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URZĄD MIASTA
Pieniądze na lubońskie drogi
Miło nam poinformować, że Projekt „Budo
wa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg
gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic
Krętej-Polnej i Poznańskiej” przeszedł pozy
tywnie ocenę formalną w Urzędzie Marszał
kowskim Województwa Wielkopolskiego i zo
stał skierowany do oceny strategicznej. War
tość inwestycji na którą staramy się zdobyć
dofinansowanie ze środków Unii Europej-

droga, nasz wniosek konkuruje ze 184 inny
mi wnioskami złożonymi przez gminy z na
szego województwa.
Kolejną dobrą wiadomością jest otrzyma
nie dofinansowania ze środków Urzędu Mar
szałkowskiego na remont odcinka ulicy Żabikowskiej w Luboniu. Fragment ulicy przebie
gający obok B iblioteki M iejskiej je st
szczególnie zdegradowany i wymaga pilnej na-

skiej nieznacznie przekracza 16 milionów zło
tych z czego wkład własny miasta stanowi 50%
kosztów budowy. Budowę wewnętrznej ob
wodnicy Lubonia można uznać za największe
tego typu przedsięw zięcie na przestrzeni
ostatnich lat, nie licząc trwającej jeszcze bu
dowy hali widowiskowo-sportowej. Zakłada
jąc że wniosek zostanie ostatecznie zatwier
dzony przez Zarząd Województwa Wielko
polskiego, wybudowana zostanie od podstaw
ulica Poznańska i Polna (na ponad 2-kilometrowym odcinku od ulicy Krętej do ul. Bucz
ka) wraz z całą infrastrukturą drogową, ścież
kami rowerowymi i chodnikami. W ramach
projektu zamierzamy również wyremontować
ulicę K rętą na odcinku do Armii Poznań
o długości 700 m. Przed nami jeszcze długa

prawy. Remont zakończy się jeszcze w tym
roku.
W ostatnim dniu maja został zakończony
gruntowny remont skrzyżowania ulic: Ko
ściuszki, Poniatowskiego, Unijna (foto). W tym
przypadku również udało się nam pozyskać
na ten cel środki zewnętrzne w kwocie 700
tys. zł. w ramach Programu Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych na Drogach. Całkowita war
tość przedsięwzięcia wyniosła 1.388 tys. zł.
Wydzielono dwa prawoskręty, poszerzono
wyjazdy ze skrzyżowania oraz zainstalowano
nową sygnalizację świetlną. Wymieniono tak
że chodnik na objętym remontem odcinkiem
ulicy Kościuszki.
Urząd Miasta Luboń
Mariusz Witajewski
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Uwaga Autobusy!
U rząd M iasta Luboń uprzejm ie inform uje, że w związku z budow ą kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ul. Fabrycznej w L uboniu zm ianie ulegnie organizacja
kom unikacji autobusow ej.
W yłączenie z ruchu powyższej ulicy nastąpi w dniach od 1 lipca 2008 r. do końca
bieżącego roku, dla linii autobusowych LA i LB firmy Translub.
Z a wynikłe utrudnienia najmocniej Państwa przepraszamy.
Inform acje dotyczące nowego przebiegu linii autobusowych znajdą Państwo na
stronie internetow ej firmy Translub: www.translub.pl
Tomasz Stawicki

BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO
Inwestycje komunalne - maj 2008 r.
1. Hala Widowiskowo-Sportowa:
■ P B .„ P A E C H ” H E N R Y K P A E C H ,
M IROSŁAW PAECH, M A R Z E N A DAŃCZA K SPÓŁKA JAW NA z Międzychodu
kontynuuje realizację robót wykończenio
wych w H ali W idowiskowo-Sportowej przy
Gim nazjum N r 2.
2. Modernizacja nawierzchni ulic i chod
ników:
■ P rz e d s ię b io rs tw o W ie lo b ra n ż o w e
„T O R -B R U K ” Sp. z o.o. z Poznania za
k o ń c z y ło ro b o ty m o d e rn iz a c y jn e n a 
w ierzchni pasa drogow ego ulicy M atejki
i K onopnickiej.
■ Z akończono drugi etap prac m o d er
nizacyjnych skrzyżowania ulic KościuszkiPoniatow skiego-U nijna. R oboty zrealizo
w ało P rz e d się b io rstw o W ie lo b ra n ż o w e
„TO R -B R U K ” Sp. z o.o. z Poznania.
■ P rz e d s ię b io rs tw o W ie lo b ra n ż o w e
„T O R -B R U K ” Sp. z o.o. z Poznania wy
grało przetarg na roboty modernizacyjne na
wierzchni pasa drogowego ulicy Krótkiej.
3. Budowa mieszkań socjalnych i komu
nalnych:
■ Przedsiębiorstw o Produkcyjno-U sługowe „D om ek” Sp. z o.o. z O strow a Wlkp.

kontynuuje budow ę w ielorodzinnych b u 
dynków mieszkalnych przy ul. Ź ródlanej.
4. Budowa kanalizacji sanitarnych:
■ K O N S O R C JU M :
IN T E R -T E C H
Sp. z o.o., IN TER-TECH - D orota R ogo
zińska z Kom ornik wygrało przetarg na bu
dow ę k an alizacji sa n ita rn e j w ulicy F a
brycznej, Targowej i Siostry Faustyny oraz
w odcinku ulicy Ż erom skiego i K operni
ka, sieci kanalizacji sanitarnej z rur kam ion
kowych nowej generacji, kielichowych, śr.
200 mm w raz z w yprow adzeniem przyłą
czy z rur śr. 150 mm do granicy posesji i wy
m ianą kanalizacji deszczowej z ru r żelbe
towych śr. 300-500 mm w ulicy Fabrycznej
i Targowej. R oboty budow lane rozpoczną
się jeszcze w czerwcu br.
■ F irm a W O D A N A n d rz e j S zy p u ra
z L ubonia po wygraniu przetargu przystą
piła do budowy kolejnego odcinka kolek
to ra sanitarnego z ru r kamionkowych no
wej generacji o śr. 800 mm w ulicy D w or
cowej - odcinek do ul. O grodow ej. W raz
z budową kanału zostaną wykonane wypro
w adzenia przyłącza z ru r śr. 150 mm do
granic posesji.
Leszek Michalik
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URZĄD MIASTA INFORMUJE
Dofinansowanie likwidacji wyrobów
zawierających azbest
Mieszkańcy Miasta Luboń
U rząd M iasta informuje, że w dniu 18 czerwca
2008 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków na
dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających
azbest.
W pokoju 002 U M można uzyskać informacje
dot. przedsięwzięcia, zapoznać się z zasadami udzie
lenia pomocy finansowej oraz pobrać wniosek, któ
ry prawidłowo wypełniony zastanie przekazany do
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Na stronie internetowej www.lubon.pl (do pobra
nia) znajdują się dokumenty niezbędne przy zgła
szaniu robót budowlanych polegających na usuwa
niu wyrobów zawierających azbest oraz wniosek.
Przypominamy, iż zgłoszenie zam iaru wykona
nia robót budowlanych w W ydziale A dm inistra

cji A rchitektoniczno-B udow lanej Starostw a P o 
wiatowego dotyczy sytuacji, w której na terenie
nieruchom ości etern it jest dem ontowany.
Do korzystania z dofinansowania uprawnione są
osoby fizyczne posiadające nieruchomość na tere
nie Miasta Luboń.
Wnioski będą przyjmowane w kancelarii ogólnej
wg kolejności wpływu.
Ostateczny termin składania wniosków upływa
z dniem 30 września tego roku.
O becna procedura dotacji dotyczy roku 2008.
Burmistrz. Miasta Luboń
Dariusz Szmyt
Przygotowała Joanna Cichoń
teł. 061 81 30 011 wew. 35

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Prezesa LKTS - Lumena
Pierwszy dzień wakacji był dla Lubońskiego
Klubu Tenisa Stołowego - Luvena ostatnim dniem
sezonu. Uczciliśmy go Otwartym Turniejem Teni
sa Stołowego, którego gospodarzem było G im na
zjum nr 2. Organizatorzy dzięki dotacji pozyska
nych od Starostwa Powiatowego ufundowali Pu
chary, medale i dyplomy. Otwarta formuła turnieju
spowodowała, że w szranki stanęli mieszkańcy Lu
bonia, Opalenicy, Poznania i okolic. W Luboniu
spotkało się doświadczenie i młodość, zawodowcy
i amatorzy. Zawody te były również okazją spot

4

kania się wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać
czas w gronie kulturalnych ludzi. Cieszy też udział
nowych dziewcząt, które mogły spróbować swoich
sił z zawodniczkami już I ligowego klubu LKTS Luvena, A drianną Drygas i Asią Drygas.
Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja wypadła na
stępująco:
1. P iotr Ciszak (A nioła Kostrzyn II liga)
2. M ateusz Krawczuk (Salos Poznań)
3. Grzegorz Mizeraczyk (Gimnazjum nr 2 Luboń)
4. A sia Drygas (LKTS - Luvena II liga)
5. A dam Pastuszko
6. A drianna Drygas
7. Andrzej Jędrusek
8. Michał Małyszek
9. W aldemar Bogdański
10. M onika Wojciechowska
11. Adrian Spychała
12. A drian Przedwojski
13. -17. (P. Sawicki, H. Spychała, M. Waligórski,
M. Krajczyński)
18.-27. (K. G rabow ska, P. Janicki, A. K rauze,
P. D udziak, M. Działdowski, D. M aczalski,
K. M arcin ia k , Ł. T roszczyński, K. B iałas,
A. Drgas, D. Jagodziński)
Łukasz Budzyński
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URZĄD STANU CYWILNEGO
MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE W LUBONIU
W KWIETNIU I MAJU 2008 R.
26.04.2008 r. A rtur Paweł Szuwart i Izabela Maria
Łuczak
26.04.2008 r. Paweł Ryszard Konieczny i Agnieszka
Kozłowska
26.04.2008 r. Mariusz Rolirad i Sylwia Barbara Szym
czak
01.05.2008 r Paweł Rafał Frąckowiak i Karolina
Krystyna Rojek
02.05.2008 r. Andrzej Dembiński i Iwona Henryka
Mańka
02.05.2008 r. Norbert Łukasz Międlarz i Ewelina
Teresa Tulińska
09.05.2008 r. Sławomir Jacek Madoń i Dorota Kor
czak
16.05.2008 r. Robert Krzysztof Węglewski i Ewa
Kaczmarek

17.05.2008 r. Marcin Kózka i Aleksandra Wiktoria
Greser
23.05.2008 r. Przemysław Piotr Idzikowski i Renata
Waligóra
23.05.2008 r. Artur Witkowski i Anna Urszula Sza
frańska
24.05.2008 r. Piotr Marciniak i Małgorzata Urszula
Nowakowska
ZGONY W LUBONIU W M AJU 2008 R.

Wanda Janina Cichacka ur. 1925 r., zm. 30.04.
2008 r.
Stanisław Hawrylak ur. 1926 r., zm. 02.05.2008 r.
Jadwiga Świerczyńska ur. 1919 r., zm. 05.05.2008 r.
Maria Rietz ur. 1938 r., zm. 12.05.2008 r.
Kazimierz Skórski ur. 1915 r., zm. 24.05.2008 r.
Wiesława Voelkel

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
W maju 2008 r. jednostka OSP o dnoto
wała 31 interw encji. Było to 15 pożarów ,
14 miejscowych zagrożeń, 2 fałszywe alar
my. Interw encje miały miejsce w Poznaniu,
L uboniu, Szreniaw ie, Łęczycy, K om orni
kach, Puszczykowie, Głuchowie, Krosinku
i autostradzie A2.
D o najważniejszych interw encji zaliczyć
należy:
• 4 maja 2008 r., Poznań ul. Nowe Kotowo - zderzyły się dwa samochody osobo
we, dwie osoby przew ieziono do szpitala.
Na miejscu obecna była Policja i Pogoto
wie Ratunkow e.
• 4 maja 2008 r., Luboń - wypadek d ro 
gowy na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul.
Unijną. Jedna osoba została przewieziona
do szpitala. Na miejscu obecna była Policja
z Luboniu oraz Pogotowie Ratunkow e.

• 5 maja 2008 r., Szreniawa - wypadek
drogowy. Dwie osoby przewieziono do szpi
tala. N a miejscu akcji obecne było L otni
cze Pogotowie Ratunkow e oraz Pogotowie
FALCK.
• 7 maja 2008 r., Łęczyca ul. Poznańska
- wypadek drogowy, w którym udział wzię
ły trzy auta. W akcji udział brała JR G -6
z Mosiny i JRG -4. N a miejscu obecne było
także Lotnicze Pogotowie Ratunkow e.
• 19 maja 2008 r., Komorniki ul. Poznań
ska - wypadek drogowy z udziałem czterech
samochodów. Cztery osoby zostały przewie
zione do szpitala. W akcji ratowniczej udział
brała jednostka JRG -4. Na miejscu obecna
była Policja, Pogotow ie R atunkow e oraz
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
• 21 maja 2008 r., autostrada A2 da
chow ał sam ochód. W akcji udział brała
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JRG -4. N a miejscu obecne były służby auto
stradow e.
• 29 m aja 2008 r., L uboń - na skrzy
żow aniu ul. 3 M aja z ul. D ąbrow skiego
zderzyły się dwa sam ochody. Trzy osoby
przewieziono do szpitala. Na miejscu akcji
obecna była Policja z Lubonia, Straż Miej
ska i Pogotowie Ratunkow e.
• 30 maja 2008 r., Luboń - na skrzyżo
waniu ul. Armii Poznań i ul. D ąbrow skie

go zderzyły się dwa auta. N a miejscu akcji
obecna była Policja z Lubonia, karetka P o
gotowia oraz Straż Miejska.
• 31 maja 2008 r., Krosinko - pożar po
szycia le śn e g o . S p a le n iu u le g ło o k o ło
4000 m 2 p oszycia. P o ż a r gasiły JR G -6 ,
Szkoła A spirantów Pożarnictwa, OSP M o
sina i OSP Poznań.
Sekretarz OSP
Roman Sobociński

m a m m o g r a fia
Zapraszamy mieszkanki miasta i gminy Lu
boń na bezpłatne profilaktyczne badania mam
mograficzne: Panie w wieku 50-69 lat (roczniki
od 1939 do 1958), które nie odbywały tego typu
badań w ciągu ostatnich 2 lat lub w roku 2007
(w ramach Programu Profilaktycznego) otrzy
mały wskazania do wykonywania powtórnych
badań po upływie 12 miesięcy.
Badania przeprowadzane będą w ambulan
sie medycznym w dniu 1 lipca 2008 r. (wto
rek) w godzinach: 8:30-13:00 i 14:00-19:00 na
placu przy remizie OSP w Luboniu.
Rejestracja telefoniczna (dane i pesel) w go
dzinach 8:00-16:00 pod bezpłatnym numerem:
0 800 101 201 (z tel. stacjonarnych) lub 061
8773602/04 (z komórek - połączenie płatne).
Istnieje możliwość rejestracji w dniu badania

w ambulansie, o ile będą wolne miejsca na li
ście.
Proszę zgłaszać się z dowodem osobistym
i wynikiem ostatniego badania mammogra
ficznego (zdjęcia+opis).
Dla osób nie spełniających kryteriów ba
dań bezpłatnych: mammografia - 70 zł.
Badania wykonuje: Z Z O Z Profilaktyka,
Diagnostyka, Leczenie Sp. z o.o., 61-361 Po
znań ul. Starołęcka 38, tel: 61 8794180/90

mamma
g r a fia

Populacyjny
Program
Wczesnego
Wykrywania
Raka Piersi

CO SŁYCHAĆ W SZKOLE?
Wyniki testów i egzaminów w szkołach
w Luboniu w latach 2006-2008
Zakończenie roku szkolnego jest dobrym
momentem do podsumowania pracy lubońskich
szkół. Poniżej przedstawione są tabele z ostat
nich trzech lat podające średnie wyniki spraw
dzianu szkół podstawowych za ostatnie trzy lata.
6

Jednoznacznie można stwierdzić że lubońskie placówki prezentują dobry poziom. G ene
ralnie nie odbiegają ani od średniej krajowej
ani wojewódzkiej, a niejednokrotnie ją prze
wyższają.
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Średni wynik sprawdzianu szkól podstawowych
Rok

kraj

województwo

SP nrl

SPnr2

SPnr3

SPnr4

26,7

27,3

23,2

24,0

2006

25,3

25,3

2007

26,6

26,1

25,6

29,2

26,6

26,9

2008

25,8

25,4

25,8

28,1

25,7

26,4

Średni wynik testów gimnazjalnych
Rok 2006
Część
egzaminu

kraj

woje
wództwo

humanistyczna

31,4

matematyczna

23,9

Rok 2007
G2

kraj

woje
wództwo

31,3

32,2 34,0

31,5

23,4

23,6 23,4

25,3

G1

Rok 2008
G2
t

kraj

woje
wództwo

30,8

30,8 34,6

30,8

30,2

29,9 32,6

24,7

23,7 28,4

27,1

26,6

27,9 27,6

G1

G1

G2

Najwyższy poziom przez wszystkie lata
utrzymuje Szkoła Podstawowa nr 2. Średnie
wyniki testów w tej szkole są znacznie wyższe
od śred n ich wyników i w w ojew ództw ie
i w kraju.

W gimnazjach sytuacja przedstawia się po
dobnie. Wyniki za testy są zbliżone również
do średnich krajowych i wojewódzkich.
Kierownik WOZiK UM
Ewa Swierkiel-Szymańska

Tegoroczne D ni Lubonia zorganizowane
w dniach 5-8 czerwca 2008 r. cieszyły się du
żym zainteresowaniem zarówno wśród miesz
kańców miasta jak i gości z okolicznych gmin.
Obchodom dni miasta towarzyszyła okrągła
80-ta rocznica powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Luboniu. W związku z jubileuszem
odbyło się szereg wydarzeń związanych z dzia
łalnością jednostki, pokazy ratownictwa m e
dycznego, prezentacja sprawności Młodzie
żowej Drużyny Pożarniczej oraz grupy poszu
kiwawczej Państw ow ej Straży P o żarn ej,
parada radiowozów i wozów bojowych.
Organizatorzy zapewnili liczne atrakcje za
równo dla młodszych jak i starszych uczestni
ków czerwcowego festynu. Całe rodziny świet
nie bawiły się podczas występów topowych
polskich kabaretów. Zgrom adzona publicz
ność z dużym zainteresow aniem obejrzała

program kabaretu z Kopydłowa, Neo-Nówki,
Paranienormalnych i Jacka Ziobro.
Niewątpliwie atrakcją tegorocznych Dni Lu
bonia były koncerty zarówno rodzimych jak i za
granicznych artystów. Lubonianie mieli okazję
wysłuchać melancholijnych utworów w wyko
naniu Macieja Zembatego i Mariana Opanii,
potańczyć przy muzyce greckiej, której rytm
porwał nie tylko publiczność, ale i samych arty
stów zespołu Dimitris-Zorbas oraz wysłuchać
popowego brzm ienia hiszpańskiej gwiazdy
Davida Tavare i rumuńskiego zespołu Yarabi.
Tańcom i śpiewom nie było końca. Słonecz
na pogoda, ogrom atrakcji oraz dopisujące
humory wszystkich zebranych zapewniły nie
zapomnianą zabawę. Kolejne Dni Lubonia już
za rok.
UML
Fotoreportaż z Dni Lubonia na str. 14-15.
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POTYCZKI Z ORTOGRAFIĄ
14 drużyn z powiatu poznańskiego stanęło
do walki o „Złote Pióro” - główną nagrodę
w IV edycji „Dyktanda Lubońskiego”, które
odbyło się 6 czerwca 2008r. w Gimnazjum nr 2
w Luboniu.
W rywalizacji seniorów wygrała drużyna
Urzędu Miasta w Luboniu, a wśród juniorów
najlepsza okazała się reprezentacja gimna
zjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie
- robiąc zaledwie 4 błędy. Tekst, który tworzył
dyktando nie był łatwy. Mimo to uczestnicy
przeszli przez większość pułapek. Pojawiły się

wyrazy zapożyczone z innych języków. Komi
sja sprawdzała także znajomość pisania skró
tów m.in. AGD, WWW. Największą trudność
sprawiały słowa Eurotunel, dwójnasób i afry
kaner oraz wyrazy z myślnikiem w środku ta
kie jak żeń-szeń, beksa-lala, aby-aby. Zwycięz
cy otrzymali wieczne pióra i statuetki. Pozo
stali uczestnicy zjedli tradycyjnie po kawałku
pysznego tortu. Dyktando było przede wszyst
kim świetną zabawą.
Akademia Młodych Dziennikarzy
Sara Szaman

Zakończenie VI Edycji
„CAŁY LUBOŃ CZYTA DZIECIOM”
Ostanie spotkanie z cyklu „Cały Luboń czy
ta dzieciom” odbyło się 29 maja 2008 r., go
ściem Biblioteki Miejskiej w Luboniu był An
drzej Łobejko, żołnierz zawodowy z Jednost
ki Zawodowej w Krzesinach, który przeczytał
bajki H.Ch. Andersena oraz Ch. Perrault. Od
powiedział również na pytania dotyczące pracy
w wojsku. Na zakończenie wręczył nagrody
uczestnikom wszystkich comiesięcznych spo
tkań, od października 2007 r. do maja 2008 r.

Tegorocznymi laureatam i zostali: Julia No
wak, Brygida Szymańska i Jakub Nowak, na
grodą była książka o przygodach słynnego,,
Kubusia Puchatka” - A. A. Milne.
W trakcie VI edycji głośnego czytania, bajki
dzieciom czytały lubońskie służby munduro
we. Celem akcji jest zachęcenie dorosłych do
czytania książek wspólnie z dziećmi i przyzwy
czajenie ich do przyjaźni z książką i biblio
teką.

DZIEŃ KULTURY W BIBLIOTECE
„Luboń miastem kulturalnych ludzi”
Pod takim hasłem odbywały się imprezy
kulturalne 5 czerwca 2008r. z okazji Dni Lu
bonia.
Wczesnym rankiem w czwartek 5 czerwca
2008r. do Galerii na Regale Biblioteki Miej
skiej zaproszeni zostali najmłodsi czytelnicy
na głośne czytanie książki Wandy Chotomskiej pt. „Kołysanki dla Z uzanki”. Na spo
tkanie przybyli przedszkolaki z lubońskich
przedszkoli oraz uczniowie „zerówek”. Prze
piękne kołysanki czytał zastępca Burmistrza
Miasta Luboń pan Rafał Marek. Dzieci z za
ciekawieniem wysłuchały wszystkich opowia
8

dań a pana Burmistrza nagrodziły kwiatami
oraz wielkimi brawami.
„O byczku, który lubił kwiaty” - to tytuł spek
taklu teatralnego w wykonaniu Studia Tea
tralnego Blum, które odbyło się w bibliotece,
a który obejrzały dzieci najmłodsze 3-, 4-latki.
W technice lalki planszowej, przy akom pa
niamencie hiszpańskich gitarowych rytmów
opowiedziana została historia słynnego Bycz
ka Fernanda, który: „... unikał zwady, nie lubił
wojny, nie znosił gwaru i walczyć z nikim nie
miał zam iaru.” Żywym, dynamicznym przed
staw ieniem aktorzy rozbawili do łez naj
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młodszą publiczność zgromadzoną w Galerii
na Regale.
„Wandalia Chotomistyczne czyli rzecz
o twórczości w życiu Wandy Chotomskiej” spotkanie autorskie z Wandą Chotomską.
Biblioteka Miejska w Luboniu miała też przy
jemność gościć Wandę Chotomską, znaną po
etkę, dziennikarkę, współpracowniczkę cza
sopism dziecięcych, autorkę wielu książek dla
dzieci, audycji radiowych i telewizyjnych, sce
nariuszy do film ów k ró tk o m etrażo w y ch
i sztuk teatralnych.
W. Chotomską jest laureatką wielu konkur
sów literackich i D am ą O rderu Uśmiechu.
W 2003 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta
RP „Sztuka Młodym”.
W 2008 r. w czasie VII Poznańskich Spotkań
Targowych KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁO
DZIEŻY otrzymała Statuetkę Pegazika, w kate
gorii TWÓRCA KSIĄŻKI DLA DZIECI za
piękne, pełne humoru wiersze i książki, które
przez całe życie pisze dla najmłodszych i naj
wrażliwszych czytelników.
Jest autorką ponad 200 książek dla dzieci
i młodzieży.
Pisarka spotkała się z młodymi czytelnika
mi i dwie godziny spotkania z nią upłynęły pod
znakiem świetnej zabawy i dobrego humoru.
Pani Wanda Chotomską z wielką swobodą i hu
morem opowiadała o swojej twórczości, re
cytowała i czytała swoje utwory oraz odpo
wiadała na pytania publiczności. Dzieci zada
wały poetce mnóstwo pytań dotyczących jej
pisarstwa, podróży i życia osobistego. Najdłuż
sza podróż autorki trwała trzy miesiące, za
częła się od Meksyku, a zakończyła miesięcz
nym pobytem w Australii, w tym czasie dwa
dzieścia dwa razy leciała Boeingami. Poetka
uczyła dzieci tworzenia rymów i rapowania
w takt ułożonego razem z publicznością wier
sza, oraz wierszowanego przepisu kulinarne
go. W spaniała atm osfera oraz hum or i ła 
twość nawiązywania kontaktu pisarki z widza
mi za u ro c z y ł w szystkich o b ecn y ch . N a
zakończenie spotkania pisarka podpisywała
swoje książki, rymowaną dedykacją budząc
nieskrywany podziw najmłodszych czytelników
i ich opiekunów. Spotkanie bardzo głęboko
zapadnie w pamięci uczestniczących w nim
uczniów.

Po południu nieco starsi czytelnicy zostali
zaproszeni na wernisaż „Zaklęte dębowe moty
wy” ... nasze spacery po Rogalinie. Była to zbio
rowa wystawa fotografii www.fotograficzni.pl.
Wernisaż został poprzedzony muzyczną dedy
kacją w wykonaniu zespołu K arin and the
Handsome Band w składzie: K arin K w aśniksolistka, StanisławKaczmarek oraz Janusz M u
sielak - gitarzyści. Wystawę otworzył Elizeusz
Cieślik - komisarz wystawy. Można było oglą
dać fotografie przepięknych dębów rogaliń
skich. Swoje prace pokazało 14 artystów: Ja
cek Beym, Ewa Ceglarek, Dariusz Ceglarek,
A rtur Chudzićki, Grzegorz Dudek, Jarosław
Janowski, M arek Kiedrowski, Agnieszka Ko
nieczna, Paweł Królikiewicz, Marek Kulik, D o
rota Jajszczyk, Ewa Sienkiewicz, Piotr Sumiń
ski, Elizeusz Cieślik. Wystawę można oglądać
do 30 sierpnia.
W ieczorem natom iast czytelnicy biblioteki
mogli spotkać się z M arianem Opanią. Aktor
znany z wielu ról filmowych i z telewizyjnych
seriali, występujący na scenie Teatru Ateneum

przedstawił wspaniały program kabaretowy.
K abaretow e skecze: „Nieśmiały”, „W m u
zeum ”, „Brydż” wywołały śmiech na sali. Po
dziwiać tez mogliśmy piosenki w wykonaniu
aktora m.in. Brela - „Cukierki”, „Burżuje”,
„Amsterdam”, Wysockiego - „Tatuaż”, „Rejs
M oskw a-O dessa”, Okudżawy - „Modlitwa”.
Na niezwykły wieczór piosenki aktorskiej zo
stało zaproszonych ponad 100 osób.
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Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
(T Z ----------------------------W sobotę 24 maja 2008 r. de
legacja Klubu Honorowych Daw
ców Krwi PCK „L ub o n ian k a”
w składzie: Jerzy Z ieliń sk i,
Zbyszko Wojciechowski i K ata
rzyna Schmidt, uczestniczyła w
uroczystych obchodach 35-ciolecia Klubu Honorowych daw
ców Krwi PCK, przy Fabryce
M aszyn G órniczych „ G lin ik ”
S.A. w Gorlicach.
Wśród uczestników spotkania
byli również zaproszeni goście

z W łoch i Słow acji. W skład
delegacji włoskiej weszli człon
kowie Klubu Honorowych Daw
ców Krwi „FR A T R E S” W łos
kiego Czerwonego Krzyża oraz
delegacja U rzędu M iejskiego
w Bozzano.
S p o tk an ie to było św ietną
okazją do wymiany doświadczeń
z codziennej pracy klubów oraz
do przekazania pamiątkowych
lubońskich i klubowych koszu
lek. Jesteśmy dumni z możliwo

ści zaw ieran ia zagranicznych
kontaktów międzyklubowych.
Prezes Klubu HDK PCK
Jerzy Zieliński

LUBONSKIE DZIECI
DZIEŃ DZIECKA W LKTS
Z okazji Dnia Dziecka Luboński Klub Tenisa
Stołowego, wspólnie z Dyrekcją Szkoły Podsta
wowej Nr 4 zorganizował otwarty turniej dla mło
dzieży ze szkół podstawowych. Zawody odbyły się
31 maja, a udział w nich wzięło łącznie 26 dzieci
z Lubonia, Poznania, Radzewa i Mrowina. Dla
pierwszej piątki w kategorii dziewcząt i chłopców
Burmistrz Lubonia ufundował piękne puchary, sta
tuetki, medale i dyplomy. Wszystkie dzieci otrzy
mały również słodkie upominki ufundowane przez
firmę „NESTLE”.
R ozegrano łącznie 48 pojedynków w wyniku
których wyłoniono zwycięzców w poszczególnych
kategoriach. W śród dziewcząt zwyciężyła Zofia
Kaczmarek z UKS „SŁOWIAN” Mrowino, a ko
lejne 3 miejsca zajęły jej koleżanki klubowe Kinga
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Olejniczak, Kinga Kusa i Weronika Geremek. Na
piątym miejscu uplasowała się Barbara Frącko
wiak z LKTS Luboń. W kategorii chłopców zwy
ciężył Maciej Wiśniewski z Poznania, drugi był
Patryk Wojtysiak również z Poznania, trzecie miej
sce zajął Szymon Kędziora z LKTS, czwarte Mi
chał Rozmiarek z Radzewa, a piąty był Damian
Troszczyński z LKTS Luboń. W imieniu Burmi
strza i Rady Miasta nagrody zwycięzcom wręczyła
Pani M agdalena Woźniak-Patej.
Działacze LKTS zapowiedzieli, że organizacja
turnieju z okazji Dnia Dziecka będzie stałym punk
tem w kalendarzu imprez sportowych w kolejnych
latach.
Luboński Klub Tenisa Stołowego
Jacek Drygas
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ODKRYWANIE RUMUNII
W dniach od 25 maja do 5 czerwca 2008 r. ucznio
wie z Gimnazjum nr 2 w Luboniu oraz nauczyciele:
Magdalena Madajczyk-Głowacka i Łukasz Budzyń
ski przebywali na wymianie międzyszkolnej w R u
munii. Była to rewizyta, gdyż we wrześniu ubiegłe
go roku zaprosiliśmy grupę z Bumbe§ti-Jiu w ra
m ach II E uropejskich S potkań M łodzieży,
a wcześniej mieliśmy możliwość poznać się poprzez
korespondencję prowadzoną na lekcjach języka fran
cuskiego.
Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez czekające
na nas rodziny i powitani przez włodarzy miasta.
Gospodarze przygotowali dla nas bogaty i atrak
cyjny program, którego głównym celem była pre
zentacja regionu. Poza Bumbe§ti-Jiu, do którego
przyjechaliśmy, zwiedziliśmy Targu-Jiu - stolicę
departam entu Gorj, monastery Tismana i Polovragi, Muzeum Architektury Ludowej w Curti§oara
i muzeum we wsi Lele§ti prezentujące dawne bu
downictwo, wyposażenie wnętrz i stroje ludowe,
dom wielkiego rumuńskiego rzeźbiarza Constantina Brancusi, którego monumentalne dzieła oglą
daliśmy w Targu-Jiu. Innym celem naszych podró
ży był region Żelaznej Bramy.W D robeta TurnuSeverin, gdzie zaczyna się największy przełom
Dunaju (144 km) obejrzeliśmy zbiory Muzeum R e
gionalnego.
W najwęższym miejscu przełomu, Cazane,wi
dzieliśmy gigantyczną elektrownię wodną.
Ale główną atrakcją przełomu Dunaju był rejs
spacerowym statkiem.Wyruszyliśmy z miasta Orszowa. Z pokładu, przy pięknej pogodzie,obser
wowaliśmy zróżnicowane geologicznie brzegi rze
ki, miasteczka z krytymi czerwoną dachówką do
mami, drogę wykutą w skale za panowania cesarza
Trajana i ogromny pomnik króla Daków, przod
ków Rumunów, a także położony blisko granicy z
Serbią klasztor św. Anny. Zawitaliśmy do Baile
Herculane, uzdrowiska z wodami termalnymi od
krytymi już w starożytności i poświęconymi przez
Rzymian Herkulesowi.
Górski region obfituje w piękne zakątki,urokli
we wąwozy, zielone pastwiska, wodospady, rwące
rzeki i groty. Nam udało się obejrzeć dwie: Polovragi i Jaskinię Kobiet zwaną tak nie dlatego, że znale
ziono w niej czaszki prehistorycznego człowieka płci
żeńskiej, ale dlatego, że w czasach wojen tureckich
znajdowały tu schronienie kobiety i dzieci. Obok
stalaktytów i stalagmitów podziwialiśmy bajeczne
twory natury, wykwity minerałów, naskalne malo
widła i... szkielet niedźwiedzia jaskiniowego.
Poza poznawaniem historii, dziedzictwa kultu
rowego, sztuki, religii, uroków miejscowej przyro

dy smakowaliśmy niektóre ze specjalności kuchni
rumuńskiej: mamafygę (kaszę kukurydzianą) z wy
bornymi serami owczymi, szaszłyki, mici - małe
kiełbaski i tocana - rodzaj gulaszu. Na deser cia
sta, w tym drożdżowe cozonac. Podejmowano nas
„iście po królewsku”, gościnność Rumunów nie
tylko dorównuje naszej, ale i może ją przewyższa...
Był też czas na wspólną zabawę i sportową rywa
lizację. Rozegraliśmy mecze siatkówki (niestety
przegrany) i piłki nożnej (tym razem pokonaliśmy
rywali).Trzeba też wspomnieć o muzyce i tańcu.
Kto z nas nie miał okazji we wrześniu posłuchać
i pop atrzeć na to, co p o trafią młodzi R um uni
w tych dziedzinach, tym razem mógł podziwiać
wspaniały spektakl przygotowany dla nas z udzia
łem szerokiej publiczności. Nasza młodzież, do
wiedziawszy się, że zobaczymy tradycyjne tańce,
podjęła spontaniczną decyzję: „Zatańczymy polo

neza!” Była to niespodzianka dla widzów i zachęta
do odwiedzenia Polski.
Nasi gospodarze otoczyli nas opieką, życzliwo
ścią i serdecznością. Podczas tego pobytu poznali
śmy bliżej Rumunię doświadczyliśmy codzienne
go życia pełnego kontrastów, wyjechaliśmy bogat
si o nowe przeżycia doświadczenia, przemyślenia.
Zobaczyliśmy co nas łączy i jakie są różnice po
między naszymi krajami. Była to dla nas wszyst
kich znakomita lekcja i okazja do doskonalenia
języków obcych. Nawiązały się nowe znajomości,
przyjaźnie. Zamierzamy kontynuować współpracę
obu szkół i realizować kolejne projekty.
Dziękujemy naszym przyjaciołom z Rumunii za
wspaniałe przyjęcie!
Jako organizator, dziękuję Urzędowi M iasta
Luboń, który sfinansował naszą podróż, Dyrekcji
Gimnazjum nr 2 i Rodzicom uczniów za wszelką
pomoc.
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TROPICIELE SP 4 W AKCJI
„Tropiciele Poznańskiego Czerwca 1956 r.” idąc
śladami wydarzeń czerwcowych, poznali tajemni
cę śmierci najm łodszego uczestnika powstania.
Zostały po nim sandały, pasek i koszulka ze śla
dem po kuli. Jedną z jeżyckich ulic nazwano jego
imieniem. Romek Strzałkowski mały bohater.
Dnia 28 czerwca 1956 w godzinach popołudnio
wych pracownik szpitala im. Raszei wpisał pod
numerem 2216 do karty głównej szpitala nazwi
sko zabitego: Strzałkow ski R om an, urodzony
20 marca 1943 r., zamieszkały w Poznaniu ul. Ko
ściuszki 104 m 4, uczeń.
W rubryce rozpoznanie lekarskie odnotował:
Rana postrzałowa klatki piersiowej...
Następnego dnia rano dyżurny w szpitalnej por
tierni nie chciał pokazać ojcu zwłok dziecka. Spraw
dził listę ofiar i powiedział, że Romek zginął i jego
nazwisko figuruje pod numerem 10. Jakiś sanita
riusz pokazał jednak Janowi Strzałkowskiem u
ciało syna. Romek leżał w garażu, zmienionym
w prowizoryczną kostnicę. Ojciec zauważył na ciele
plamę krwi. Ślad po kuli był mały, ale wyraźny,
z lewej strony koszulki. Legitymacja szkolna leża
ła na piersiach dziecka.
Legenda Romka Strzałkowskiego
Jan Strzałkowski nigdy nie poznał okoliczności,
w jakich zginął Romek. Ubecy wmawiali, że chło
piec zginął postrzelony kulą manifestantów. Nie
uwierzył. Razem z żoną Anną do końca żyli w prze
konaniu, że ich syna zabiła bezpieka. Romek miał
zginąć, bo podniósł biało-czerwony sztandar, któ
ry upuściły ranne tramwajarki. W bohaterstwo naj
młodszej ofiary Poznańskiego Czerwca 1956 wie
rzy również Anna Majerowska, najbliższa kuzynka
Romka. - Matka wpoiła mu, że flaga narodowa
i godło nie mogą leżeć na ziemi - opowiada Maje
rowska, 50 lat po śmierci kuzyna. Według rodziny
i niektórych świadków, Romka zabrało z ulicy
Kochanowskiego do gmachu UB dwóch mężczyzn
w cywilu. Trzynastolatek miał zginąć, stojąc z pod
niesionymi rękami w jednym z garaży budynku
U rzędu Bezpieczeństwa. Historykom nigdy nie
udało się tej wersji potwierdzić. Wokół śmierci
Romka Strzałkowskiego narosło przez pół wieku
wiele mitów, których nie da się zweryfikować na
podstawie dokumentów. Wiemy jednak, jak zaczął
się dla Romka „czarny czwartek” i co przeżywała
rodzina w pierwszych dniach po śmierci dziecka.
Spacer po szynkę
Manifestację słychać było od wczesnego ranka.
Od strony ulicy Armii Czerwonej, gdzie swoją sie
dzibę w Zamku miały władze Poznania, dobiegały
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krzyki i nawoływania. Anna Strzałkowska zezna
później prokuratorowi, że słyszała wyraźnie skan
dowanie „my chcemy chleba“. Romek wybierał się
do sklepu. - Miał taki zwyczaj, że codziennie rano
szedł przed szkołą po dwa plasterki szynki na śnia
danie - wspomina Anna Majerowska. 28 czerwca
uczeń szkoły muzycznej miał już wakacje. Matka
pozwoliła Romkowi pójść pod Zamek, ale zabro
niła przyłączać się do protestujących. - Jaka to
manifestacja? - dopytywał Romek. Matka powie
działa, że ludzie domagają się obniżki cen i popra
wy poprawy bytu. Kwadrans po godzinie dziewią
tej chłopak wyszedł na zakupy. Do domu już ni
gdy nie wrócił.
Nie wiadomo, co potem działo się z Romkiem.
Relacje świadków są sprzeczne i nie udało się na
ich podstawie odtworzyć dokładnie ostatnich go
dzin życia chłopca. Z całą pewnością Romek zna
lazł się w okolicach Zam ku i placu Stalina. Nie
wiemy, jak dotarł pod gmach Urzędu Bezpieczeń
stwa Publicznego. Po drodze spotkał szkolnego
kolegę o nazwisku Czapski. Kolega będzie miał
więcej szczęścia niż Romek i Poznański Czerwiec
1956 zakończy się dla niego ranami postrzałowy
mi ręki. Czapski z Romkiem włóczył się po uli
cach. Chodzili po opuszczonych mieszkaniach,
zaglądali na podwórka, do szop i piwnic. Możliwe,
że w ten sposób trafili do garaży Urzędu Bezpie
czeństwa.
Tajemnica ubeckich garaży
Według najpopularniejszej i owianej legendą
wersji zdarzeń Romek znalazł się na ulicy Kocha
nowskiego w chwili, gdy bezpieka z okien otwo
rzyła ogień do tłumu. Kule dosięgnęły dwie tram 
wajarki, niosące biało-czerwony sztandar. Flaga
upadła i splamiła ją krew rannych kobiet. Romek,
który był ak u rat w pobliżu, doskoczył, chwycił
sztandar i uniósł do góry. Wtedy podeszło dwóch
mężczyzn i zabrało Romka do UB. Zginął w jed 
nym z garaży zabity strzałem w serce. Historykom
nie udało się potwierdzić tej wersji zdarzeń. - Wie
my, że Romek Strzałkowski był w okolicach ulicy
Kochanowskiego - wyjaśnia dr Łukasz Jastrząb,
historyk UAM. - Nie znamy szczegółów. Relacje
Czapskiego, rannych tramwajarek i innych świad
ków są rozbieżnie i częściowo się wykluczają.
Władzom nie zależało na wyjaśnieniu okolicz
ności śmierci Romka Strzałkowskiego. Nie prze
prowadzono sekcji zwłok zabitego trzynastolatka
ani analizy balistycznej. Zbadano jedynie koszul
kę, którą Romek miał na sobie w chwili śmierci.
Maja Komorowska kl. VI a
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Akademia
Młodych
^Dziennikarzy
Ponad 70 uczniów szkół podstawowych i gim
nazjum z pow iatu poznańskiego zgłosiło swój
udział do Międzygminnych Warsztatów Dzienni
karskich pod nazwą Akademia Młodych Dzienni
karzy. Uczestnicy będą uczyli się m.in. pisania re
portażu prasowego, fotografii, przygotowania ser
wisu inform acyjnego w redakcjach radiowych,
a także zapoznają się z zasadami pracy w telewizji.
Celem warsztatów jest m.in. aktywność dzieci
i młodzieży w życiu publicznym, odkrywanie no
wych talentów, zachęcanie do twórczego myśle
nia, nauka tajników dziennikarstwa, kształtowa
nie pozytywnych cech charakteru i osobowości,
nauka pracy w zespole, poznawanie historii regio
nu, w którym uczestnicy się wychowują a także
integrowanie środowisk uczniowskich i rodziciel
skich na terenie Lubonia oraz powiatu poznań
skiego. Pierwsze zajęcia odbyły się 20 maja 2008 r.
w siedzibie redakcji „Wieści Lubońskich”.
Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, do Akademii
zakwalifikowało się 26 osób - w wieku od 11 do
17 lat. Najliczniejszą grupę stanowi młodzież z Lu
bonia, są także przedstaw iciele Gminy Mosina

i Puszczykowo. Na młodych dziennikarzy czeka
wiele atrakcji - wizyta w jednej z poznańskich roz
głośni radiowych, uczestnictwo w wystawach, kon
kursach, a także wyjazd do Warszawy do stacji
TVN 24. Już we wrześniu młodzi dziennikarze
będą mogli zobaczyć jak wygląda studio najlepszej
w Polsce telewizji informacyjnej, porozmawiać ze
znanymi osobowościami, czy dowiedzieć się, w jaki
sposób tworzy się m ateriały do Faktów TVN.

Z pracą uczestników Akademii można zapoznać
się na stronie internetowej www.akademiadziennikarzy.pl.
O rganizatorem Międzygminnych Warsztatów
Dziennikarskich jest Stowarzyszenie KulturalnoOświatowe „Forum Lubońskie”. Projekt jest fi
nansowany przez Starostwo Powiatowe w Pozna
niu oraz Urząd Miasta w Luboniu.
Organizator
Magdalena Woźniak-Patej

Komisje Rady Miasta Luboń
Harmonogram posiedzeń w lipcu 2008 r.
K om isja K om unalna
14 lipca 2008 r. godz. 17.00
Kom isja Budżetu i Finansów
15 lipca 2008 r. godz. 17.00
tem at: „translub”, przedszkola, PTTK.
K om isja S fe ry S połecznej
16 lipca 2008 r. godz. 17.30
tem at: możliwość utworzenia w Luboniu ZAZ.

K om isja O rgan iza c y jn o -P ra w n a
28 lipca 2008 r. godz. 18.00
temat: statut młodzieżowej rady, opiniowanie uchwał.
Kom isja Budżetu i Finansów
29 lipca 2008 r. godz. 17.00
temat: przeszacowanie budżetu.

Kom isja Ochrony Ś rodow iska
17 lipca 2008 r. godz. 17.00
temat: promocja miasta, weryfikowanie wniosków.
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Sesja Rady Miasta Luboń
czwartek 31 lipca 2008 r.
godz. 16.30
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Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów RM
18.01.2008 r. do 29.05.2008 r.
W omawianym czasie K omisja spotkała się
5 razy.
1. W dniu 11 marca 2008 r. Komisja zapoznała
się z planami finansowania inwestycji miejskich.
• Hala widowiskowo-sportowa. Po zapoznaniu się
z planami finansowania inwestycji Komisja za
proponowała przeznaczenie kwoty ok. 733 tys.
zł z wolnych środków na rezerwę budżetową
tj. na zakup dodatkowych robót w tym obiek
cie. W głosowaniu Komisja poparła ten wnio
sek 7 głosami, jeden głos był przeciwny i 2 oso
by wstrzymały się od głosu.
• Komisja jednogłośnie poparła budowę sieci
wodociągowej za kwotę ok.81 tys zł i budowę
KS za kwotę 3800 tys. zł
• Komisja jednogłośnie zaopiniowała przeznacze
nie 1 min zł na budowę nawierzchni w ul. Ko
n arzew skiego, ok. 518 tys. zł na budow ę
ul. Krótkiej i chodnika w ul. Polnej za kwotę
ok. 62 tys. zł.
• K om isja nie p o p arła (1 głos za, 6 przeciw
i 3 osoby wstrzymujące) przekazania 351 tys. zł
na prace projektowe związane z budową ul. Pol
nej i Poznańskiej.
• Zdaniem Komisji wystarczy kwota 350 tys. zł
na budowę kanalizacji deszczowej a pozostałe
100 tys. zł należy przeznaczyć na dalsze pro
jekty
• Komisja jednogłośnie zaaprobowała przezna
czenie 200 tys. zł na m odernizację ul. Żabikowskiej i 260 tys. zł na przygotowanie wnio

sków lokalizacyjnych do budowy KS w rejonie
ul. Armii Poznań.
• Na końcu podjęto dyskusję na temat przezna
czenia 1200 tys. zł na zagospodarowanie tere
nu wokół budowanych domów komunalnych.
2. W dniu 25 marca 2008 r. Komisja opiniowała
zmianę budżetu. Po dyskusji odbyło się głosowanie
(za 2 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 6 osób).
Komisja jednogłośnie poparła Plan Rozwoju
Lokalnego, wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez
burm istrza pożyczki z WFOŚiGW i przekazanie
powiatowi środków ha usuwanie azbestu.
3. W dniu 15 kwietnia 2008 r. Komisja opinio
wała sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu
za 2007 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała spra
wozdanie (2 głosy za, przeciw 0 i 7 głosów wstrzy
mujących).
4. W dniu 13 maja 2008 r. Komisja zapoznała
się ze stanem finansowym Translubu i Kom-lubu.
Prezes Ibanslubu przedstawił sytuację finansową
spółki na podstawie miesiąca kwietnia. Z powodu
nieobecności prezesa T. Urbana, burmistrz zapo
znał Komisję z kondycją finansową Kom-lubu.
5. W dniu 27 maja 2008 r. Komisja opiniowała:
• Przeszacowanie budżetu. Głosowanie: za 3 oso
by, przeciw 0 i 7 osób się wstrzymało.
• Zaciągnięcie kredytu w wysokości 10 800 tys. zł.
Głosowanie: za 2 osoby, przeciw 0 i wstrzyma
ło się 8 osób.
Przewodniczący KBiF
Lechosław Kędra

Sprawozdanie Komisji Organizacyjno-Prawnej
27.12.2007 r. do 26.05.2008 r.
1. W okresie sprawozdawczym Komisja O rga
nizacyjno-Prawna (KOP) spotkała się dziewięciokrotnie.

-

2. Główne tematy, którymi zajmowała się ko
misja:
- Przyjęcie planu pracy KOP na rok 2008
- F in alizacja p rac nad now elizacją sta tu tu
Miasta.
- Ocena stanu bezpieczeństwa na podstawie spra
wozdań Policji, Straży Miejskiej oraz Ochotni
czej Straży Pożarnej.
- Dyskusja nad przebiegiem prac dotyczących
sformułowania wniosków do Powiatu Poznań
skiego.

-
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-

-

-

Dyskusja nad propozycją utworzenia Młodzieżo
wej Rady Miasta oraz prace nad statutem MRM.
Dyskusja nad formami zarządzania obiektami
sportowymi
Prace nad aktualizacją Regulaminu nadawania
tytułu „Honorowego obywatela Miasta Luboń”
i medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń.”
Dyskusja nad Statutem Mikroregionu Wielko
polskiego Parku Narodowego (wspólne posie
dzenie z Komisją Komunalną i Komisją Ochro
ny Środowiska)
Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady
Miasta.
Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Prawnej
Andrzej Michalczyk
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Sprawozdanie Komisji Komunalnej
16.01.2008 r. do 29.05.2008 r.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja
Komunalna odbyła 7 posiedzeń.
1. Na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2008 r.
Komisja zapoznana została przez projektantów
z zaawansowaniem prac i przyjętymi rozwiązania
mi w projektach:
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospo
darowania przestrzennego,
• Mpzp „Tereny po W PPZ”.
Uczestnicy posiedzenia uzyskiwali odpowiedzi
na zadawane pytania, zgłaszali swoje
uwagi i propozycje rozwiązań.
2. Przedmiotem posiedzenia w dniu 25 lutego
2008 r. było rozpatrzenie skargi R. Lange na bez
czynność Burmistrza oraz zasady nadawania nazw
nowym ulicom Lubonia. Komisja uznała skargę za
niezasadną. W drugiej sprawie Komisja potwier
dziła, że w topografii ulic Lubonia nie widać „klu
cza” według jakiego były nadawane nazwy ulicom
w poszczególnych rejonach miasta. Komisja opo
wiedziała się za tworzeniem „banku” nazw, i to na
etapie przyjmowania mpzp.
3. W dniu 4 marca 2008 r. Komisja spotkała
się na terenie budowy hali sportowo - widowisko
wej i zapoznała się z zaawansowaniem prac i uwa
gami przedstawicieli wykonawcy.
4. Na posiedzeniu w dniu 10 m arca 2008 r.
Komisja zajmowała się propozycjami zmian b u 
dżetu miasta w zakresie wydatków inwestycyjnych,
opiniując pozytywnie lub negatywnie poszczegól
ne propozycje zmian.

5. Posiedzenie w dniu 17 m arca 2008 r. było
kontynuacją posiedzenia poprzedniego i dotyczy
ło stanowiska Komisji w sprawie zapisania w bu
dżecie wydatku w kwocie 351 tys. zł na projekt
budowy ulic w ciągu Poznańska-Polna. Burmistrz
wycofał powyższy wniosek, jako wniosek do naj
bliższej zmiany budżetu.
6. Posiedzenie w dniu 14 kwietnia 2008 r. do
tyczyło wykonania budżetu i zadań rzeczowych za
rok 2007. W drugiej części posiedzenia Komisja
zajmowała się dwoma skargami na bezczynność
Burmistrza:
,
• Z arządu W spólnoty Mieszkaniowej przy ul.
J. Panka 42 i Zarządcy Nieruchomości Ł. Falenberga.
Obie skargi dotyczące stanu dróg Komisja uzna
ła za niezasadne.
7. Na pierwszej części posiedzenie w dniu 12 maja
2008 r. realizowany był wniosek Komisji o przed
stawienie przez Burmistrza szczegółowego wyka
zu zadań, w tym prac projektowych, realizowa
nych w ram ach w ydatków b u d żetu na 2008 r.
W drugiej części odbyło się wspólne posiedzenie
trzech komisji, dotyczące oceny projektu Statutu
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN. Uczest
nicy posiedzenia uznali, że przedłożona wersja pro
jektu Statutu nie powinna być podstawą przystą
pienia m. Lubonia do Stowarzyszenia.
Przewodniczący Kom isji Komunalnej
Włodzimierz Kaczmarek

Sprawozdanie Komisji Sfery Społecznej
29.09.2007 r. do 10.012008 r.
W dniu 10 stycznia 2008 r. członkowie komisji
zapoznali się z zaproponowanym przez przewod
niczącego planem pracy na rok 2008r. Podjęto
dyskusję i wniesiono dodatkowe tematy uznane za
ważne.
W dniu 12 lutego 2008 r. Komisja zajmowała
się problemami osób niepełnosprawnych oraz li
kwidacją barier architektonicznych.
Z przeprowadzonej wizji wynikło, że istnieje
potrzeba przygotowania miejsca parkingowego dla
osób niepełnosprawnych przy UM oraz barierki
ułatwiającej wejście do urzędu.
Zgodnie z wymaganiami unijnymi ośrodki zdro
wia i miejsca użyteczności publicznej powinny zo

stać dostosowane do możliwości osób niepełno
sprawnych.
Straż Miejska powinna zwiększyć kontrolę osób
parkujących na miejscach zarezerwowanych dla
niepełnosprawnych.
W dniu 26 lutego 2008 r. tem atem komisji
było:
1. Rozpatrywanie skargi na kierownika MOPS
p. Jolantę Włodarską.
2. Sprawozdanie finansowe MOPS.
Odwołanie skargi na kierownika MOPS. W ło
darska wyjaśniła, że składającej skargę p. Ż urek
udzielono pomocy. Po sprawdzeniu, że o stat
nim miejscem stałego zameldowania był Konin,
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podjęto działania, aby właściwa placówka na tym
terenie zajęła się zapewnieniem lokum p. Żurek
i jej córki.
W dniu 06 marca 2008 r. Komisja zajmowała
się sprawozdaniem GKRPA z realizacji programu
za rok 2007 i sprawozdaniem z realizacji progra
mu przeciwdziałania narkomanii za rok 2007.
Program przeciwdziałania narkomanii przed
stawiła Ewa Swierkiel-Szymańska. W wyniku ba
dań grupy uczniów w gimnazjum stwierdzono nie
pokojące zjawisko obniżenia wieku inicjacji nar
kotykowej.
N astępnie komisja zaopiniowała propozycję
uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek
zorganizowanych w placówkach oświatowych pro
wadzonych przez miasto Luboń.
W dniu 13 marca 2008 r. Temat: plany remonto w o-m odernizacyjne placów ek ośw iatow ych
w okresie wakacyjnym.
Członkowie komisji zwrócili uwagę że w pierw
szej kolejności należy zadbać o naprawę zaciekają
cych dachów w przedszkolach i szkołach.
W dniu 10 kwietnia 2008 r. Komisja zapoznała
się z funkcjonowaniem M uzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

Wizytę zakończono wnioskiem: aby miasto włą
czyło się z pomocą w utrzymaniu ładu i porządku
na terenie byłego obozu poprzez patrole policji
i straży miejskiej.
W dniu 15 maja 2008 r. Tematem spotkania
było budownictwo komunalne i socjalne oraz bo
isko ze sztuczną nawierzchnią przy SP nr 2.
Ze stopniem zaawansowania prac w budynkach
zapoznał nas dyrektor BMK p. Tomasz Stawicki
oraz przedstawiciel firmy Domek.
Kolejnym miejscem do którego udali się człon
kowie komisji było boisko przy SP nr 2.
Zaproponowano:
- w yłożenie n iew ypełnionych sztu czn ą n a 
wierzchnią boków boiska kostką brukową
- wybudowanie trybun dla kibiców
- umieszczenie regulaminu boiska oraz zamon
towania tablicy do zapisywania wyników roz
grywek
- przygotowanie miejsca dla spikera
- umieszczenie koszy na śmieci i wycieraczek przy
wejściu na boisko.
Przewodniczący Komisji Sfery Społecznej
Andrzej Sobiło

Sprawozdanie nr 5 Komisji Rewizyjnej
21.12.2007 r. do 26.05.2008 r. (posiedzenia nr 16-24)
Posiedzenie n r 16 odbyło się 22 stycznia 2008 r.
Uczestniczył w nim Kierownik Wydziału P odat
ków i Opłat Mirosław Stromczyński. Komisja kon
trolowała wykonanie dochodów budżetu miasta
w dziale: Wpływy z podatku od nieruchomości od
osób fizycznych. Zapoznano się z wymiarem i wpły
wami w 2007 roku, zaległościami na koniec 2005,
2006, 2007 roku. Om ówiono działania podjęte
wobec 5 największych kwotowo i 5 najdłużej zale
gających dłużników. Zapoznano się z ilością wnio
sków o umorzenie, ilością i wartością umorzeń,
kwotami i przyczynami oraz sposobem podania
do informacji publicznej danych o udzielonych
umorzeniach.
Posiedzenie n r 17 odbyło się 21 lutego 2008 r.
Tematem były wydatki Urzędu Miasta jako jednostki
organizacyjnej. Uczestniczyli Burmistrz oraz Skarb
nik Miasta. Przedstawiono Komisji dane dotyczące
zakupu artykułów promocyjnych, książek, czaso
pism, programów komputerowych, artykułów biu
rowych, artykułów spożywczych, środków czystości
oraz wydatków na rozmowy telefoniczne.
Posiedzenie n r 18 odbyło się 5 marca 2008 r.
Uczestniczyli; Burmistrz, Skarbnik M iasta i Se
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kretarz Miasta. Kontynuowano kontrolę wydat
ków Urzędu Miasta jako jednostki organizacyjnej.
W ysłuchano wyjaśnień dotyczących trybu zaku
pów artykułów biurowych oraz trybu kontroli
i ograniczeń w zakresie rozmów telefonicznych.
Komisja analizowała szczegółowo rachunki za szko
lenia i wyjazdy na delegacje 4 pracowników U rzę
du, którzy najczęściej z nich korzystali. Analizo
wano zestawienia wydatków w poszczególnych
działach.
Posiedzenie n r 19 odbyło się 12 marca 2008 r.
Kontynuowano kontrolę wydatków Urzędu M ia
sta jako jednostki organizacyjnej. Uczestniczyli
Burmistrz i Skarbnik Miasta. Wysłuchano wyja
śnień Burmistrza dotyczących wątpliwości Komi
sji przy opisywaniu niektórych rachunków. Zakwe
stionowano zaksięgowanie rachunku w niewłaści
wym paragrafie. Pytano o celowość niektórych
zakupów.
Posiedzenie nr 20 odbyło się 19 marca 2008 r.
Uczestniczyli Burmistrz, i Z-ca Burmistrza Dy
rektor BMK Tomasz Stawicki oraz Leszek Mi
chalik. Kontrolowano realizację wybranych inwe
stycji realizowanych w 2007 r.: boisko Szkoły
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Podstawowej nr 2 oraz ul. Łącznik. Zapoznano
się z projektem, pozwoleniem na budowę, prze
targami, umową, płatnościami, odbiorem, rozli
czeniem.
Posiedzenie n r 21 odbyło się 26 marca 2008 r.
Uczestniczyli Zastępcy Burmistrza oraz dyrektor
BMK Tomasz Stawicki. Kontynuowano kontrolę
wybranych inwestycji: hala widowiskowo-sporto
wa. Komisji udostępniono dokumentację związaną
z projektami, pozwoleniem na budowę, przetarga
mi, umowy, płatności, odbiory, rozliczenia. Z a
stępca Burmistrza M. Walny wyjaśnił, że szczegó
łowe rozliczenia zakresu robót wykonanych na hali
przez inspektora nadzoru budowlanego nie było
konieczne na tym etapie prac.
Posiedzenie n r 22 odbyło się 3 kw ietnia
2008 r. U czestniczyli B u rm istrz, Z astęp cy ,
Skarbnik i Sekretarz Miasta. Analizowano spra
w ozdanie B urm istrza z w ykonania bud żetu
w 2007 r., zadawano pytania, formułowano wnio
ski i uwagi. Komisja przyjęła opinię o wykonaniu

budżetu 2 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących
się” przegłosowała wniosek o udzielenie absolu
to riu m B urm istrzow i z w ykonania b u d żetu
w 2007 r. oraz opracowała i przyjęła jego uzasad
nienie. Dokumenty te zostały skierowane do Prze
wodniczącego Rady Miasta i przesłane do Regio
nalnej Izby Obrachunkowej.
Posiedzenie n r 23 odbyło się 17 kw ietnia
2008 r. Uczestniczył Z-ca Burmistrza Rafał M a
rek. Opracowywano końcową wersję wniosków
i uwag związanych z kontrolą wykonania budże
tu w 2007 r.
Posiedzenie n r 24 odbyło się 20 maja 2008 r.
Uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Rafał M arek oraz
Andrzej Mizerka. Kontrolowano dzierżawy grun
tów miejskich. Z e spisu dzierżawionych grun
tów do szczegółowej kontroli wybrano 5 z nich.
Komisja zapoznała się z dostarczonymi doku
m entam i.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Ewa Rogowicz

Sprawozdanie Komisji ds. Ochrony Środowiska
14.01.2007 r. do 12.04.2008 r.
Posiedzenie 14 stycznia 2008 r.
Temat: Plan pracy Komisji na 2008 rok
Członkowie Komisji przygotowali plan pracy
Komisji na 2008 rok oraz zaopiniowali projekt
uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i G o
spodarki Wodnej.
Posiedzenia 11 lutego 2008 r.
Temat: Miejscowy plan zagospodarowania prze
strzennego - teren po W PPZ
Wspólne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Śro
dowiska i Komisji Komunalnej. Radni zapoznali
się ze studium uwarunkowań i kierunków zago
spodarow ania przestrzennego L ubonia oraz ze
zmianami planu dotyczącego zagospodarowania
terenu po W PZZ.
Posiedzenie 21 lutego 2008 r.
Temat: Sprawozdanie Straży Miejskiej z dzia
łalności w 2007 roku
Komisja wysłuchała sprawozdania Komendanta
Straży Miejskiej Pawła Dybczyńskieg z działalności
za 2007 r., w szczególności w kwestii związanej
z ochroną środowiska w mieście oraz egzekwowa
niem przez Straż Miejską zapisów „Regulaminu utrzy
mania porządku i czystości na terenie Miasta Luboń”.
Posiedzenie 6 marca 2008 r.
Temat: Wykorzystanie terenów zielonych w ce
lach rekreacyjnych

Obecny na posiedzeniu wice Burmistrz p. Rafał
M arek szczegółowo omówił koncepcje wykorzy
stania terenów zielonych w celach rekreacyjnych.
Przedstawione zostały projekty dla następujących
terenów:
• Park na Wzgórzu Papieskim oraz tereny sąsia
dujące
• Kocie Doły
• ulica Nad Zabinką.
Posiedzenie 12 kwietnia 2008 r.
Temat: Lotnisko Krzesiny strefy lotów nad Lu
boniem
Członkowie Komisji poruszyli kwestie uciążli
wości, które powodowane są przez przelatujące
samoloty wielozadaniowe F16. Radni zastanawiali
się w jaki sposób zmobilizować wojsko do prze
strzegania obszaru ograniczonego użytkowania.
Obecny na posiedzeniu wice Burmistrz p. Marian
Walny zobowiązał się do przeanalizowania rynku
i zorientowania się jaki jest koszt zainstalowania
jednego, stałego punktu monitoringowego hałasu.
O biecał również zwrócenie się do władz rządo
wych w sprawie administracyjnego trybu wypłaca
nia należnych odszkodowań.
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RADA MIASTA
UCHWAŁA NR XX/U6/2008
RADY MIASTA LUBOŃ
z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Luboń kredy
tu długoterminowego w kwocie 10.800.000,00 zł
na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Na podstaw ie art.18 u st.2 pkt 9 lit.c, art.58
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm./ oraz art. 82 u st.l pkt 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
/Dz.U. N r 249, poz. 2104 ze zm./
Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje:
§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwo
cie 10.800.000,00 zł /słownie: dziesięć milionów
osiemset tysięcy złotych/.
Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie
następujących przedsięwzięć:
- B udow a hali w idow iskow o-sportow ej 4.000.000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej - 2.300.000,00 zł.
- Budowa jednego budynku socjalnego wraz z in
frastrukturą towarzyszącą - 1.780.000,00
- Budowa jednego budynku komunalnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą - 2.720.000,00
§ 2. Źródłem finansowania spłaty kredytu będą
dochody własne Miasta.
§ 3. Kredyt długoterminowy zostanie spłacony
w latach 2009-2018.
§ 4. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie
weksel własny in blanco.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi
strzowi Miasta Luboń.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U zasadnienie do uchwały n r XX/116/2008
Rady M iasta Luboń
z dnia 29 m aja 2008r.
w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Luboń kredy
tu długoterminowego w kwocie 10.800.000,00 zł
na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu ma na
celu częściowe sfinansowanie przy współudziale
środków z budżetu Miasta następujących inwestycji:
- budowa hali widowiskowo-sportowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej,
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- budowa jednego budynku socjalnego wraz z in
frastrukturą towarzyszącą,
- budowa jednego budynku komunalnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą.
Zaciągnięcie kredytu umożliwi terminową rea
lizację inwestycji.
UCHWAŁA NR XX/117/2008
RADY MIASTA LUBOŃ
z dnia 29 m aja 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Luboń na rok
2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d
i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą
dzie gm innym (j.t. D z.U . z 2001r. N r 142,
poz. 1591 z późn.zm .) oraz art. 165, 166, 173,
182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Lu
boń uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/97/2008 Rady Miasta
Luboń z dnia 15.01.2008r. w sprawie budżetu Mia
sta Luboń na rok 2008, zmienionej uchwałą Rady
Miasta Luboń nr XVIII/108/2008 z dnia 27 marca
2008r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Luboń
na rok 2008 w wysokości 50.931.795,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 47.645.795,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.286.000,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do
uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują
w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ad
ministracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 4.433.290,00 zł i dotacje
celowe na realizację zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości
699.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wy
sokości 64.007.186,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 39.231.506,00 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 16.762.117,00 zł,

I nformator M iasta L uboń ■czerw iec 2008

b) dotacje 5.675.643,00 zł,
w tym:
- przedm iotow e dla zakładów b u d żeto 
wych 116.500,00 zł,
- podmiotowe dla zakładów budżetowych
1.731.500,00 zł,
- podmiotowe dla niepublicznych jedno
stek systemu oświaty 1.341.816,00 zł,
- podmiotowe dla publicznej jednostki sys
temu oświaty prowadzonej przez osobę
fizyczną 687.000,00 zł,
- podm iotow e dla insty tu cji k u ltu ry
844.300,00 zł,
- celowe dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych na sfinan
sowanie zadań zleconych 230.000,00 zł,
- celowe dla gmin na zadania bieżące re
alizow ane na podstaw ie p orozum ień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 709.527,00 zł,
- celowe dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozum ień
między jednostkam i samorządu teryto
rialnego - 15.000,00 zł.
c) wydatki na obsługę długu 500.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości
24.775.680,00 zł.
3. Ustala się:
1) Wydatki majątkowe realizowane w roku bu
dżetowym zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleco
nych ustawam i w wysokości 4.433.290,00 zł
i wydatki związane z realizacją zadań w drodze
porozum ień z organam i administracji rządo
wej w wysokości 699.000,00 zł, zgodnie z za
łącznikiem nr 3.
3) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
2) celową w wysokości 30.000,00 zł na realiza
cję zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego,
3) celową w wysokości 740.000,00 zł - na bu
dowę hali widowiskowo-sportowej (roboty
dodatkowe),
4) celową w wysokości 50.000,00 zł - na usu
wanie barier architektonicznych,
5) celową w wysokości 15.000,00 zł - na przy
jazd delegacji z Rumunii.”
4) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
„Określa się plany przychodów i wydatków:
1) zakładów budżetowych: przychody w wyso
kości 3.758.496,00 zł, wydatki w wysokości
3.880.520,13 zł,

5) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
„U stala się wykaz dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z za
łącznikiem nr 6.”
6) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się wykaz dotacji celowych na zada
nie własne realizowane przez podmioty należą
ce i nienależące do sektora finansów publicz
nych na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 7.”
§ 2. 1. W związku ze zmianami w budżecie Mia
sta Lubo, o których mowa w § 1 niniejszej uchwa
ły, dotychczasowe załączniki do uchwały budżeto
wej na rok 2008 tj;
1) Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Mia
sta Lubo na rok 2008,
2) Załącznik nr'2 - Wydatki budżetu Miasta Lubo
na rok 2008,
3) Załącznik nr 3-1 - Dochody związane z reali
zacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na rok
2008, II - Wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na rok 2008, III Dochody budżetu Państwa związane z reali
zacją zadań zleconych gminie na rok 2008,
3) Załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe budżetu
Miasta Luboń na rok 2008,
4) Załącznik nr 5 - Plany przychodów i wydat
ków budżetowych oraz dochodów i wydatków
własnych jednostek budżetowych na rok 2008,
5) Załącznik nr 6 - Dotacje podmiotowe udzie
lone z budżetu miasta Luboń na rok 2008,
6) Załącznik nr 7 - D otacje celowe na zadania
własne miasta realizowane przez podmioty na
leżące i nienależące do sektora finansów pu
blicznych na rok 2008
otrzymują nowe brzmienie, jak w odpowiednich
załącznikach do niniejszej uchwały o numerach od
1 do 7.
§ 3. W ykonanie uchwały powierza się Burmi
strzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr XX/117/2008
Rady Miasta Luboń
z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na rok 2008.

I. Dochody budżetu Miasta Luboń zwiększa
się łącznie o kwotę 292.778,00 zł to jest do kwoty
50.931.795,00 zł.
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1. Dz. 010. Rozdział 01095. • w § 2010 - wpro
w adzono do planu dochodów d o tację celow ą
w kwocie 1.566,00 zł na zwrot części podatku ak
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wy
korzystywanego do produkcji rolnej. (Pismo ww
FB. 1-3. 2011-194/08)
2. Dz. 801. Rozdział 80101. • w § 2030 - wpro
wadzono do planu dochodów dotację celową w wy
sokości 88.830,00 zł z przeznaczeniem na sfinan
sowania zakończenia dwuletniego programu pilo
tażowego nauczania języka angielskiego od I ldasy
szkoły podstawowej w okresie I - VIII /08r.
R o zdział 80110. • w § 2700 zaplan o w an o
w kwocie 2.286,00 zł środki pochodzące z N aro
dowego Centrum Kultury w Warszawie na realiza
cję programu,, Śpiewająca Polska” (Program rea
lizuje Gimnazjum NR 2 w Luboniu na podstawie
umowy 280/2008). pozostałą część środków nie
zbędnych do realizacji programu należy zabezpie
czyć w budżecie po stronie wydatków jako udział
własny.
3. Dz. 852. Rozdział 85219. • w § 2030 - zwięk
szono plan dotacji celowej o kwotę 4.350,00 zł na
wypłatę dodatków dla pracowników realizujących
pracę socjalną w środowisku w roku 2008.
Rozdział 85295. • w § 2030 - zwiększono plan
dotacji celowej na dożywienie dzieci w szkołach
o kwotę 10.360,00 zł (Pismo ww FB. 1-3. 3011-148/08r.)
4. Dz. 854. Rozdział 85415. • w § 2030 - wpro
wadzono do planu dochodów dotację celową w wy
sokości 74.318,00 zł z przeznaczeniem na dofi
nansow anie świadczeń pomocy m aterialnej dla
uczniów o ch arak terze socjalnym . (Pism o ww
FB. 1-3. 301 l-148/08r.)
5. Dz. 900. Rozdział 90013. • w § 0970 - wpro
wadzono do planu dochodów kwotę 54.068,00 zł.
tytułem zwrotu środków (po umniejszeniu ponie
sionych wydatków), .przekazanych gminie Kostrzyn
na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Skałowie. W grudniu 2007r. w Starostwie Po
wiatowym w Poznaniu na spotkaniu wójtów i bur
m istrzów uczestników p o ro zu m ien ia z 21.04.
2004r. w sprawie pow ierzenia gminie Kostrzyn
zadania publicznego polegającego na budowie
i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bez
domnych zwierząt w Skałowie, postanowiono o wy
gaśnięciu w/w porozumienia.
6. Dz. 921. Rozdział 92195. • w § 0960 - za
planowano środki w postaci pieniężnych darowizn
6.300,00 zł na częściowe sfinansowanie imprezy
ogólnomiejskiej pod nazwą„Dni Lubonia”.
• W § 0970 - zaplanowano środki w kwocie
50.700,00 zł tytułem wniesienia opłat od osób fi
zycznych i prawnych za udostępnienie terenu na
cele reklam ow e podczas trw ania im prezy„D ni
L ubonia”.
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II. W ydatki budżetu M iasta Luboń zwiększa
się łącznie o kwotę 292.778 zł to je s t do kwoty
64.007.186,00 zł.
1. Dz. 010. Rozdział 01095. • do planu wydat
ków bieżących wprowadzono kwotę 1.566,00 zł
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcy
zowego zawartego w cenie oleju napędowego wy
korzystywanego do produkcji rolnej. Środki po
chodzą z dotacji celowej.
2. Dz. 630. Rozdział 63003. • w § 2830 zmniej
szono środki w kwocie 3.387,00 zł stanowiące re
zerwę na realizację zadań przez organizacje poza
rządowe. Środki te przesunięte zostały do rozdziału
85214 (wypoczynek dzieci) w celu ogłoszenia do
datkowego konkursu na realizację zadania w za
kresie wypoczynku dzieci.
3. Dz. 700. Rozdział 70005. • w w ydatkach
bieżących łączn ie-zw ięk szo n o p lan o kw otę
40.000,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne
o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypła
ty wynagrodzeń dla członków Komisji Mieszka
niow ej. W p ozostałych w ydatkach bieżących
zwiększono plan o kwotę 25,000,00 zł na wypłaty
zasądzonych odszkodowań za brak dostarczenia
lokali socjalnych.
4. Dz. 750. R ozdział 75075. • w wydatkach
majątkowych wyodrębniono poprzez przesunięcie
z wydatków bieżących kwotę 4.300,00 zł na zakup
systemu M OBIINFO - informacje o mieście dla
mieszkańców i turystów w telefonie komórkowym.
5. Dz. 758. R ozdział 75818. • w wydatkach
bieżących zwolniono rezerwę celową zaplanowaną
na podwyżki dla nauczycieli i pracowników obsłu
gi szkół i przedszkoli w kwocie 1.075,895,00 zł,
• ponadto zaplanowano rezerwę celową w wy
sokości 15.000,00 zł na sfinansowanie przyjazdu
delegacji z Rumunii.
6. Dz. 801. R o zd ział 80101, 80103. 80104,
80110, 80146, 80195. • rozdysponowano środki
na podwyżki dla nauczycieli i pracowników obsłu
gi szkół i przedszkoli stosownie do wniosków zło
żonych przez D yrektorów placów ek. W nioski
uwzględniają również naliczenie pochodnych od
wynagrodzeń, oraz przesunięcia pomiędzy p ara
grafami stosownie do planowanych wydatków. Po
nadto w szkołach podstawowych zaplanowano wy
datki na wykonanie audytów energetycznych, (wy
konanie zdjęć termowizyjnych obiektów). W planie
wydatków gimnazjów zabezpieczono środki w kwo
cie 5.000,00 zł na partycypację Miasta w programie„Tęczowa zebra”. Ponadto w Gimnazjum NR 2
zabezpieczono udział własny w kwocie 1.524,00 zł
na realizację programu„Śpiewająca Polska”.
7. Dz. 852. R ozdział 85202. • w wydatkach
bieżących zwiększono plan o kwotę 41.326,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w Domu
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Pomocy Społecznej dla 3 osób, które w 2008 roku
zostały skierowane do DPS-ów, jak również na
opłacenie pobytu dla osób, które już tam przeby
wają, a których odpłatność wzrosła w br.
Rozdział 85214. • plan wydatków na realizację
zadań własnych zmniejszono o 20.000,00 zł. Spo
wodowane jest faktem, że ze względu na spadek
bezrobocia liczba osób potrzebujących wsparcia
w formie zasiłków okresowych i celowych zmniej
sza się.
Rozdział 85215. • plan wydatków na wypłatę
dodatków
m ieszkaniow ych
zm niejszono
o 19.000,00 zł. Spowodowane jest faktem spadku
liczby osób korzystających z takiej formy pomocy
i mniejszymi kosztami pocztowymi i bankowymi
obsługi dodatków mieszkaniowych.
Rozdział 85219. • utrzymanie Ośrodka zmniej
szenie planu wydatków o 6.589.00 zł spowodowane
jest mniejszymi od planowanych wydatków na do
datkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, oraz
zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i po
chodne o kwotę 4.350,00 zł tj. w wysokości przy
znanej dotacji na wypłatę dodatków dla osób reali
zujących pracę socjalną w środowisku w roku 2008.
Rozdział 85228. • plan wydatków z tytułu od
płatności za usługi opiekuńcze odpłatność za usługi
opiekuńcze umniejszono o 16.000,00 zł. Spowo
dowane jest to faktem, iż w wyniku przetargu cena
za godzinę usług jest niższa od planowanej, a tak
że faktem zmniejszenia liczby godzin ze względu
na fakt, że osoby zostały skierowane do Domów
Pomocy Społecznej lub zmarły.
Rozdział 85295. • planu wydatków na doży
wienie dzieci zwiększono o kwotę 10.360,00 zł
8. Dz. 854. Rozdział 85401. • zwiększenie pla
nu wydatków wynika z faktu podwyżek płac na
uczycieli oraz pracowników obsługi świetlic
Rozdział 85412. • w § 2830 zaplanowano kwo
tę 3.887,00 zł na realizację zadania w zakresie let
niego wypoczynku dzieci przez organizacji porząd
kowej (konkurs na to zadanie zostanie wkrótce
ogłoszony)
Rozdział 85415. • plan wydatków bieżących na
pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjal
ne) zwiększono o kwotę 74.318,00 zł (środki po
chodzące z dotacji)
9. Dz. 921. Rozdział 92109, • Plan dotacji pod
miotowej dla Ośrodka Kultury zwiększono o kwo
tę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie
audytu energetycznego.
Rozdział 92116. • Plan dotacji podmiotowej
dla B iblioteki M iejskiej zw iększono o kw otę
2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audy
tu energetycznego.
Rozdział 92195. • Plan wydatków na imprezy
pod nazw ą„Dni L ubonia” zwiększono o kwotę

57.000,00 zł to jest o środki pochodzące od spon
sorów zapisane odpowiednio w planie dochodów
Miasta.
10. Dz. 926. Rozdział 92601. • Plan wydatków
bieżących na utrzymanie boiska przy ul. Szkolnej
zwiększono o kwotę 10.000,00 zł z przeznacze
niem na zakup 4 słupów lamp oświetleniowych,
wykonanie okablowania oraz montażu lamp.

UCHWAŁA NR XX/118/2008
RADY MIASTA LUBOŃ
z dnia 29 m aja 2008r.
w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargi na
bezczynność Burmistrza Miasta Luboń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142), poz. 1591 z późn.zm) oraz art.
229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko
deks postępow ania adm inistracyjnego (D z.U .
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm), Rada Mia
sta Luboń uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się skargę Zarządu Wspólnoty Miesz
kaniowej przy ulicy Jana Panka 42 w Luboniu i Z a
rządcy Nieruchomości - Entasis Nieruchomości
R om ualda H um ska-Paw licka z dnia 21 lutego
2008r., przekazanej pismem Samorządowego Ko
legium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 17 mar
ca 2008 r. na bezczynność Burmistrza Miasta Lu
boń za niezasadną.
§ 2. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia określone
go w § 1 podaje się co następuje:
Nie zachodzi bezczynność Burmistrza Miasta Lu
boń w zakresie dotyczącym należytego utrzymania
ulicy Jana Panka i Poznańskiej w Luboniu. Miasto
Luboń działa na podstawie corocznie uchwalanego
budżetu, w którym przewidziane są środki finanso
we m.in. na naprawę (równanie i wałowanie) dróg
i ulic. Pismem z dnia 29 listopada 2007 r. Miasto
Luboń poinformowało skarżących, że dokonało
równania i wałowania ulicy Jana Panka w Luboniu,
a pismem z dnia 5 lutego 2008 r. ponadto wskazało
przyczyny pogarszającego się stanu niektórych nie
utwardzonych dróg gminnych. Tym samym pismem
mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy
Jana Panka 42 w Luboniu zostali także poinformo
wani o przygotowanych przez Miasto Luboń stan
dardach i zasadach realizacji usług w zakresie utrzy
mania dróg, które mają na celu poprawę ich często
tliwości, jakości i terminowości. Zatem biorąc pod
uwagę powyższe Burmistrz Miasta Luboń w zakre
sie będącym przedmiotem skargi poczynił wszelkie
możliwe kroki, oczywiście w ramach posiadanego
budżetu, zmierzające do należytego utrzymania dróg
i ulic w Luboniu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały nr XX/118/2008
Rady Miasta Luboń
z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na
bezczynność Burmistrza Miasta Luboń.
Pismem Samorządowego Kolegium Odwoław
czego w Poznaniu z dnia 17 marca 2008r. do Mia
sta Luboń przekazana została skarga Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Jana Panka
42 w Luboniu i Zarządcy Nieruchomości - Entasis Nieruchomości Rom ualda Humska-Pawlicka
na działanie Burmistrza Miasta Luboń. Rada bę
dąc właściwa do rozpatrzenia w/w skargi zgodnie
z art. 229 pkt 3 kpa, po rozpoznaniu sprawy na
posiedzeniu Komisji K omunalnej dniu 12 maja
2008r. podejmuje niniejszą uchwałę.

UCHWAŁA NR XX/119/2008
RADY MIASTA LUBOŃ
z dnia 29 m aja 2008r.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorgani
zowanych w placówkach oświatowych prowadzo
nych przez Miasto Luboń.
Na podstawie art.67a ust.2 ustawy z dnia 7 wrze
śnia 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122,
poz. 1020, N r 131, poz. 1091, N r 167, poz. 1400
i N r 249, poz.2104, z 2006r. N r 144, poz. 1043,
Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
N r 120, poz. 818, N r 180, poz.1280 i N r 181,
poz. 1292) Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa zasady korzystania ze
stołówek zorganizowanych w placówkach oświa
towych prowadzonych przez Miasto Luboń.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, a tak
że przedszkole, dla których organem prowa
dzącym jest Miasto Luboń,
2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia (wy
chow anka) p o b ierającego naukę w szkole,
o której mowa w pkt. 1,
3) rodzicach - należy przez to rozumieć również
opiekunów prawnych,
4) stołówce - należy przez to rozumieć zorganizo
wane przez szkołę miejsce zbiorowego korzysta
nia z posiłków, w którym pracownicy stołówki
wydają lub przygotowują i wydają posiłki.
§ 2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:
1) uczniowie danej szkoły,
2) nauczyciele oraz inni pracownicy danej szko
ły - za zgodą dyrektora szkoły,
3) uczniowie innych szkół prowadzonych przez
Miasto Luboń - za zgodą dyrektora szkoły,
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4) inne osoby niż w ymienione w punkt. 1-3
w przypadku organizacji konkursów powiatowych,
wojewódzkich i innych imprez szkolnych i gmin
nych w Luboniu - za zgodą dyrektora szkoły.
§ 3. 1. Stołówka szkolna może wydawać posiłki:
1) przygotowane w kuchni funkcjonującej na te
renie szkoły,
2) zakupione w formie usługi gastronomicznej (cateringu),
2. O rodzajach przygotowywanych posiłków de
cyduje dyrektor danej szkoły.
§ 4. 1) U stala się opłatę za posiłki wydawane
w stołówkach szkolnych dla uczniów wysokości
3,oo zł. za jeden posiłek.
2) W ysokość opłaty za wyżywienie dziecka
w przedszkolu oraz sposób jej uiszczania określa
odrębna uchwała.
§ 5. Osoby wymienione w § 2 pkt. 2, 3, 4 p o 
noszą opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych
w wysokości 150% o płaty p rzew idzianej dla
uczniów.
§ 6. 1) Opłaty wnosi się w okresach miesięcz
nych, z góry - do 10 dnia danego miesiąca poprze
dzającego miesiąc, w którym następuje korzysta
nie z posiłku w stołówce.
2) Wysokość opłaty koryguje się z końcem mie
siąca proporcjonalnie do ilości spożytych posił
ków pod warunkiem, zgłoszenia rezygnacji z posił
ku na dwa dni robocze przed planowanym spoży
ciem posiłku.
§ 7. W ykonanie uchwały powierza się Burmi
strzowi Miasta Luboń oraz dyrektorom szkół pro
wadzonych przez Miasto Luboń.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały nr XX/119/2008
Rady Miasta Luboń
z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorgani
zowanych w placówkach oświatowych prowadzo
nych przez Miasto Luboń.
Z dniem 1 stycznia 2008r. weszła w życie zmia
na art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o sys
temie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póżn. zm.,j wprowadzony przez ustawę z dnia
7 września 2007r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty (D z.U .N r 181,p oz.1292).
W/w przepis powierza ustalenie zasad korzysta
nia ze stołówek szkolnych organowi prowadzące
mu szkoły. Zobowiązuje więc organ prowadzący
do dostosowania istniejących przepisów do aktual
nego stanu prawnego.
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UCHWAŁA NR XX/120/2008
RADY MIASTA LUBOŃ
z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Mia
sta Luboń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 pkt 1
ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach sa
morządowych (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593
z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrud
nionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach m arszałkowskich (D z.U . N r 146,
poz. 1223 z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pra
cowników samorządowych zatrudnionych w urzę
dach gmin, starostwach powiatowych i urzędach mar
szałkowskich (Dz.U. Nr 73, poz. 431),
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 111/21/2006 Rady Miasta Lu
boń z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wynagro
dzenia Burmistrza M iasta Luboń wprowadza się
następującą zmianę:
- Paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Ustala się dla Burmistrza Miasta Luboń Dariusza Szmyta wynagrodzenie miesięczne:

a. w y nagrodzenie zasad n icze w wysokości
5.000,00 zł,
b. dodatek funkcyjny w wysokości 1.875,00 zł,
c. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj.
1.000,00 zł,
d. dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagro
dzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj.
1.375,00 zł.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od
dnia 1 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie do uchwały nr XX/120/2008
Rady Miasta Luboń
z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Mia
sta Luboń.
Z dniem 1 maja 2008r. weszło w życie rozpo
rządzenie Rady M inistrów z dnia 22 kw ietnia
2008r. zmieniające zasady wynagradzania pracow
ników samorządowych.
Biorąc pod uwagę, że dotychczasowe wynagro
dzenie zasadnicze Burmistrza Miasta Luboń było
niższe, niż minimalne wynagrodzenie zasadnicze
wprowadzone nowelizacją, uznaje się za zasadne
podjęcie przedmiotowej uchwały.

Harmonogram dyżurów Radnych
Rady Miasta Luboń
Od godz. 16.00 do 18.00
Data

Okręg I
Urząd Miasta

07.07.2008 S. Krukowski
21.07.2008 P. Krzyżostaniak

Okręg II
Biblioteka Miejska
A. Dworaczyk
E. Rogowicz

Okręg III
Gimnazjum nr 1
M. Samulczyk
J. Bielawski

Okręg IV
Ośrodek Kultury
M. Woźniak-Patej
A. Michalczyk

STAROSTWO POWIATOWE
Dyżury radnej powiatu poznańskiego Ireny Skrzypczak
pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od 16.00 do 18.00
07.07.08 - Ośrodek Kultury
01.09.08 - Gimnazjum nr 1

06.10.08 - Biblioteka Miejska
03.11.08 - Urząd Miasta Luboń
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OŚRODEK KULTURY W LUBONIU
Zakończenie roku kulturalnego 2007/2008
D nia 20 czerwca 2008 r. odby
ło się w O środku Kultury zakoń
czenie R oku K ulturalnego. Na
scenie wystąpiły dzieci z zespołu
flażoletowego im. św. Patryka pod
kierunkiem Krzysztofa Brycha,
z zespołu tańca ludowego prowa
dzonego przez R enatę Lis, oraz
tańca nowoczesnego pod kierun
kiem Marii Nawrockiej. Po części
oficjalnej dla wszystkich dzieci
odbył się festyn z licznymi atrak
cjami. Była tram polina, tor prze
szkód, konkursy i zabawy, liczne
nagrody, balonikowe zwierzaczki
oraz lody i słodycze dla wszyst-
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Ośrodek Kultury
w Luboniu
KONCERT MACIEJA ZEMBATEGO
Dnia 5 czerwca 2008 r. w Ośrodku Kultury
w Luboniu w ramach obchodów Dni Lubo
nia odbył się maraton kulturalny. W godzi
nach porannych dla najmłodszych widzów
odbył się spektakl przygotowany przez teatr
ART-RE z Krakowa pt. „Kot w butach”połączony z mini festynem. Następnie dzieci prze
niosły się w świat wirtualnych bajek, ogląda
jąc je na projektorze multimedialnym.Póżniej
projekcja filmu dla młodzieży i dorosłych.
A na koniec dnia „Ballady Leonarda Cohe
na” w wykonania Macieja Zembatego. Arty
sta dostarczył słuchaczom niezwykłych chwil,
pełnych nostalgii i wspomnień, ale też z dużą
dozą hum oru. Oklaskom i bisom nie było

końca. Po krótkiej przerwie miało miejsce
spotkanie z artystą przy filiżance kawy. Moż
na było porozmawiać, zakupić płytę, otrzymać
autograf, ale przede wszystkim poobcować
z niezwykłą osobowością.
OK

DZIEŃ DZIECKA W OŚRODKU
W p iątek 30 m aja 2008 r.
odbył się festyn z okazji
D nia Dziecka.
Liczne atrakcje zgromadziły
dzieci z całego Lubonia.
W ystępy dzieci z ośrodka
uświetniły zabawę.
Sympatyczni klowni
na szczudłach zabawiali
nie tylko dzieci, ale
i dorosłych.
Dużym powodzeniem cieszył
się jak zwykle dm uchany
zam ek i tram polina
dla najmłodszych.
Wszystkie dzieci zostały
obdarow ane lizakami,
lodami, watą cukrową
i popcornem .
Przy dobrej muzyce czas
płynął szybko. Dzieci bawiły
się znakomicie.
Z uśm iechem na twarzy
i balonam i w ręku
zakończyły swoje święto.
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe
ul. Pułaskiego 15
tel. 061-813-09-99
Pogotowie Gazowe
tel. 992
Straż Miejska
ul. Poniatowskiego 20
tel. 061-813-19-86
Pogotowie Wod-Kan
Mosina
tel. 061-813-21-71
061-819-77-85
Kom-Lub
ul. Niepodległości 11
tel. 061-813-05-51
www.kom-lub.com.pl
„Traislib" Sg. z o.o.
ul. Przemysłowa 13
tel. 061-813-01-45
www.translub.pl

Komisariat Policji
ul. Powstańców Wlkp. 42
tel. 061-813-09-97
061-813-03-42
Stacja PKP
ul. Dworcowa 1
tel. 061-633-38-16
Poczta
Luboń 1
ul. Poniatowskiego 18
061-813-02-33
Luboń 3
ul. Wschodnia 19/22
061-899-11-40
FILIE

ul. Żabikowska 62
061-813-03-52
ul. Jana III Sobieskiego 97
061-813-02-64
Agencja pocztowa
ul. Armii Poznań 48

Straż Pożarna
ul. Żabikowska 36
tel. 061-813-09-98
Posterunek Energetyczny
ul. Fabryczna 2
tel. 061-813-03-02
Miejski Oirodek Pomocy
Społecznej
ul. Źródlana 1
tel. 061-810-50-85
Cmentarz Komunalny
w Luboniu
ul. Armii Poznań 51c
A dm inistrator - Biuro
Majątku Komunalnego
Tel. w godz. 9.00-15.00
061-813-00-11
Sprawy o pochówek
tel. 061-813-12-62

