lubonia
KWW Lepszy Luboń

W Y H U H Y b flM U H ^ Ą U U W t
imiona i nazwisko
Marcin SADOWSKI
Katarzyna Beata PAWLICKA

wiek
44
26

Zbigniew Piotr TOMASZEWSKI
Sławomir Antoni SPLISGART
Paweł Radosław KRZYŻOSTANIAK
Kamila Anna BĄKOWSKA
Dawid Andrzej PAPROCKI
Elżbieta ZAPLATA-SZWEDZIAK
Łukasz Piotr BUDZYŃSKI
Michał Marek ADAMCZAK
Anna Barbara STANKOWIAK-BOŻEŁKO
Michał Flawiusz PIECHOWIAK
Anna MALĄG
Iwona Barbara SIELSKA-KOTLAREK
Elżbieta TOMCZAK
Maciej RÓŻAŃSKI
Katarzyna GRABIA
Beata Barbara EFFENBERG-ANDRZEJEWSKA
Maciej Hubert WIECZOREK
Andrzej Roman OKUPNIAK
Piotr GORYNIAK
Oliwier Jakub POMES
Paweł Zbigniew KOWALSKI
Marcin ZABŁOCKI
Paulina Bożena STENDERA
Ewa Daniela JAKUBOWSKA
Piotr Kazimierz KOCUR
Magdalena Anna WOŹNIAK-PATEJ
Barbara URBANIAK
Bogdan TARASIEWICZ
Karolina Monika WILCZYŃSKA-KĄKOL
Grzegorz Ryszard MALINOWSKI
Marcin Łukasz KOSZEMBAR
Dariusz WALCZAK
Katarzyna Justyna FRĄCKOWIAK
Mateusz Tomasz CHYTRY
Lesław Stefan GROMKOWSKI
Andrzej Piotr SOBIŁO
Dorota FRANEK
Agnieszka Joanna WOJTKOWIAK
Jan Henryk MARCINKOWSKI
Kamil PIETRUSZYŃSKI
Łukasz Piotr KOKORNACZYK
Hieronim GAWELSKI
Joanna Monika MICHALSKA
Arkadiusz WICHŁACZ
Agnieszka MIKOŁAJCZAK
Maciej Michał CHUDY
Robert Józef KORCZ

48
43
41
26
33
48
42
31
37
41
31
34
48
30
43
44
38
51
40
22
37
34
32
55
35
31
31
55
44
29
41
37
45
24
30
59
49
37
67
28
25
48
32
42
28
41
48
17

INFORMATOR Miasta Luboń

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA
Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 61 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112 zezm .), wzw. art. 7 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zm. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 1072) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach
i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach komisji wyborczych do
stosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania koresponden
cyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Rady Powiatu
w Poznaniu, Rady Miasta Luboń i Burmistrza Miasta Luboń, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Granice obwodu glosowania (ulice)

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27

6a
7a

LUBOŃ: ARMII POZNAŃ 1-50, od 52 do końca numery parzyste, DĘBIECKA, DOŻYNKO
WA, FRYDERYKA CHOPINA, KRÓTKA, NIEPODLEGŁOŚCI, PRZEMYSŁOWA, RIVOLIEGO,
SŁONECZNA
LUBOŃ: 3 MAJA, CICHA, CYRYLA RATAJSKIEGO, GABRIELA NARUTOWICZA, JACHTO
WA, JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, JULIANA TUWIMA, KRAŃCOWA, LEMAŃSKIE
GO, NAD STRUMYKIEM, NAD WARTĄ, PLAC MEDALISTÓW, RZECZNA, SPADZISTA,
STRUMYKOWA, WŁADYSŁAWA HIBNERA, ZIEMNIACZANA, ŻEGLARSKA
LUBOŃ: ALEKSANDRA PUSZKINA, AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO, DWORCOWA 1-13,
FAUSTMANA, IGNACEGO KRASICKIEGO, JANA BRZECHWY, JANA IGNACEGO PADE
REWSKIEGO, JANA MATEJKI, KOŚCIELNA, KOZIŃSKIEGO, KS. NOGALI, KS. STREICHA,
MARII KONOPNICKIEJ, PIOTRA SKARGI, POŁUDNIOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOL
SKICH, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
LUBOŃ: ANDERSENA, CHUDZICKIEGO, FABRYCZNA, JANA MAZURKA, KAROLA
KURPIŃSKIEGO, KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, KONARZEWSKIEGO 1-24, od 26 do końca
numery parzyste, KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, MIKOŁAJA KOPERNIKA, PRUSA, STE
FANA OKRZEI, STEFANA ŻEROMSKIEGO, WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, ZAKĄTEK
LUBOŃ: ANDRZEJA MIZERKI, ALEJA JANA PAWŁA II, JANA KOCHANOWSKIEGO,
KONARZEWSKIEGO od 25A do końca numery nieparzyste
LUBOŃ: KAROLA SZYMANOWSKIEGO, WSCHODNIA, ŻABIKOWSKA 7-15 nieparzyste,
16-34, 35-37 nieparzyste
LUBOŃ: ŁĄCZNIK, PLAC ZENOI,
. ARDOWSKIEGO, ŚWIERCZEWSKA, UNIJNA, ŹRÓ
DLANA, ŻABIKOWSKA 36 - 38 parzyste, 39 do końca (bez nr 62A-62K)

8.

LUBOŃ: OSIEDLOWA, ŻABIKOWSKA 62A-62K

9.

LUBOŃ: GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 1-23, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 41-59
nieparzyste
LUBOŃ: GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO od 25 do końca

Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Żabikowska 62
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Źródlana 1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Źródlana 1

Numer
Obwodu
1.

2.

3.

4.

5.

10.

0
12.

13.

140
150

LUBOŃ: CMENTARNA, GRANICZNA, JODŁOWA, JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, LIPOWA
od 63 do końca, NIEZŁOMNYCH, PLAC EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, PÓŁNOCNA,
PRZY AUTOSTRADZIE, RÓŻANA, SAMOTNA, SZAFIROWA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 67107D nieparzyste, od 108 do końca, TOMIAKA, ZIELONA, ZŁOTA
LUBOŃ: 11 LISTOPADA 113-139 nieparzyste, od 140 do końca, BOCZNA, BRZOSKWI
NIOWA, CZEREŚNIOWA, GALLA ANONIMA, GRUSZKOWA, JANOWA DOLINA, KANONIERÓW, KRUCZA, LUDWIKA SOLSKIEGO, MICHAŁA DRZYMAŁY, MIODOWA, MORELOWA, NOWINY, ROMUALDA TRAUGUTTA, SKOWRONKOWA, SOWIA, STUDZIENNA,
ŚLIWKOWA, TADEUSZA REJTANA, WCZASOWA, WIŚNIOWA
LUBOŃ: 11 LISTOPADA 77-91 nieparzyste, 92-112 wszystkie, 114 -136 parzyste,
AGRESTOWA, HUGONA KOŁŁĄTAJA 16-28A parzyste, od 29 do końca, JAWOROWA,
JESIENNA, LESZCZYNOWA, LIPOWA 1-61, NAD ŻABINKĄ, OLSZYNOWA, POGODNA,
SZKOLNA 1-28A, 30-40 parzyste, WIOSENNA
LUBOŃ: 22 LIPCA, ADAMA MICKIEWICZA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JANA KILIŃ
SKIEGO, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KORCZAKA, LEŚMIANA, PRZEJAZD, TADEUSZA
KOŚCIUSZK11-40, 42-60 parzyste, 61-66,68-102 parzyste, WŁADYSŁAWA SKÓRY
LUBOŃ: 11 LISTOPADA 3-76, 78-90 parzyste, BRZOZOWA, BUKOWA, DĘBOWA,
HARCERSKA, HUGONA KOŁŁĄTAJA 3-15,17-19 nieparzyste, JANA KASPROWICZA,
JAŚMINOWA, KLONOWA, LIMBOWA, MARCINA KASPRZAKA, MIECZYSŁAWA KAR
ŁOWICZA, MIKOŁAJA REJA, ORZECHOWA, PRZESMYK, SZKOLNA 29-47 nieparzyste,
48-58A, 60-62 parzyste, ŚWIERKOWA, WESTERPLATTE, WRZOSOWA

Szkota Podstawowa nr 3,
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 2a

PUK Kom-Lub Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 11

Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Szkota Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40
Szkota Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40

Szkota Podstawowa nr 1,
ul. Józefa Poniatowskiego 16

Gimnazjum nr 2, ul. Hugona Kottątaja 1

Szkota Podstawowa nr 1,
ul. Józefa Poniatowskiego 16

Szkota Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40

Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Hugona Kottątaja 2
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Numer
Obwodu

Granice obwodu głosowania (ulice)

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

16@

LUBOŃ: DŁUGA, MIGALLI, OWOCOWA, POPRZECZNA, STANISŁAWA STASZICA,
SZKOLNA 59-63 nieparzyste, od 66 do końca, WOJSKA POLSKIEGO, ZAMKNIĘTA
LUBOŃ: AKACJOWA, CZAJCZA, FABIANOWSKA, GÓRNA, JANA III SOBIESKIEGO 1-19,
JANA PANKA, KALINOWA, KASZTANOWA, KOMORNICKA, KUJAWSKA, MAŁOPOLSKA,
MARIANA BUCZKA, MOKRA, PODLASKA, POMORSKA, POZNAŃSKA, PRZYJAZNA, SIO
STRY FAUSTYNY, SKOŚNA, SKROMNA, SZRENIAWSKA, ŚWIĘTOKRZYSKA, TARGOWA,
WIROWSKA, ŻABIKOWSKA 1-6, 8-12 parzyste
LUBOŃ: 1 MAJA, DOJAZDOWA, GRODZKA, GRZYBOWA, JANA III SOBIESKIEGO 20-77,
JURANDA, KASZTELAŃSKA, ŁĄCZNA, MALINOWA, OGRODOWA, PARKOWA, WALKI
MŁODYCH
LUBOŃ: ARMII POZNAŃ 51-129A nieparzyste, CHEMIKÓW, DOLNA, DWORCOWA
od 17A do końca, FRANCISZKA RATAJCZAKA, HENRYKA RUTKOWSKIEGO, KOLO
NIA PZNF, LEŚNA, ŁĄKOWA, MAGAZYNOWA, PIASKOWA, PIOTRA WAWRZYNIAKA,
PODGÓRNA 1-18, 20-24, ROMANA MAYA, SPOKOJNA, STARORZECZNA, STAWNA,
WODNA
LUBOŃ: JANA III SOBIESKIEGO 78-112,114-124A parzyste, KUROWSKIEGO, MAL
WOWA, NOWA, PODGÓRNA 19, od 26 do końca, RYDLA, STOLARSKA, TOPOLOWA,
WĄSKA
LUBOŃ: AZALIOWA, BLUSZCZOWA, BRATKOWA, FIOŁKOWA, FREZJOWA, JANA III
SOBIESKIEGO 113-125 nieparzyste, od 126 do końca, JĘCZMIENNA, KONWALIOWA,
KRĘTA, KWIATOWA, LILIOWA, MAKOWA, MAŁGORZATY FORNALSKIEJ, MODRAKOWA,
NAGIETKOWA, NARCYZOWA, OLIWKOWA, OWSIANA, POLNA, PSZENNA, RUMIANKO
WA, SŁONECZNIKOWA, SPORNA, WARZYWNA, WIEJSKA, WIERZBOWA, ŻYTNIA

Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Hugona Kołłątaja 2
Gimnazjum nr 2, ul. Hugona Kołłątaja 1

17a
18.

190
k

f20.

21.

Szkota Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10

Luvena SA ul. Romana Maya 1

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10

Ośrodek Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 97

Obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

□

We wszystkich obwodach istnieje możliwość glosowania korespondencyjnego zgodnie z art. 61 a § 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz 112 ze zm.)
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00

——————————————————————————— ——————————— —————_ ——————————————

———————~ —————————————————————————— —————

: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - prawo do głosowania przez pełnomocnika
! Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1)

i całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia
! 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.); 2) niezdolności do samodzielnej egzysten
c j i , ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy wymienionej w pkt 1; 3) całkow itej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej
.w pkt 1 ;4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrw ałej niezdolności do pracy w gospodarstwie
! rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu glosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem
l pełnomocnika.
I Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie
l o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej petnol mocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania oraz osoby kandydujące w wyborach.
I Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza,
! prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza,
■ prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
; W yborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnom ocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosow; nego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej
; obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
; W yborca, który udzielił pełnom ocnictwa może glosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez
; wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnom ocnictwa.
; Ważne term iny związane z uprawnieniam i wyborców niepełnosprawnych w W yborach Samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
[ 1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 października 2014 r.
J 2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7 listopada 2014 r.
J 3. Termin złożenia burmistrzowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można
i złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddal głosu,
i 4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
! upływa w dniu 12 listopada 2014 r.
i Wymagane dokumenty:
1 1. Wniosek o głosowanie korespondencyjne.
12. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
! Uwagi:
1 1. Głosować może wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
! zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
I 2. W Urzędzie Miasta Luboń jest wyznaczona osoba do udzielenia pomocy w zakresie glosowania korespondencyjnego. W przypadku wyborów burmistrza miasta
! zgłoszenie zamiaru glosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego glosowania. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory,
! zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego jest wspólne dla wszystkich przeprowadzanych w danym dniu wyborów.
! 3. W wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wszystkie obwody głosowania są przeznaczone również do głosowania korespondencyjnego.
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
IVpołowie listopada weżmiemy udział w wyborach samorządowych. Każdy z nas wskaże swojego kandydata do Rady Miasta,
do Rady Powiatu i do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Będziemy też wybierali nowego Burmistrza naszego miasta. Jak
Państwo wiedzą, podjąłem decyzję, że moją przyszłość samorządową widzę na szczeblu powiatowym.
Chciatem niniejszym serdecznie Państwu
podziękować za 8 lat dobrej współpracy
dla Lubonia. Nadzieje, które towarzyszyły
nam przy poprzednich wyborach w wielu
aspektach zostały zrealizowane. Cieszy
mnie to, że udało się skanalizować znacz
ną część miasta(Lasek), zintegrować z Po
znaniem komunikację miejską, rozpo
cząć rozbudowę Szkoły nr 1, poprawić
stan dróg nieutwardzonych, wybudować
takie ulice jak ul. Ziemniaczana, Paderew
skiego, Westerplatte, Polna, Poznańska,
poprawić estetykę szkól, uporządkować
gospodarkę odpadami komunalnymi,
unowocześnić tabor miejskiego przewoź
nika, wymienić większość przystanków
autobusowych, czy też włączyć nowe uli
ce w system oświetlenia miejskiego.
Luboń zyska! wielu nowych mieszkań
ców, których dzieci korzystają z oferty lubońskiej oświaty. Nowe miejsca w przed
szkolach stanowią dobrą ofertę opieki
nad najmłodszymi mieszkańcami.
Aktualnie przygotowujem y inwestycje
w Nowym Centrum Lubonia, rozbudo
wujemy Szkolę Podstawową nr 1, dzięki
dofinansowaniu zewnętrznemu będziemy
kontynuowali kanalizację w kolonii PZNF,
w Żabikowie. Przed nami budowa ul. 1
Maja, Brzechwy.
Zrealizowane sprawy jak i zadania na
przyszłość stanowią kolejny krok w kie
runku rozwoju Lubonia. Zachęcam Pań
stwa do wzięcia udziału w nadchodzą
cych wyborach samorządowych. Życząc
dobrego wyboru raz jeszcze dziękuję za
wspólną pracę dla naszego miasta.
Burmistrz Dariusz Szmyt

: Zasady głosowania w wyborach samorządowych w Luboniu
; Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada 2014r. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7—:00 do 21:00.
j
!
j
!
!

W wyborach samorządowych w Luboniu będziemy glosować na:
• radnego do Rady Miasta Luboń (jeden glos)
• radnego do Rady Powiatu Poznańskiego (jeden glos)
• radnego do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (jeden głos)
• Burmistrza Miasta Luboń (jeden głos)

! Głosujemy stawiając przy nazwisku kandydata znak „X”. Postawienie znaku „X” przy nazwiskach kilku kandydatów
• spowoduje, że głos będzie nieważny, podobnie jak oddanie pustej karty.
20
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Ograniczenia dotyczące radnych i pracowników samorządowych
--------------------------------------------------------------------------- Elżbieta Celichoiuska

o musisz wiedzieć ubiegając się o mandat radnego lub przyjmując stanowisko kie
rownicze w jednostce samorządu terytorialnego.
Rok 2014 to rok wyborów samorządowych. warzyszenia narusza zakaz zarządzania działal
Przepisy prawa aby przeciwdziałać korupcji nością gospodarczą z wykorzystaniem mienia
i nadużyciom władzy wprowadzają cały szereg komunalnego. Dalej radny będący członkiem
ograniczeń swobód obywatelskich dla osób zarządu banku obsługującego gminę ma obo
piastujących określone stanowiska, czy posia wiązek dokonania wyboru między mandatem
dających mandat radnego. Każdy zatem zanim radnego, a członkostwem w tym zarządzie,
zgłosi swoją kandydaturę do wyborów ewen Należy pamiętać, że zakazy nie dotyczą tylko
tualnie przyjmie zaoferowane mu stanowisko samego prowadzenia działalności, ale też za
w jednostce samorządu winien szczegółowo rządzania nią na podstawie umowy, czy też by
rozważyć swoją sytuację życiową. Należy mieć cia przedstawicielem lub pełnomocnikiem takiej
na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi prze- firmy. Jednocześnie w związku z treścią art.
)sami radni nie mogą podejmować dodatko 24f ust. 3 i 5 stanowiącymi, że radni i ich mał
wych zajęć ani otrzymywać darowizn mogą żonkowie nie mogą być członkami władz za
cych podważyć zaufanie wyborców do wyko rządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani
nywania mandatu oraz nie mogą powoływać pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem
się na swój mandat w związku z podjętymi gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
dodatkowymi zajęciami bądź działalnością go w których uczestniczą takie osoby ani też radni
spodarczą prowadzoną na własny rachunek lub nie mogą posiadać pakietu większego niż 10%
wspólnie z innymi osobami. Poza ogólnym za udziałów lub akcji w spółkach prawa handlo
kazem podejmowania różnych czynności obo wego z udziałem gminnych osób prawnych lub
wiązują bardzo konkretne zapisy jakimi jest za przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
kaz pozostawania w jakichkolwiek stosunkach osoby, pole działania zawodowego czy zatrud
prawnych wynikających tak z umów o pracę jak nienia staje się bardzo zawężone.
i umów cywilnoprawnych z jednostką samo Poza ograniczeniami dotyczącymi życia za
rządu w której piastuje się mandat. Osoba wy wodowego istotną kwestią pozostaje sprawa
brana na radnego nie może wykonywać pracy swego rodzaju zmniejszonej ochrony dóbr
w ramach stosunku pracy w urzędzie jednost osobistych. Radny nie tylko staje się osobą pu
ki samorządu terytorialnego, w której uzyskała bliczną ale także jest zobowiązany upublicznić
mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika posiadany majątek poprzez złożenie oświad
lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej czenia majątkowego. Oświadczenie majątkowe
^ ~ )j jednostki. Przepis art. 24d ustawy o samo zawiera informacje o: zasobach pieniężnych,
rządzie gminnym zakazuje wójtowi, burmistrzo nieruchomościach, udziałach i akcjach w spół
wi (prezydentowi miasta) powierzenia świad kach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu
czenia pracy także wtedy, gdy powierzenie to Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
odbywałoby się w wyniku przeprowadzenia jednostek samorządu terytorialnego, ich związ
odpowiedniej procedury konkursowej. Zakazem ków lub od komunalnej osoby prawnej mienia,
często budzącym w praktyce wątpliwości jest które podlegało zbyciu w drodze przetargu,
zakaz prowadzenia przez radnego działalności a także dane o prowadzeniu działalności gospo
gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, darczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk
powiatu, czy województwa, w której otrzymał w spółkach handlowych; dochodach osiąga
mandat. Ustalenie zatem, że radny prowadzi nych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności
gospodarstwo rolne z wykorzystaniem gruntów zarobkowej z podaniem uzyskiwanych kwot;
należących do gminy, w której uzyskał mandat mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000
i działalności tej nie zaprzestał w ustawowym złotych; zobowiązaniach pieniężnych o warto
terminie, prowadzi do wygaśnięcia mandatu. ści powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnię
Jeżeli zatem rolnik uzyskujący mandat radnego tych kredytach i pożyczkach oraz warunkach,
wydzierżawia grunty rolne należące do gminy na jakich zostały udzielone. Nadto określa się
i to nawet na podstawie umowy zawartej w wy w nim przynależność poszczególnych składni
niku przetargu publicznego, to winien umowę ków majątkowych, dochodów i zobowiązań do
taką rozwiązać. Prowadzenie działalności go majątku odrębnego i majątku objętego małżeń
spodarczej nie musi być wykonywane na wła ską wspólnością majątkową. Takie oświadcze
sny rachunek. Zakaz taki dotyczy np. zarządza nia składane są co roku.
nia stowarzyszeniami i klubami sportowymi. Cały szereg ograniczeń dotyczy także pracow
Stowarzyszenia sportowe pobierające opłaty za ników samorządowych i tych w wyboru - wój
wstąp na organizowane mecze piłkarskie pro tów, burmistrzów, prezydentów, starostów,
wadzą działalność gospodarczą. Radny łączący marszałków, ale także skarbników, sekretarzy
mandat z funkcją członka zarządu takiego sto członków zarządów, kierowników jednostek
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organizacyjnych gminy, osób zarządzających
i członków organu zarządzającego gminną
osobą prawną (np. spółką z udziałem gminy)
oraz osób wydających decyzje administracyjne
w imieniu wójta. Po pierwsze wszystkie te
osoby są zobowiązane do składania oświad
czeń majątkowych. Osoby te nie mogą: być
członkami zarządów, rad nadzorczych lub ko
misji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
posiadać w spółkach prawa handlowego wię
cej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające
więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej
z tych spółek; prowadzić działalności gospodar
czej na własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami, a także zarządzać taką działalnością
lub być przedstawicielem, czy pełnomocnikiem
w prowadzeniu takiej działalności z wyłącze
niem rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Dalej należy mieć na uwadze tzw. Rejestr korzy
ści w którym ujawniane są korzyści uzyskiwane
przez członków zarządów województw, sekre
tarzy województw, skarbników województw,
członków zarządów powiatów, sekretarzy po
wiatów, skarbników powiatów, wójtów (burmi
strzów, prezydentów miast), zastępców wój
tów, sekretarzy gmin i skarbników gmin oraz ich
małżonków. Do Rejestru należy zgłaszać infor
macje o: wszystkich stanowiskach i zajęciach,
z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, oraz
pracy zawodowej wykonywanej na własny ra
chunek; o otrzymanym wsparciu prowadzonej
działalności publicznej (tak kampanii wyborczej
jak i darowizn na rzecz kierowanych fundacji,
stowarzyszeń itp.); każdej darowiźnie jeżeli jej
wartość przekracza 50% najniższego wynagro
dzenia pracowników za pracę tj obecnie kwotę
840zt; wyjazdach krajowych lub zagranicznych
opłaconych przez podmioty, czy osoby obce.
Do Rejestru należy także zgłaszać informacje
o udziale w organach fundacji, spółek prawa
handlowego lub spółdzielni, nawet wówczas,
gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych świad
czeń pieniężnych.
Reasumując przedstawione wyżej informacje
dotyczące radnych i pracowników samorządo
wych należy uznać, że z chwilą podjęcia się
pełnienia funkcji czy wykonywania pracy w sa
morządzie terytorialnym bardzo zmienia się sy
tuacja życiowa. Nie tylko nie jestem już jednym
z mniej lub bardziej anonimowych) obywateli
ale jeszcze upubliczniam mój majątek i sytuację
życiową, gdyż część przepisów dotyczy też
małżonka.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Zakręt 26/2 60-351 Poznań,
tel.: 61 8523261 fax: 61 8523262
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Odsłonięcie tablicy
poświęconej Augustowi
hr.Cieszkowskiemu
Dzień Edukacji Narodowej w wyjątkowy
sposób nawiązywał w tym roku do uro
czystości rocznicowych 200-lecia urodzin
bt. Edmunda Bojanowskiego i Augusta hr.
Cieszkowskiego. Szkoła Podstawowa nr 1
oficjalnie otrzymała w ten dzień z rąk Burmi
strza akt nadania imienia Błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego. SP2 uczciło pa
mięć swojego patrona Augusta hr. Ciesz
kowskiego odsłaniając tablicę w Parku Mi
lenijnym. Angelika Stefaniak

Z Comeniusem we Włoszech

Tematem przewodnim spotkania, zgodif
z planem naszej pracy, były prezentacje
obserwacji klimatu, fauny i flory w porze
M agdalena M adajczyk-Głowacka
letniej w poszczególnych krajach, które
przygotowali
uczniowie i przedstawili je
ramach wizyt partnerskich projektu Comenius finansowanego ze środków
unijnych „Reagir pour l'avenir" kolejna grupa uczniów i nauczycieli z Gim uczestnikom. W programie wizyty znala
zły się też spotkania z władzami miasta,
nazjum nr 2 im. Jana Pawła II wyruszyła w podróż, tym razem do miejscowości
prezentacja
systemu segregacji odpadów
Foggia we Włoszech.
i rozwiązań stosowanych w celu pozy
skiwaniu zielonej energii, spotkanie z in
stytucjami pozarządowymi przestrzega
jącymi zasad zrównoważonego rozwoju,
wizyty w parkach narodowych i muze
ach. Dzięki zakwaterowaniu u włoskich
rodzin i kontaktowi z rówieśnikami z in
nych krajów młodzież mogła obserwo
wać życie codzienne, korzystać z możli
wości doskonalenia znajomości języków
obcych, nawiązywać nowe znajomości.
Tydzień był pełen nowych wrażeń, ktć
rymi niebawem podzielimy się na blogu
http://reagirpourlavenirpologne.blogspot.
Uczestnicy spotkania przed sanktuarium Monte SantMichele
com/. Z niecierpliwością oczekiwać bę
Spotkanie odbywało się w dn. 28.09 - szkół z Hiszpanii, Francji, Niemiec i Ru dziemy kolejnych spotkań - w styczniu
4.10. br. Do gimnazjum „Giovanni Bo- munii, by razem poznawać zabytki, tra 2015 we Francji, w lutym w Luboniu i w
vio” przyjechały również delegacje ze dycje, przyrodę i kuchnię regionu Apulia. marcu w Rumunii.
■

W

Uzupełnienie do artykułu Wyprawka szkolna wydrukowanego we wrześniowym wydaniu Informatora Miasta Luboń na str.5
Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu jako organizacja pozarządowa, która realizuje zadania publiczne, otrzymała w tym roku
z Urzędu Miasta Luboń dotację w wysokości 12 900,00zl. Kwota ta przewidziana została na realizację 7 różnych projektów: Tornister - wy
prawka szkolna dla dzieci (dotacja 4 000,00), Żywnościowa paczka świąteczno-rodzinna (3 000,00), Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym - „Dzień Seniora" (1 400,00), Porady prawne dla mieszkańców Lubonia (1 000,00), Wycieczka do zamku Górków i Baszty Halszki
(1 000,00), Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - „Oczyszczanie zbiornika Kocie Doty" (1 000,00) oraz Wy
cieczka śladami spuścizny A. Cieszkowskiego (1 500,00).
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Przypominamy o finansowanych przez Miasto Luboń sterylizacjach i kastracjach wolno żyjących kotów
Urząd Miasta Luboń przypomina, że realizowane jest przedsięwzięcie związane z wykonywaniem usług polegających na sterylizacji wolno ży
jących kotek i kastracji wolno żyjących kocurów z terenu Lubonia. Miasto Luboń podpisało porozumienie z Fundacją Ochrony Zwierząt ANIMAL
SECURITY w zakresie współpracy dot. realizacji ww. przedsięwzięcia. Zgłoszenia w sprawie konieczności wyłapania wolno żyjących kotów
do zabiegu kastracji lub sterylizacji przyjmują przedstawiciele lub wolontariusze Fundacji pod nr tel. 790 450 457.
22
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Z początkiem października każda grupa
pochłonięta była tworzeniem prac o te
matyce jesiennej. Z najróżniejszych da
rów jesieni powstały ciekawe dzieła ar
tystyczne, których prezentacja odbyła się
w Czarodziejskiej Galerii naszego Przed
szkola. „Liściastą Panią Jesień, Szyszko
we Ptaki oraz zabawne ludziki” mogły
podziwiać dzieci ze swoimi rodzicami.
Podczas realizacji bloku kulinarnego
przedszkolaki pod okiem wychowawców
samodzielnie wykonały sałatkę owocową
i warzywną. Praca w kuchni, a następnie
degustacja przygotowanych przez siebie
dań, daje dzieciom mnóstwo satysfakcji
„^notywuje je dojedzenia potraw, których

wcześniej nie chciały nawet spróbować.
Chcąc wprowadzić naszych wychowan
ków w magiczny świat teatru zorganizo
waliśmy wycieczkę do Teatru Wielkiego
na warsztaty edukacyjne pt. „Baletowa
Podróż”. Dzieci miały okazję poznać róż
ne rodzaje tańca oraz pracę aktorów od
strony kulis.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej na
uczyciele wraz z rodzicami przygotowali
dla dzieci spektakl na podstawie wiersza
Juliana Tuwima „Rzepka”.
Mamy nadzieję, że artystyczny miesiąc
październik zaszczepił w naszych pod
opiecznych zamiłowanie do sztuki.
Monika Wesołowska, Anna Majchrzycka

Trójeczka
Jesień na dobre zawitała w Przedszkolu
Trójeczka. Dzieci wesoło przywitały paź
dziernik mimo deszczowej aury. Wyko
nywały prace plastyczne nawiązujące do
tej pięknej pory roku oraz nauczyły się
wielu przydatnych umiejętności.
Jedną z nich było kiszenie ogórków. Każ
de z dzieci ochoczo wypełniało słoiki
produktami a radości z tym związanej
nie było końca. Rodzice z pewnością byli
dumni ze swoich pociech po otrzymaniu
smacznych prezentów.
Październik to miesiąc gdy na drzewach
oprócz liści czerwienią się owoce jarzę
biny. Podopieczni przedszkola trójeczka
przygotowali przepiękne prace plastycz
ne. Kolorowe korale przyozdobiły nad
garstki i szyje każdego przedszkolaka.
Dodatkową atrakcją dla wszystkich dzie
ci były zajęcia bibioteczne. Pani bibliote
karka zarecytowała dzieciom wiersz Jana
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Październik zaszczepił w naszych podopiecznych
zamiłowanie do sztuki.

Z Pogodnego
Przedszkola

Radosne chwile w "Trójeczce"

Brzechwy „Na Straganie” i poprosiła
o powtarzanie kolejnych wersów. Dzieci
chętnie brały udział w zabawie a na ko
niec wykonały prace plastyczne.
W ubiegłym miesiącu obchodziliśmy
Dzień Chłopca. Aby uczcić tak ważne
święto wszystkie dziewczynki złożyły
chłopcom życzenia i wręczyły prezenty.
Były też upominki dla wszystkich dzieci.
Joanna Guza

Kabaret LIMO już za nami! Niech żałuje kto nie b y ł:)

„Ci co nie byli niech żałują. Ale szczerze
mówiąc fani kabaretu Limo szczelnie za
pełnili halę LOSIR i nie było gdzie "wcisnąć

Archiwum przedszkola

Artystyczny październik w Czarodziejskim Ogrodzie

szpilki". Artyści zrewanżowali się wiernej
publiczności i zaprezentowali spektakl, któ
ry wielu widzów będzie długo pamiętać.

Podziękowanie
Pogodne Przedszkole bardzo serdecznie
dziękuje Zespołowi OMEGA S.C., Sz. P.
Malwinie Skalik oraz Klaudii Ciepała za
otrzymane zabawki i pomoce naukowe,
które sprawiły ogromną radość naszym
podopiecznym. Dzięki otrzymanej pomo
cy możemy uatrakcyjnić zajęcia dla dzieci
i sprawić uśmiech i radość na ich twarzach.
Rekord
30 września o godzinie 12:00 nasze przed
szkole przystąpiło do próby bicia rekordu
w jednoczesnym myciu zębów. Spotkali
śmy się wszystkimi grupami i równo przez
dwie minuty myliśmy zęby. Może w tym
roku uda się pobić rekord Guinessa ustano
wiony w Indiach w 2007 roku.
Patrycja Maciejewska

Tym bardziej, że był to jeden z ostatnich
występów kabaretu, który po 15 latach roz
bawiania publiczności w kraju i za granicą,
kończy swoją działalność.
Były starsze i na nowo-zinterpretowane ske
cze, byt też zabawny dialog z publicznością.
Była ironia z naszych ludzkich słabostek
i niepowtarzalna improwizacja. Były bisy
i kapitalna atmosfera i bezbłędna organizacja.
Widzowie zachwyceni dwugodzinnym wystę
pem nie chcieli opuścić naszej hali domaga
jąc się kolejnych skeczów. Teraz należy tylko
żałować, że więcej Limo nas nie odwiedzi. Ale
na pewno zostanie nam w pamięci.
Luboń dziękuje i życzy sukcesów - a może
się spotkamy na w w w .adoptujfaceta.pl!
Do zobaczenia na kolejnym kabarecie! LOSiR
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SP1 imienia bł. Edmunda Bojanowskiego
uczniowie klas IV. W przedstawieniu te
atralnym uczniowie w pięknych strojach
zień 14 października 2014 r. uroczystość nadania Szkole Podstawowej zaprezentowali historię życia bł. Edmun
nr 1 imienia bł. Edmunda Bojanowskiego.
da, jego pracę, działania pedagogiczne
dla ludu wiejskiego, założenie zgroma
dzenia zakonnego dla wychowania naj
młodszego pokolenia Polaków w czasach
trudnych dla naszego Narodu.
15 października obchody dla uczniów
klas l-III
Najmłodsi uczniowie szkoły swoje święto
wanie rozpoczęli od udziału w uroczystej
akademii ku czci Patrona. O godz. 8.00
w sali gimnastycznej zabrzmiał Hymn Pań
stwowy oraz Hymn Szkoły a po nich mia
ło miejsce przemówienie pana Dyrektora
Grzegorza Anioły. Pani Anna Poprawk
e zaprezentowała historię drogi do nadania
| szkole imienia bł. Edmunda i zaprosiła
" wszystkich zebranych do wysłuchania
Pamiątkowe zdjęcie przy „taweczce bt. Edmunda” na placu przed Sanktuarium
części artystycznej - przedstawienia te
W pięknej jesiennej scenerii przyrody bł. Edmunda Bojanowskiego (prezentacja atralnego przygotowanego przez uczniów
społeczność Szkoły Podstawowej nr l multimedialna), odczytanie historii drogi klas IV. Dzieci z uwagą obejrzały i wysłu
w Luboniu przeżyła historyczny dzień- do nadania szkole imienia bł. Edmun chały pięknego programu artystycznego.
nadania imienia bł. Edmunda Bojanow da Bojanowskiego oraz odczytanie aktu Za przygotowanie tej części programu od
skiego. Świętowanie rozpoczęto Uroczy nadania imienia szkole przez Burmistrza powiedzialne były: p. Iwona Okupniak, p.
stą Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Dariusza Szmyta i przekazanie go Dy Violetta Matalewska i p. Beata Dudzińska.
Bp. Grzegorza Balcerka Wikariusza Ge rektorowi SP1 oraz ustanowienie dnia 14 Przed godz. 9.00 nastąpiło przejście do
neralnego Archidiecezji Poznańskiej, asy listopada Dniem Patrona Szkoły Podsta Kościoła św. Barbary na uroczystą Mszę
wowej nrl w Luboniu. Rada Rodziców Świętą. Oprawę liturgiczną Mszy Św.
sty kapłanów: ks. Proboszcza Parafi
Barbary ks. Kan. Bernarda Cegły, księz>
Szkoły Podstawowej nrl ufundowała pa przygotowała s. Elżbieta, a dzieci włączy
wikariuszy i innych księży. Oprawę li miątkową tablicę z wizerunkiem bł. Ed ły się w śpiew i modlitwę. Po zakończo
turgiczną pod kierunkiem katechetów: s. munda, której poświęcenia i odsłonięcia nej liturgii uczniowie z wychowawcami
Elżbiety Schmidt oraz Edyty Nowaczyk dokonał ks. Biskup Grzegorz Balcerek. klas przeszli do Sanktuarium bł. Edmun
przygotowali uczniowie klas IV -IV. We Następnie złożono gratulacje a okolicz da Bojanowskiego na okolicznościowe
Mszy Św. uczestniczyli zaproszeni goście: nościowe przemówienia wygłosili wybra nabożeństwo przy Jego grobie. Z powod
Przedstawiciele Władz Samorządu Tery ni przedstawiciele władz Miasta Luboń, załamania pogody zrezygnowano w tym
torialnego Miasta Luboń z Burmistrzem Kuratorium Oświaty i Rady Rodziców dniu z robienia zdjęć przy „Ławeczce EdDariuszem Szmytem na czele, Przed Szkoły Podstawowej nrl.
mundowej” stojącej na pobliskim placu
stawicielka Poznańskiego Kuratorium Część artystyczną pod kierunkiem p. miejskim. Po zakończonym nabożeństwie
Oświaty- p. Wicekurator Dorota Kinal, Iwony Okupniak, p. Violetty Matalew- modlitewnym, dzieci z obrazkiem bł. Ed
Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr skiej i p. Beaty Dudzińskiej przedstawili munda udały się do swoich domów.
■
Służebniczek s. Rafała Kisiel z delegacją
sióstr, Rada Rodziców przy Szkole Pod
stawowej Nr 1, Dyrekcja i Rada Pedago
giczna Szkoły, nauczyciele seniorzy, byli
nauczyciele i pracownicy szkoły, obecni
pracownicy Szkoły, Rodzice i delegacje
uczniów, sponsorzy i inne osoby wspo
magające tą uroczystość. Po zakończo
nej Mszy Św. delegacja kilkunastu osób
udała się do pobliskiego Sanktuarium
bł. Edmunda Bojanowskiego aby złożyć
hołd modlitewny oraz bukiet kwiatów.
W drodze powrotnej do Szkoły wykona
no pamiątkowe zdjęcie przy „ławeczce bł.
Edmunda” na placu przed Sanktuarium.
Kolejnym punktem uroczystości było
świętowanie w szkole - w sali gimna
stycznej. Program składał się z 2 części.
W pierwszej części nastąpiło powitanie
zaproszonych gości, prezentacja sylwetki Przedstawienie teatralne prezentujące historię życia bt. Edmunda

------------------------------------------------------------------------------ s. Elżbieta Schmidt
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Informacje z SP1

Zwycięzcy Międzyszkolnego Drużynowego Tur
nieju Tenisa Stołowego Szkól Podstawowych

Zwycięstwo SP1 w Międzyszkol
nym Drużynowym Turnieju Tenisa
„ftalow ego Szkół Podstawowych
Dnia 15 października 2014 roku w Szko
le Podstawowej nr 4 w Luboniu odbył się
Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Podstawowych w kategorii dziew
cząt i chłopców.

Naszą szkołę reprezentowały Zuzanna Su
łek i Natalia Piechota z klasy V c odnosząc
zdecydowane zwycięstwo. Drużyna chłop
ców w składzie Wiktor Roszyk z klasy VI d
i Szymon Kalinowski z VI c także zwycię
żyła w turnieju.
Obydwie reprezentacje wywalczyły awans
do zawodów powiatowych, które odbędą
się 28 i 29 października 2014 roku w Pecnej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun Hanna Idzikowska

Międzyszkolne Indywidualne
Biegi Przełajowe
Szkół Podstawowych.
9 października 2014 roku w Luboniu przy
ul; Rzecznej odbyły się Indywidualne Bie
gi Przełajowe Szkół Podstawowych. Naszą
szkołę reprezentowało 44 zawodników, za
równo dziewcząt, jak i chłopców w dwóch
kategoriach wiekowych- klasy V i VI.

Dziewczęta z SP l zajęły I miejsce zdoby
wając puchar dla szkoły, natomiast chłopcy
zajęli II miejsce przegrywając zaledwie 10
punktami ze zwycięzcami.
Indywidualnie w kategorii dziewcząt klas
VI Anna Walkowiak z klasy VI a zajęła 2
miejsce, Lidia Wysocka z klasy VI c zaję
ła 6 miejsce, a w kategorii klas V Joanna
Rembalska z klasy V b zajęła 4 miejsce.
W kategorii chłopców klas VI Filip Mi
schke z klasy VI d zajął 2 miejsce, Szymon
Kalinowski z VI d zajął 4 miejsce i Jan Ba
rański z klasy VI c 6 miejsce.
W klasach V Kacper Nowinka z klasy V a
zajął l miejsce, Patryk Nowinka 3 miejsce.
Wymienieni uczniowie uzyskali awans
do Powiatowych Indywidualnych Bie
gów Przełajowych, które odbędą się 22
października na poznańskiej Malcie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i ży
czymy dalszych sukcesów!
Opiekunowie: Hanna Idzikowska,
Dawid Paprocki

Ekologicznie i charytatywnie
w Cieszkowiance
We wrześniu br. po raz kolejny sprzedali
śmy puszki aluminiowe. Firma recyklin
gowa z Lubonia, do której miały być one
dostarczone, zapewniła nam darmowy
transport, za co serdecznie dziękujemy.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży prze
znaczyliśmy na zakup sprzętu medyczne>dla dzieci w ramach akcji Puszka dla
maluszka i opłacenie kształcenia jednego
dziecka w Kamerunie - Iny, biorąc tym sa
mym udział w akcji Adopcja na odległość.
Jak widać nasza działalność ma nie tylko
jeden wymiar. Uczymy przez dobry przy
kład zarówno działań ekologicznych, jak

i charytatywnych.
Okazało się, że jest wielu ludzi nieobo
jętnych na losy biednych dzieci. Dzięku
jemy Rodzicom i Uczniom naszej szkoły
za przynoszenie puszek, dziękujemy tak
że coraz liczniejszej grupie sympatyków
naszej akcji z całego Lubonia, a zwłasz
cza z okolic Lasku oraz z Wir.
Zbieranie puszek się nie kończy! Za
praszamy do dalszej współpracy i pro
simy o kontynuację tych jakże poży
tecznych dla środowiska działań. Sil
nam doda modlitwa dzieci z Kameru
nu, które zapewniają, że w ten sposób
dziękują nam za pomoc.
Alicja Walenciak - Galińska

Dzień Edukacji Narodowej
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Adopcja na odległość w Cieszkowiance

"Slaby nauczyciel-opowiada. Dobry nauczyciel-wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel-demonstruje. Genialny nauczyciel - inspiruje"
- William Arthur Ward. Tymi słowami Rafał
Marek Zastępca Burmistrza Miasta Luboń po
witał nauczycieli podczas wręczania nagród
Miasta Luboń oraz aktów nadania stopnia
awansu zawodowego nauczycielom lubońskich szkół. Uroczystość z okazji Dnia Eduka
cji Narodowej, odbyła się w Ośrodku Kultury.
Nauczycielom wręczono nagrody Miasta
Luboń oraz akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego.
Na spotkanie zaproszono również lubońskich uczniów, którzy w roku szkolnym
2014/2015 otrzymali zaszczytny tytuł Sty
pendysty Miasta Luboń. Angelika Stefaniak
25
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Informacje z SP3
Lekcja w WPN
Klasy I a i I b udały się na lekcję dydak
tyczną do WPN w Jeziorach. Zajęcia roz
poczęły się od prezentacji multimedialnej
dotyczącej ochrony przyrody i obejrzenia
filmu o życiu zwierząt w wielkopolskich
lasach. Ćwiczenia w muzeum prowadziła
pani przewodnik, która zapoznała uczniów
z bogactwem fauny i flory. Na ścieżce dy
daktycznej uczyli się rozpoznawać drzewa
i liście oraz dowiadywali się różnych cie
kawostek o zwierzętach. Podczas wędrówki
nie zabrakło zabaw sprawnościowych.

Spotkanie z policją
W czwartek 2 października uczniowie
mieli możliwość porozmawiać z funkcjo
nariuszem policji. To jeden z elementów
cyklu spotkań, które mają zapobiegać
agresji i przemocy w szkole. Oprócz dys
kusji o przemocy przypominaliśmy sobie
podstawowe informacje o bezpiecznym
poruszaniu się po drogach oraz bezpie
czeństwie w szkole i poza nią.

l-teatr
Nasza szkoła dołączyła do projektu Inter
netowy Teatr TVP. Uczestniczyliśmy

w dwóch spektaklach, które były transmito
wane na żywo przez Internet. „Krawiec Ni
teczka” był realizowany przez Śląski Teatr
Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach.
Spektakl „Robale” ukazywał wartość przy
jaźni oraz ganił waśnie i kłótnie między
dorosłymi, na przykładzie żyjących pod
ziemią rodzin turkuci i dżdżownic.

Pasowanie

14 października swoje święto obcho
dzili nie tylko nauczyciele, ale również otrzymały dyplomy, pierwszą legitymację,
uczniowie klas pierwszych, którzy mieli różę jako symbol rozkwitu oraz słonika na
tego dnia pasowanie. Najpierw pierwszo szczęście. M. G.
klasiści pięknie mam się
przedstawili przy pomo
cy piosenki, tańca i wier
sza. Później przeszli pró
bę wiedzy i sprawności,
aby doczekać się dostoj
nej chwili czyli pasowania
z rąk dyrektor G. Leciej.
Od tej chwili dołączyli
do jednej wielkiej rodzi
ny. Przypieczętowali to
odciskiem palca w pa
miątkowej księdze. Dzieci Spotkanie z policją

Informacje z SP4
Bieg z Klasą
Kilkunastu reprezentantów naszej szko
ły 21 września wystartowało w 5 edycji
Biegu z Klasą. Pierwszy raz w tym roku
dzieci w wieku od 4 do 10 lat pokonywa
ły dystans 300 m. Naszymi reprezentan
tami w tej kategorii wiekowej byli: Emi
lia Jurga kl 2a i Norbert Trocha kl. 2a.

Biegi przełajowe
25 września odbyły się Przełajowe Biegi
Sztafetowe szkół podstawowych miasta
Lubonia.
Zawody odbyły sie na Stadionie miej
skim przy ul. Rzecznej. Uczniowie z na
szej szkoły dali z siebie wszystko, jednak
pomimo wielkiej siły i woli walki zajęli
śmy 4 miejsce.
Emilia Bielińska - Bobkowicz

DARZ BÓR
Takim powitaniem rozpoczął spotkanie
z kl. III c i kl. III b Pan Łukasz, leśniczy
z Nadleśnictwa Babki. Opowiadał o ży
ciu zwierząt i lasu w czasie jesieni oraz
o przygotowaniach lasu do snu zimowe
go. Dzieci miały możliwość zobaczyć
i dotknąć poroży jelenia i samy, zobaczyć
skórę dzika, borsuka, norki i kuny.
Dorota Franek

Dzieci podczas występów

towanie Dnia Chłopca i Dnia Kobiet.
Tym razem dziewczynki zaskoczyły
pomysłem chłopców. W torebce z napi
sem informującym, że " buduje napięcie
i wyciągasz z niej przedmioty na własną
odpowiedzialność" kryły się kartki z za
daniami dla chłopców.
Można było wylosować polecenie: zatań
czenia z kolegą, udawanie małpy, zrobie
nie sobie kitek, poczęstowanie koleżanki
czekoladą, udawanie dziewczyny czy za
chowanie milczenia do końca lekcji.
Grażyna Stojecka

Plener malarski
20 września, na terenach starego koryta
Warty w Rogalinku, odbył się rodzinny
plener malarski uczniów klasy 4a. Wy
cieczka rozpoczęła się pod Pracownią Ar
tystyczną w Rogalinku, prowadzoną od
wielu lat przez Panią Lucynę Smok. To
Ona właśnie rozpoczęła rajd i pokazała
nam rogalińskie urokliwe ścieżki starego
koryta Warty. Wędrowaliśmy, słuchając
ciekawych opowieści o historii regionu
i prastarych dębach. Po dwugodzinnym
marszu, wróciliśmy do punktu wyjścia,
gdzie czekały na nas sztalugi i pędzle.
B.Zboralska

Dzień Chłopca w 5 a

Radosny jubileusz

Tradycją w naszej klasie stało się świę

27 września lubońska „Czwórcczka”

obchodziła 110-lecie swojego istnienia.
Z tej okazji odbył się festyn rodzinny bę
dący efektem wspólnej pracy nauczycie
li, rodziców i uczniów.

Wyjątkowy dar
Dziesięciolecie nadania szkole imien
wybitnego Wielkopolanina Profesora
Adama Wodziczki zbiegło się ze 110-leciem lubońskiej „Czwórki”. Z tej okazji
goszcząca na festynie rodzinnym krewna
naszego patrona, Pani Irena Dedio prze
kazała szkole cenne kopie dokumentów
związanych z Profesorem.

Świetlik Miesiąca
Od tego roku w naszej świetlicy orga
nizowany jest comiesięczny konkurs
„Świetlik Miesiąca”. Świetlikiem Mie
siąca może zostać każdy uczeń, który nie
tylko przestrzega ustalonych zasad i re
guł obowiązujących w świetlicy, ale swo
ją postawą motywuje inne dzieci do dzia
łania. We wrześniu Świetlikiem Miesiąca
została Oliwia Klatkiewicz z klasy II a.
Anna Pawlak

Znamienity Goić w „Czwóreczce"
W dniu 30 września 2014 roku naszą
szkołę zaszczycił Ksiądz Arcybiskup
Metropolita Poznański Stanisław Gądecki. Cierpliwie, interesująco i z poczuciem
humoru odpowiadał na dziecięce pytania
o powołanie, rolę modlitwy oraz ulubio
ne zajęcia czasu wolnego.
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Informacje z Gimnazjum nr 1
Dzień Edukacji Narodowej
Burmistrz Dariusz Szmyt wręczył na
szym uczniom stypendia Miasta Lubo
nia. Za wyniki sportowe, świetne miejsca
w konkursach przedmiotowych otrzyma
li je: Cezary Linowski, Lena Marcinkow
ska, Anna Kantor, Emil Plewa, Wiktoria
Kocięda, Wiktoria Ekwińska, Kamil
Piechowiak, Natasza Pawlicka. Nagrody
otrzymali także nauczyciele: Anita Plumińska-Mieloch, Karina Rzepecka, Aga
ta Matyjasek. Akty nadania kolejnych
stopni awansu zawodowego odebrały Anna Rymaniak i Magdalena Jabłońska.

Aktywny wypoczynek z PTTK
V Jddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego
w Luboniu po raz kolejny zorganizował
rajd „Polska Złota Jesień” w Wielkopol
skim Parku Narodowym. Celem spotkania

było przypomnienie postaci hr. Włady
sława Zamoyskiego, Adama Wodziczki
i Franciszka Jaśkowiaka oraz poznanie
przyrody i walorów krajoznawczych Wiel
kopolskiego Parku Narodowego.
Dla grupy uczniów oraz rodziców z na
szego gimnazjum rajd oznaczał przede
wszystkim relaksowe spędzenie czasu na
łonie natury. Turystyczne spotkanie odby
ło się w minioną sobotę, 4 października,
przy wspaniałej, słonecznej pogodzie.
Trasa licząca 10 km minęła nam szybko
i przyjemnie. Na mecie czekały na nas
konkursy: z wiedzy o parku i sprawno
ściowe oraz ciepły posiłek. Organizacją
grupy zajęły się panie Dorota Michało
wicz oraz Magdalena Łobejko.

Biegi przełajowe
Dnia 09.10.14 odbyły się Mistrzostwa Lu

Informacje z Gimnazjum nr 2
Sportowe sukcesy Gimnazjum nr 2
Zajęliśmy I miejsce w turnieju piłki noż
nej o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Drużyny dziewcząt i chłopców zwycię
żyły z Gimn. 1 i wzięły udział w Mistrzo
stwach Powiatu w Sztafetowych Biegach
Przełajowych w Kórniku. Chłopcy zdo
byli dla szkoły awans do Mistrzostw Wo
jewództwa.

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego 2014/2015
1.09 przeprowadziliśmy demokratycz
ne wybory do Samorządu Uczniowskie
go poprzedzone kampanią wyborczą. Na
czele nowego SU staną: Marta Pawlak
oraz Łukasz Kalinowski. Młodzież wy
brała także opiekunki Samorządu. G2
bierze udział w projekcie Centrum Edu
kacji Obywatelskiej "Samorządy Mają
Głos".

Dzień Muzyki
Z okazji Dnia Muzyki odbył się koncert
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Muzycznych im. Fryderyka Chopina
w Poznaniu. Wystąpiły: zespół saksofo
nowy, akordeoniści, chór oraz zespół wo
kalny. Dziękujemy p. dyrektor Joannie
Karpacz- Kowalkowskiej oraz nauczy
cielom ZSM: p. Maciejowi Kocińskiemu
i p. Jarosławowi Buczkowskiemu. Gim
nazjaliści przedstawili też audycję mu
zyczną dla przedszkolaków.

uczniowie przyłączyli się też do zbiórki
maskotek, które pomogą w adopcji bez
pańskich zwierząt przez Fundację „Dr
Lucy” w Śremie.

Nie przespaliśmy
Nocy Naukowców!
26.09 uczniowie wraz z nauczycielami
włączyli się do poznańskiej Nocy Na
ukowców: na Wydziale Nauk Geogra
ficznych i Geologicznych UAM oraz na
Politechnice Poznańskiej.

Kształcimy kompetencje
językowe gimnazjalistów
26.09 z okazji Dnia Języków Obcych
uczniowie obejrzeli spektakl w języku
angielskim „Romeo i Julia”. Aktorami
byli uczniowie klas 3c i 3e. Odbyły się
także warsztaty z brytyjską nauczycielką
języka angielskiego Juliette Bruno.
Klasa językowa we współpracy ze szko
łami europejskimi przygotowała materiał
o różnorodności językowej Europy. Drugoklasiści udali się też do Muzeum Naro
dowego w Poznaniu na zajęcia w języku
niemieckim pt. "Fałszerze dzieł sztuki.”

Urodziny
Jana Nowaka-Jeziorańskiego
3.10 została zorganizowana wystawa,

bonia w Indywidualnych Biegach Prze
łajowych.
Mimo zapowiadanych opadów, pogoda
mile zaskoczyła zawodników i ich opie
kunów zapewniając im idealne warunki
do biegania.
W klasyfikacji generalnej Gimnazjum nr
1 zajęło drugie miejsce.
Na szczególne wyróżnienie zasługują:
Agata Szymkowiak, Natasza Pawlicka
oraz Jakub Małkowski za zajęcie odpo
wiednio pierwszego, drugiego i trzecie
go miejsca w swoich kategoriach wie
kowych. Łącznie do dalszego etapu za
kwalifikowało się 6 osób, które będą re
prezentować naszą szkołę na zawodach
powiatowych, należą do nich: Natasza
Pawlicka, Zuzanna Broniszewska, Agata
Szymkowiak, Jakub Małkowski, Dawid
Piskuła, Bartosz Pytlak oraz Krzysztof
Kozłowski. A. Mieloch

dzięki której uczniowie poznali najważ
niejsze fakty z życia Jana Nowaka-Jeziorańskiego „Kuriera Wolnej Polski”.

Bezpiecznie z komputerem
12.10 odbyła się audycja poświęcona za
grożeniom związanym z użytkowaniem
komputera i zasadom jego bezpiecznego
użytkowania. Na holu szkoły pojawiła się
okolicznościowa gazetka.

W banku
8.10 klasy Ulg i IIIc udały się do Narodo
wego Banku Polskiego w Poznaniu. Do
wiedzieli się, jak funkcjonuje euro. Zdo
byli wiedzę na temat kryzysu w krajach
europejskich i poznali warunki wejścia
Polski do Unii Monetarnej.

DEN
Z okazji Dnia Nauczyciela klasy 3e i 3f
przedstawiły arcyśmieszny program ka
baretowy oraz quiz z powiedzonkami
nauczycieli. Dla pracowników szkoły
zaśpiewali Klaudia Ziomek i Łukasz Ka
linowski.

Pamiętamy
Klasa 2 f zaprezentowała uczniom ważne
fakty z okresu II wojny światowej. Kasia
Kubacka i Kamila Malinowska zaśpie
wały piosenkę „Warszawo ma”, a mło
dzież minutą ciszy uczciła pamięć osób,
które straciły życie w latach 1939-1945.

Gimnazjum nr 2 od początku września
wzięło już udział w czterech akcjach
wolontariackich. Zostało wyróżnione
przez władze wojewódzkie za wzorową
działalność szkolnego wolontariatu. Nasi
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Biblioteka Miejska zaprasza i informuje:
• 03 listopada 2014r. godz. 11.00 „ABC literatury. Jak czytać i rozumieć
teksty literackie szczególnie poezję?.
Praktyczne wskazówki. Wykład dr hab.
Leszka Teusza (sekcja teatralno-literacko-biblioteczna w ramach LUTW)
• 03 listopada 2014r. godz. 18.00 - spo
tkanie Klubu Szachowego
• 05 listopada 2014r. godz. 9.00 - „Pe
rypetie pluszowego misia” spektakl dla
dzieci (od 3 lat) w wykonaniu Teatru Ar
lekin z Białegostoku
• 05 listopada 2014r. godz. 18.00 warsztaty komputerowe 50+
• 06 listopada 2014r. - lekcje poetyckie
w ramach XXXVII Międzynarodowego
Listopada Poetyckiego
• 07 listopada 2014r. godz. 12.00 - z cy
klu „Cały Luboń czyta dzieciom” frag
menty swoich ulubionych bajek czytają
słuchacze Lubońskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
• 07 listopada 2014r. (piątek) godz.
16.00-17.30 oraz 17.30-19.00 oraz 08
listopada 2014r. (sobota) godz. 9.15
- 10.45 oraz 11.00 - 12.30 - Działania
plastyczne dla dzieci „Kolorowe malo
wanie” pod okiem plastyka Przemysława
Szydłowskiego
• 12 listopada 2014r. godz. 17.00 - „ i u
wim Julek - para buch, frazy w ruch”
spektakl dla dzieci (od 3 lat) w wykona
niu Teatru Małe Mi z Warszawy
• 12 listopada 2014r. godz. 17.00-18.30
- „Wokół wychowania” comiesięczny
dyżur pedagogiczny z pedagog Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubo
niu Anną Kurelską. Chętni rodzice mogą
konsultować sprawy wychowawcze i edu
kacyjne, po uprzednim zgłoszeniu telefo
nicznym (61 813-09-72)
• 12 listopada 2014r. godz. 18.00 warsztaty komputerowe 50+
• 14 listopada 2014r. godz. 10.00 - spo
tkanie autorskie z poetką Bożeną Krewską (sekcja teatralno-literacko-biblioteczna w ramach LUTW)
•1 7 listopada 2014r. godz. 19.00 - spo
tkanie z dobrym kinem w miłej, kameral
nej atmosferze w Bibliotecznym Klubie
Filmowym
• 21 listopada 2014r. (piątek) godz.
16.00-17.30 oraz 17.30-19.00 oraz 22
listopada 2014r. (sobota) godz. 9.15
- 10.45 oraz 11.00 - 12.30 - Działania
plastyczne dla dzieci „Kolorowe malo
wanie” pod okiem plastyka Przemysława
Szydłowskiego
• 22 listopada 2014r. godz. 10.00 - Prze
gląd zwycięskich filmów Festiwalu Fil
mów Poetyckich „O wrażliwość pióra”
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im. bł. E. Bojanowskiego
• 24 listopada 2014r. godz. 17.00 - spo
tkanie autorskie dla dzieci i rodziców z pi
sarzem Tomkiem Szwedem
• 24 listopada 2014r. godz. 18.00 - spo
tkanie Klubu Szachowego
• 25 listopada 2014r. - XII Konkurs
Pięknego Czytania „I Ty zostań Mistrzem
Pięknego Czytania”
• 26 listopada 2014r. godz. 18.00 - z cy
klu „Świat na wyciągnięcie ręki: Kosowo
- podróże ponad podziałami” spotkanie
z podróżnikiem Andrzejem Pasławskim
• 27 listopada 2014r. - XX Konkurs Re
cytatorski
Zapraszam y na naszą stronę interne
tową:
www.biblub.com
Siedziba: ul. Żabikowska 42
tel. 61-813-09-72

Jesienny „Promyk" w Bibliotece
9 września w bibliotecznej Galerii na Re
gale odbyło się pierwsze w tym sezonie
kulturalnym spotkanie Klubu Ludzi Nie
widomych i Słabowidzących „Promyk”.
Przy wspólnej kawie i słodkim wszyscy
wspominali wakacyjne chwile oraz po
znawali nowych członków.

Spotkanie autorskie

Pierwszy Klub Filmowy w sezonie
29 września Galeria na Regale w Biblio
tece Miejskiej w Luboniu zamieniła się
w kinową salę. A to za sprawą spotkania
miłośników dużego ekranu, którzy raz
w miesiącu spotykają się w Bibliotecz
nym Klubie Filmowym. Tym razem
mieliśmy okazję obejrzeć oskarowy film
w reż. Jean-Marc Vallee „Witaj w Klu
bie”. Prelekcję do filmu oraz dyskusje po
projekcji poprowadził dr Marcin Jauksz.
Serdecznie zapraszamy na spotkania
Klubu Filmowego zawsze w przedostatni
poniedziałek miesiąca o godz. 19.00

„Czarne i białe"
To tytuł spektaklu dla dzieci w wykona
niu aktorów Teatru Pod Orzełkiem z Bia
łegostoku, który odbył się 1 października
w bibliotecznej Galerii na Regale. Poeta
Pan Czarny i Malarka Pani Biała stwo
rzyli książkę o czarno-białym miastecz
ku. Mali widzowie wzięli udział w za
bawnych przygodach Czarnego i Białego
Kota, Sroki Kłamczuchy i innych miesz
kańców miasteczka. Atrakcją spektaklu
były nietypowe, płaskie lalki, przypomi
nające figury wycięte z kartonu.

Spotkanie autorskie
2 października w Bibliotece Miejskiej
odbyło się spotkanie autorskie z Miro
sławem Orłowskim oraz promocja jego
książki „Warszawa’44. Gość biblioteki

czytanie

opowiedział o etapach tworzenia publi
kacji, a także ujawnił nieznane na ogół
momenty Powstania Warszawskiego. Pi
sarz udostępnił prywatne materiały, które
wykorzystał do stworzenia książki. Przy
byli uczestnicy mieli możliwość zoba
czenia rekonstrukcyjnych zdjęć stworzo
nych na potrzeby książek.

Głośne czytanie
3 października w Galerii na Regale od
było się pierwsze powakacyjne czytanie
bajek dla dzieci. W tym roku bajki czy
tać będą dzieciom słuchacze Lubońskie
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jako
pierwszy czytał pan Włodzimierz Sro
czyński sam będący dziadkiem. Małym
słuchaczom przeczytał przygody „Franklina” , „Marzenie krówki podkówki”
i „Opowiadanie o prawdzie” . Dzieci z du
żym zainteresowaniem słuchały opowia
dań, a na zakończenie otrzymały słodki
poczęstunek

Wernisaż Ewy Jakubowskiej
3 października w Galerii na Regale odbył
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się wernisaż malarstwa lubońskiego peda
goga i psychologa Pani Ewy Jakubowskiej
pt. „Z pędzlem przez życie”. Artystka od
ponad trzydziestu lat pracuje z młodzieżą,
której stara się pokazywać wartość pasji
w życiu i przekonuje o tym, że warto mieć
coś swojego na trudne chwile, coś co po
zwala się zrelaksować i zdystansować od
problemów i niepowodzeń. Swoją wystawą
Pani Ewa dostarczyła nam wiele wzruszeń
i powodów do przemyśleń o tym, że warto
mieć swoją pasję, w którą możemy uciec
od problemów codzienności. Dedykację
muzyczną wykonał Jarzy Lisiak - młody,
utalentowany wiolonczelista.

Koncert Jubileuszowy
6 października w Galerii na Regale go
ściliśmy Przemka Mazurka, Wojtka
Winiarskiego i Pawła Głowackiego na
Jubileuszowym koncercie z okazji 60-lecia Miasta Luboń. Swoją obecnością
zaszczycił nas Burmistrz Miasta Rafał
Marek, który podarował wybranym go
ściom symboliczną różę. Koncert nosił
tytuł „Trzeba coś zrobić”, a odbył się
w ramach projektu „Od słowa do słowa”.
Młodzi artyści oprócz umilenia czasu
swoim występem zaangażowali widow
nię do wspólnego śpiewu oraz kompo
nowania tekstu piosenki. Zorganizowa
li konkurs najlepiej napisanego tekstu
i zostały nagrodzone trzy najlepsze teksty.
Zwycięzcami zostały Michalina Skwierzyńska oraz Sylwia Marciniak. Drugie
miejsce zajęła Agata Mikołajczak, a trze
cie Elżbieta Garczyńska. Koncert został
bardzo ciepło przyjęty przez przybyłych
pści. Wykonawcy zostali nagrodzeni
gromkimi brawami. BM

Koncert

Konkursy w barwach jesieni
Biblioteka Miejska w Luboniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursach:
XII KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA - „I Ty zostań Mistrzem Pięknego Czytania” - Alan Alexander Milne: ...dziwny je st niedźwiedzi
ród, że tak bardzo lubi m iód...(ó\a dzieci szkót podstawowych, klas II, III). Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada 2014r. (Termin
konkursu: 25 listopada 2014r.)
XX KONKURS RECYTATORSKI - Przecież milo mieć pstro w głowie! Mieć pomysły kolorowe, barwne myśli, sny tęczowe... Wiersze
Agnieszki Frączek ( dla dzieci szkół podstawowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada 2014r. (Termin konkursu: 27 listopada
2014r.)
XX KONKURS PLASTYCZNY - „Rozwiń skrzydła wyobraźni plastycznej” - Wokół Stumilowego Lasu - Ilustracja do książki „Kubuś
Puchatek” A. A. Milne (dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli) Ogłoszenie wyników: 28 listopada 2014r.
Prace należy złożyć w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży do 14 listopada 2014r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów i regulaminy dostępne w Oddziale dla Dzieci oraz na naszej stronie:
www.biblub.com

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.
10 (178) październik 2014
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Ośrodek Kultury w Luboniu zaprasza:
PONIEDZIAŁEK
15:00-21:00 Klasa śpiewu rozrywkowego, emisja wokalna,
zasady pracy z mikrofonem, tworzenie własnej stylistyki wo
kalnej
15:00-18:00 Indywidualna nauka gry na gitarze akustycznej i kla
sycznej, nauka akordów, nauka gry na pianinie pod okiem in
struktora - muzyka Jana Gogojewicza
14:00-17:00 Indywidualna nauka gry na gitarze akustycznej i kla
sycznej. Zaprasza Wojciech Wicenciak
17:00-17:45 Zabawa z baletem, zajęcia prowadzone przez ab
solwentkę Szkoły Baletowej w Łodzi - Mariolę Wronę (4-6 lat)
18:00-18:45 Zabawa z baletem, zajęcia prowadzone przez ab
solwentkę Szkoły Baletowej w Łodzi - Mariolę Wronę (4-6 lat)
16:00-17:00 Bezpłatne porady prawne
16:00-18:00 Dyżur radnego według grafiku dyżuru radnych
17:30-19:30 Robotyka - zajęcia dla dzieci i młodzieży
18:00-20:00 Towarzystwo Miłośników Miasta Luboń - Zarząd
19:00-20:00 Zumba - inspirowana latynoskimi rytmami fuzja
tańca i aerobiku. Na zajęcia zaprasza Mariola i Bartek Wrona.
Próby C hóru B ard w SM Lubonianka 18:00-20:30 - dyry
gent Arkadiusz Klemczak
WTOREK
10:45-12:15 TAI-CHI (ULTW)
15:30-18:30 Tuptusie, ogólnorozwojowe zajęcia dla najmłod
szych dzieci, prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga
Małgorzatę Perlińską-Baraniak. Zabawy przy muzyce, gimnasty
ka, śpiew, plastyka
15:30-17:00 1 grupa (2-4 lat)
17:00-18:30 II grupa (2-4 lat)
17:15-18:45 Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego "Lubonie" zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Poznawanie polskiej
muzycznej kultury ludowej pod okiem instruktorki, absolwentki
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)
17:00-18:30 Zespół Śpiewaczy „Szarotki”
18:45-19:35 Hip - Hop Kids począt. (5-7 lat)
19:45-20:45 Hip - Hop Kids począt. (8-11 lat)

ŚRODA
10:15-11:45 Tuptusie, ogólnorozwojowe zajęcia dla najmłod
szych dzieci, prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga
- Małgorzatę Perlińską-Baraniak. Zabawy przy muzyce, gimna
styka, śpiew, plastyka
16:00-21:00 Klasa śpiewu rozrywkowego, emisja wokalna, za
sady pracy z mikrofonem, tworzenie własnej stylistyki wokalnej
15:00-18:00 Indywidualna nauka gry na gitarze akustycznej i kla
sycznej, nauka akordów pod okiem instruktora - muzyka Jana
Gogojewicza
16:00-21:00 Nauka gry na gitarze z instruktorem Pawłem Szumiło
15:00-26:00 Nauka gry na gitarze z instruktorem Wojciechem
Wicenciakiem
17:15-18:00 Taniec w kręgu NOWOŚĆ
18:00-18:50 HIP-HOP - średni dzieci 6-8 lat
19:00-20:50 HIP-HOP-młodzież 12+
18:00-21:00 Spotkania Grupy AA „Avanti”
13:30-16:00 Koło Emerytów i Rencistów WPZZ (raz na kwartał)
CZWARTEK
15:00-18:00 Towarzystwo Miłośników Miasta Luboń - sekcja
kulturalna
16:30-18:30 Próby zespołu muzycznego „Ton” - instruktor Je
rzy Zgrzeba
16:50-17:20 Angielski dla dzieci (3-5 lat) NOWOŚĆ
17:30-18:15 Angielski dla dzieci (10-13 lat) NOWOŚĆ
19:00-20:30 Wokół sztuki - wokół fotografii - wykłady-prezentacje i warsztaty (4 czwartek miesiąca) - zajęcia bezpłatne
10:00-11:00 ULTW - sekcja artystyczna - zajęcia plastyczne wg planu 2 czwartek miesiąca
17:20-18:20 ULTW - sekcja artystyczna- zajęcia plastyczne wg planu 4 czwartek miesiąca
PIĄTEK
9:00-11:00 Nauka gry na gitarze z instruktorem Wojciechem
Wicenciakiem.
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!

»———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

: Komunikat
; Informujemy, że dnia 10 listopada 2014r. (poniedziałek) Ośrodek Kultury będzie zamknięty. Dzień ten jest wolny od pracy w zamian za
I święto 1 listopada, przypadające w sobotę.

;
!

[Sala no wynajem

j

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

u:
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INFORM ATOR Miasta Luboń

O Ś R O D E K K U LTU R Y
Wszyscy wyruszyli na trasę o godz.10 uli
cą Zespołową w kierunku Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Po drodze mijaliśmy
dawny folwark z historycznym spichle
rzem, dwa czworaki, a dalej weszliśmy
w aleje klonową i przez wiadukt w piękny
las i dotarliśmy do przydrożnej kapliczki.
Dalej grupa weszła w Las Mieszany na Mo
renie porośnięty stuletnim drzewostanem
: złożonym z dębów, sosen i buków. Powrót
| z moreny prowadził wzdłuż trasy kolejowej
- Poznań-Wolsztyn.
Nad rzeczką Wirynką wszyscy na chwilę
zatrzymali się przy arkadowym wiadukcie
*'"*•;**
kolejowym który pochodzi z 1909 roku.
Na zakończenie rajdowicze spotkali się
w Domu Kultury w Wirach. Tam na wszyst
kich czekała zdrowa niespodzianka-zupa
stowani dorodnym jabłkiem przygotowa i kompot z dyni przygotowane przez pa
nym przez sołtysa wsi Wiry i zaopatrzeni nie z Koła Gospodyń z Wir. Przysmaki
w plakietkę opracowaną i wykonaną przez dyniowe bardzo wszystkim smakowały,
Ośrodek Kultury z Lubonia z napisem czyli było i zdrowo i smacznie. Dziękuje
„Rajd po zdrowie”. Grupa była bardzo my Henrykowi Kosmowskiemu który bez
liczna- byli pasjonaci turystyki pieszej piecznie prowadził grupę oraz wszystkim,
z Gminy Komorniki, Dopiewa, Konarze- którzy włączyli się w organizację tego
zdrowego i aktywnego wypoczynku. A.P.
wa, Lubonia, Puszczykowa i Poznania.

jik było na rajdzie który odbył się w dniu
T9 października 2014r., a którego głów
nym organizatorem był Gminny Ośrodek
Kultury w Komornikach.
Grupa wytrwałych piechurów spotkała
się przed Domem Kultury w Wirach, za
opatrzona w kije nordic walking. Przed
wyjściem w trasę wszyscy zostali poczę

9 placu za budynkiem Ośrodka Kultury w Luboniu stanęła w paź
dzierniku ławeczka poświęcona pamięci Benona Małeckiego.
Benon Małecki urodzi! się 5 czerwca 1934 w Poznaniu, ale od 1939
został mieszkańcem Lubonia. Twórca znany pod pseudonimem "Benas z Kocich Dotów" byl autorem gawęd w gwarze poznańskiej wyda
nych w tomikach "Ślepe ryby" i "Na szage bez most". Obdarzony ta
lentem muzycznym i aktorskim od wczesnej młodości występowa! na
scenie w teatrzykach amatorskich, grał na gitarze, harmonijce ustnej
i akordeonie. Jego humoreski, pisane gwarą poznańską, publikowała
prasa regionalna i lokalna. Byl wieloletnim członkiem Towarzystwa Mi
łośników Miasta Lubonia, związany z Ośrodkiem Kultury gdzie przed
lubońską publicznością wielokrotnie dawał popis swojego samorod
nego talentu. Benon Matecki zmart 1 grudnia 2012 roku i został po
chowany na cmentarzu komunalnym w Lasku. Uroczyste odsłonięcie
ławeczki nastąpi 6 listopada 2014 o godz. 14:00. M.B.

M. Kalinowska

Ekologicznie i zdrowoTia rajdzie

W piątkowe przedpołudnie 17 października w Ośrodku Kultury
w Luboniu można było posłuchać mało znanych baśni afrykań
skich. "Baśnie spomiędzy Amandi a Hałun" opowiadała bajarka
Martyna Rubinowska, a oprawę muzyczną zapewniła Julia Rauhut
z grupy Baśnie Właśnie.
Grupa Baśnie Właśnie powstała w styczniu 2013 roku, by nieść dalej
piękno kultury słowa i dzielić się mądrością minionych pokoleń. Spo
tkanie z baśniami to słowo przeplatane dźwiękiem, to podróż w czasie,
przestrzeni i kulturze. To także powrót do tradycji. Opowiadanie historii
jest stare jak świat, a człowiek chętnie słuchał opowieści tysiąc lat
temu, jak i dzisiaj.
Dzieci, które brały udział w spotkaniu, z ciekawością przysłuchiwały
się opowiadanym historiom, a dzięki akompaniamentowi instrumen
tów całkowicie zanurzyły sie w świecie baśni. M.B.

|Ośrodek Kultury w Luboniu zaprasza:_______________________
- pom ysłow e dekoracje - w a rs z ta ty decoupage, - 15zł/os, liczba m iejsc ograniczona, obo
w iązu ją zapisy -0 6 .1 1 .2 0 1 4 , godz. 17.30
- IV Rajd Nordic W alking im . W. Kaczm arka - Park Siewcy - 08.11.2014, godz. 10.00
- p rzed s taw ien ie dla dzieci pt.: "Podróż z w esołym i p ira ta m i" - w stęp wolny, grupy zo rg a
nizow ane po wcześniejszym zgłoszeniu -1 4 .1 1 .2 0 1 4 , godz. 10.00
- za b a w a and rzejko w a dla słuchaczy ULTW - Ośrodek Kultury -1 4 .1 1 .2 0 1 4 , godz.19.00
- za b a w a and rzejko w a dla dzieci - w stęp wolny, grupy zorgan izow ane po w cześniejszym
zgłoszeniu, Ośrodek Kultury -2 1 .1 1 .2 0 1 4 , godz. 10.00
Ośrodek Kultury w Luboniu, ulica Jana III Sobieskiego 97. Informacje: 61813-00-72,500287 325, strona internetowa: www.oklubon.pl
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WAŻNE TELEFONY
Telefon alarmowy 112
Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego
tel. kom. 697 630 824
Pogotowie Ratunkowe
ul. Pułaskiego 15
tel. 112
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 51c
Administrator - Biuro
Majątku Komunalnego
tel. 61-813-00-11
w godz. 9.00-15.00
Sprawy o pochówek
tel. 61-813-12-62

LUBOŃ OCZAMI MŁODYCH
To miejsce
przeznaczone jest
dla młodych,
młodych duchem
(uczestników
Lubonskiego
Uniwersytetu III
Wieku) i wszyst
kich mieszkańców
Lubonia. Zaprasza
my do przesyłania
zdjęć, które poświęco
ne są naszemu mia
stu. Jeśli zauważyli
ście coś ciekawego,
zabawnego, ładnego
lub irytującego, to
prosimy o wyko
nanie fotografii
takiej sytuacji lub
miejsca i przesłanie
na m ailowy adres
redakcji:
infolubon@gmail.com
Foto:
Miłosz Piechowicz
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