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O śro d ek K u ltu ry
w L u b o n iu

Biblioteka Miejska w Luboniu ul. Żabikowska 42 (Galeria na Regale)
godz. 10.00 - „Morska Opowieść" spektakl dla dzieci (od 3 lat) w wykonaniu Teatru Krokodyl w Poznaniu
godz. 13.00 - „Drobinka śmieszynka”, spotkanie z pisarką książek dla dzieci Lilianą Bardijewską
godz. 17.00 - „Świat pędzlem zatrzymany” wernisaż prac dzieci uczestniczących w działaniach plastycznych „Kolorowe malowanie”
godz. 19.30 - „Mówię do ciebie po latach milczenia” spektakl poetycki w wykonaniu Mariusza Puchalskiego oraz aktorów Teatru
Nowego z Poznania

Ośrodek Kultur) w Luboniu, ul. Jana III Sobieskiego 97
godz.
godz.
godz.
godz.

9.00 (klasy 1-3) i godz. 11.00 (przedszkola) - Teatrzyk dla najmłodszych pt. Przygody Niesfornego Kraba
13.00 - Seans filmowy
10.00 - 15.00 - Działania muzyczno - plastyczne (plac zabaw przy OKL)
19.00 - Muzyczny Piknik z Kulturą - biesiada muzyczna (plener za OKL)

18.06.20lir. (Sobota)
ROZRYWKOWY LUBOŃ

<

Miejsce: parking przy hali widowiskowo-sportowej Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kołłątaja 2
Zmagania sportowe
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

10.00 - Otwarte Mistrzostwa Lubonia w Tenisie Stołowym (hala)
‘
12.00 - Start V Lubońskiego Biegu Ulicznego w ramach akcji Polska Biega
LOyulK
)
12.00 i 16.00 - Turniej Pitkarzyków Stołowych - rozgrywki w parach
12.05 - Prezentacja działalności sportowej Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
s™,k
13.00 - Wręczenie medali i nagród zwycięzcom V Lubońskiego Biegu Ulicznego
Program artystyczny
godz. 13.30 - Prezentacja dorobku artystycznego lubońskich przedszkoli i szkól
godz. 16.30 - Pokazy taneczne w wykonaniu grup z Ośrodka Kultury w Luboniu i tancerzy Studio Dancc Center,
godz. 17.30 - występ zespołu TON z Ośrodka Kultury w Luboniu
godz. 17.50 - występ chóru Bard
godz. 18.10 - występ finalistów Małego Festiwalu organizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Luboniu
godz. 18.30 - występ zespołu Formoza z Ośrodka Kultury w Luboniu
godz. 18.50- wspólne gotowanie z Ośrodkiem Kultury
godz. 22.00 - Spektakl światło i dźwięk przygotował dla mieszkańców Ośrodek Kultury w Luboniu

gotlz. 19.30-22.00

Kabareton
Kabaret Słuchajcie
Kabaret Hlynur
Kabaret Pod Wyrwigroszem

19.06.2011r. (Niedziela)
BEZPIECZNY LUBOŃ
Miejsce: Stadion Miejski ul. Rzeczna 2
godz. 12.00 - ■15.00 - Rajd nawigacyjno - turystyczny organizowany przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządów Ruchu
godz. 13.00 - ■zmagania sportowe Służb Mundurowych (boisko główne)
godz. 14.00 - pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - Czerwony Krzyż pokaz ratownictwa
godz. 14.00 - pokaz driftingu samochodowego (boisko boczne)
godz. 14. 30 -■turniej bezpiecznego ruchu drogowego dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych (nagroda główna - rower
ufundowany przez firmę PIL-SPORT)
godz. 14.30 - nauka bezpiecznej jazdy prowadzona przez SZKOLĘ AUTO (boiska boczne)
godz. 14.30 ■• konkurs wiedzy o bezpieczeństwie
godz. 15.30 ■ pokaz sportu strażackiego (boisko główne)
godz. 15.30 ■■pokaz samochodów wyścigowych
godz. 16.00 - pokaz motocykli dużych i zabytkowych
godz. 14.00- 16.30 - znakowanie rowerów (stoisko prewencyjne Straży Miejskiej)
dmuchane zjeżdżalnie • zwierzątka z baloników • malowane buźki

Więcej na www.lubon.pl
Sponsorzy:
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Szanowni M ieszkańcy Lubonia

rezentujemy dziś Państwu
zapowiadany wcześniej IML
w nowym formacie i poszerzony
o nowe działy. Mamy nadzie
ję , że wprowadzone zmiany
uatrakcyjnią kolejne wydania,
Państwu dostarczą ciekawych
^pom ocnych informacji.
Kiermasz na placu Edmunda Bojanowskiego
W kolejnych numerach naszego
miesięcznika będziecie Państwo
mogli skorzystać z porad kan
celarii prawnej. Zachęcam do
-------------------------------------------------------------------------------- Agnieszka Begier
przysyłania szczególnie intere
nawiązaniu do lubońskich tradycji ogrodniczych, tegoroczne obchody
sujących Państwa tematów. Od
Święta Konstytucji po raz kolejny odbyły się pod hasłem „Niech się
czerwcowego numeru ukazywać kwieci 3 M aja". Pomimo niesprzyjającej aury lubonianie wzięli udział w zor
się będzie na lamach gazety
ganizowanym tego dnia kiermaszu.
historia naszego miasta
Luboń, niegdyś słynący z dobrze rozw i D odatkową atrakcją skierowaną do naj
w odcinkach, która po złożeniu
niętego, now oczesnego rolnictwa i ogrod m łodszych mieszkańców miasta był dmu
i uzupełnieniu o najnowsze
nictwa, do dziś może poszczycić się pręż chany plac zabaw urządzony na boisku
dane stanowić będzie kom
nie działającymi firmami ogrodniczymi Szkoły Podstawowej nr 1.
pendium wiedzy o Luboniu.
i szkółkami roślin. Podczas III kiermaszu
Ze względu na dużą objętość
kwiatów i roślin zielonych, zorganizowa Tradycyjnie w dniu Święta Konstytucji 3
uchwal Rady Miasta nie bę
nego na placu Edmunda Bojanowskiego, M aja w kościele pw. św. Barbary została
d ziem y ich drukować w całości,
chętni mogli nabyć kwiaty, ozdoby ogro odprawiona msza w intencji Ojczyzny, po
dowe, wiklinę, a także dzieła lubońskich której przybyłe delegacje złożyły kwiaty
cylko w skrócie informować
artystów i twórców ludowych.
pod Pomnikiem Znicz Pamięci Pokoju. ■
o podjętych uchwałach i ich
uzasadnieniach. Publikować
będziemy także informacje Po
wiatu Poznańskiego. Ostatnią
stronę naszego miesięcznika,
na której zamieszczać będziemy
--------------------------------------------------------------------------------M ikołaj Tomaszyk
fotografie przeznaczamy dla
d początku roku luboński magistrat koordynuje autorski projekt: Lu
młodych obserwatorów lubońboń przygotowany do Polskiej Prezydencji.
skiej rzeczywistości. Nowością
jest również możliwość zamiesz Celem przedsięwzięcia jest stworzenie skich. M iasto złożyło w M inisterstw ie
czania na lamach naszej gazety oferty hotelowej i gastronomicznej m ias Spraw Z agranicznych RP dw a w nioski
ta L ubonia na potrzeby w sparcia logi o patronat prezydencji: Festiwal im. Cze
reklam i ogłoszeń drobnych.
Poza tym m am y nadzieję, że po stycznego w ydarzenia, zaznajom ienie sława N iem ena i na III Igrzyska Europej
uczniów lubońskich szkół z tematyką Unii
skie organizow ane przy w sparciu gran
większony format gazety przy
Europejskiej, objęcie dwóch imprez miej tów M iasta Luboń przez Centrum W spół
czyni się do polepszenia strony
skich patronatem prezydencji w celu w y pracy z Zagranicą „Luboń bez granic” .
wizualnej m iesięcznika, a tym
promowania ich w kalendarzu kultural Mam nadzieję, że patronat Prezydencji
samym będzie jeszcze przyjem 
nym. Każdy z celów jest sukcesywnie rea ułatwi pozyskiwanie sponsorów na w y
niejszy w odbiorze, czego Pań
lizowany. Na przełomie marca i kwietnia darzenia nim objęte oraz zachęci wielu
w lubońskich szkołach podstaw ow ych
gości do odwiedzenia naszego Miasta stwu i sobie życzę.

R. Suchowiak

P

Niech się kwieci 3 Maja

W

Luboń przygotowany
do prezydencji

O

red. nacz. Regina Górniaczyk
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Punkt Inform acji Europejskiej Europę
D irect zorganizow ał cykl lekcji europej-

deklaruje Burmistrz Miasta Luboń Dariusz
Szmyt.
■
3
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Luboń uczcił beatyfikację
---------------------------------------------------------------------------------Agnieszka Begier
yjątkow e uroczystości związane z beatyfikacją Jana Pawła II zainau
gurował fragm ent trzyczęściowego poematu Karola W ojtyły Tryp
tyk Rzymski w interpretacji Mariusza Puchalskiego, aktora Teatru Nowego
w Poznaniu.

W

Lubonianie w przeddzień historyczne
go dla Kościoła i narodu polskiego w y
darzenia mogli usłyszeć w kościele pw.
św. Jana Bosko wydaną w 2003 roku pa
pieską poezję. Tryptyk Rzymski opubli
kowany w 6 językach, pobił w swych
nakładach w szelkie rekordy tomików po
etyckich, a dzięki językow i symboli po

zwolił zawrzeć autorowi wiele istotnych
myśli. Spotkanie z poezją papieża Polaka
zostało zrealizowane w ramach cyklu „3
koncerty w 3 parafiach”. W uroczystości
uczestniczyli licznie zgromadzeni m iesz
kańcy oraz reprezentanci władz mia
sta Burmistrz Dariusz Szmyt i Przewod
niczący Rady Miasta Marek Samulczyk. ■

Mariusz Puchalski czyta Tryptyk Rzymski

Święto Flagi Narodowej
-------------------------- Agnieszka Begier
iękne i bogate tradycje narodu
polskiego przejawiają się w ob
chodzonym 2 maja Dniu Flagi Rze
czypospolitej Polskiej. Ustanowione
w 2004 roku przez Sejm RP święto
państwowe, jest dniem szczególnej
pamięci o polskiej tożsamości i sym
bolach narodowych.

P

Symbolika polskich barw narodowych
odwołuje się do historii narodu, gdzie
biel to czystość i nieskazitelna moralność,
a czerwień to krew, odwaga i waleczność.
W tym roku w ramach lubońskich ob
chodów Dnia Flagi RP tradycyjnie przy
strojono ulice w barwy narodowe. Prawie
200 flag w weekend majowy zawisło na
dwóch lubońskich arteriach drogowych,
ul. Tadeusza Kościuszki oraz ul. Żabikowskiej/Jana III Sobieskiego.
Zachęcam lubonian do wywieszania flag,
do pokazania naszej dumy z ich barw i przy
wiązania do naszej Ojczyzny, powiedział
Burmistrz M iasta Dariusz Szmyt.
■

Flagi narodowe na ulicach Lubonia

| Burmistrz interweniuje
Burmistrz Miasta Dariusz Szmyt, na podstawie pytań kierowanych do niego przez formularz
kontaktowy na stronie www.lubon.pl Zadaj pytanie Burmistrzowi oraz informacji zgłaszanych
podczas spotkań z mieszkańcami, podejmuje kolejną ju ż w tym roku interwencję w sprawie
nieprzyjemnego zapachu w mieście. Na początku lutego bieżącego roku Burmistrz zwrócił się
z prośbą do Wydziału Interwencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przepro
wadzenie kontroli i monitoringu emisji ditlenku siarki, ditlenku azotu, fluoru i chloru. 11 maja
Burmistrz zwrócił się również do Dyrekcji Zakładów LUVEN A S.A. z prośbą o wyjaśnienie źródła
nieprzyjemnego i duszącego zapachu.
Mikołaj Tomaszyk
4

5(137) maj 2011

INFORMATOR Miasta Luboń

URZĄD MIASTA

Na drodze do aglomeracji
--------------------------------------------------------------------------------M ikołaj Tomaszyk
urmistrz Lubonia Dariusz Szmyt w obecności Asystenta Starosty Powiatu
Poznańskiego złożył podpis pod Strategią Rozwoju Aglomeracji Poznań
skiej.

B

Jest to dokument kreślący wizję i kierunki
rozwoju dla całej aglomeracji w perspek
tywie 2020 r. Burmistrz Szmyt podpisując
dokument zwrócił uwagę, że nasze sąsie
dzkie stosunki z innymi gminami zrzeszo
nymi w aglomeracji są podstawą rozwoju

miasta. W okresie, gdy większość samo
rządów podejmuje wyzwanie ogranicza
nia deficytu państwa, partnerstwo w aglom eracjijestpodstaw ądo wymiany doświa
dczeń i podejmowania działań zaradczych
w tym zakresie. Warto przypomnieć, że

Burmistrz Dariusz Szmyt jest członkiem
Komisji Rewizyjnej Aglomeracji Poznań
skiej, a nasze miasto już od kilku lat posia
da w części zintegrowaną na zasadach aglomeracyjnych komunikację autobusową.
W październiku ubiegłego roku w n a
szym mieście odbyła się konferencja eks
percka poświęcona aglomeracji, której go
ściem był prof. dr hab. Tomasz K aczm a
rek z Centrum Badań M etropolitarnych
U AM.
■

System powiadamiania SMS
-------------------------- Agnieszka Begier
W s to tn e informacje dotyczące wyda-

I rżeń miejskich, zbliżających się nie
bezpieczeństw, czy anomalii pogo
dowych będą przekazywane miesz
kańcom miasta za pomocą w iado
mości tekstowych.
Celem wprowadzenia systemu jest reali
zacja przez Miasto polityki informacyjno-promocyjnej. Dzięki nowej aplikacji
mieszkańcy będą mieli możliwość otrzy
mywania wiadomości z urzędu bezpo
średnio na telefon komórkowy.
Mieszkańcy, którzy chcą bezpłatnie otrzy
mywać wiadomości SMS z informacjami o:

- ostrzeżeniach
- imprezach kulturalnych i sportowych
^Uerminach bezpłatnych badań
^^m ianach w organizacji ruchu
- terminach płatności podatków i opłat
- terminach Sesji Rady Miasta
muszą wysłać wiadomość z odpowiednim
komunikatem pod wskazany numer.
Po zarejestrowaniu będzie można za dar
mo otrzymywać nie tylko ostrzeżenia, ale
także informacje o najważniejszych w y
darzeniach kulturalnych, zm ianach w or
ganizacji ruchu, czy terminach płatności
podatków i opłat.
■

SMSmobi

burmistrz
MIASTA LUBOŃ
Inform uje:

, p- a

J E Ś L IC -C E S Z B E Z P Ł A T N IE

otrzymywać

SMS-y Z INFORMACJAMI O:
•*S

e

S

S

jaj’

1Sporto^ ch

*zmianach w organizacji ruchu. * 9

bU™ ’ pcwodzie'

Zarejestruj się na liście - wyślij SMS
pod nr

519 576 917 o treści;

LUBON.TAK.O - (lista: OSTRZEŻENIA)
LUBON.TAK.l - (lista: IMPREZY)
LUBON.TAK.2 - (lista: ZDROWIE)
LUBOŃ TAK 4 ' r,liSta: 2M,ANV W ° RGANIZACJI RUCHU)
LUBON.TAK.4 - (lista: PODATKI I OPŁATY)
LUBON.TAK.5 - (lista: SESJE RADY)
Aby Się wyrejestrować wpisz taki sam kod zamreniaiar
Na otrzymane SMS-y nie należy odpowiadać.

t a i/

NIE Pp: LUBON-NIE-0
Więcej informacji; http://www.luhOn.Di
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Komunikat dla rolników
W pierwszych dniach maja wystąpiły mrozy, które spowodowały szkody w upra
wach rolnych, sadach i ogrodach. W nocy z 3 na 4 maja oraz z 4 na 5 maja br.
temperatura przy gruncie spadła do -5°C, a niektórych rejonach nawet niżej i
utrzymywała się tak przez kilka godzin. O tej porze roku jest to zjawisko wy
soce niekorzystne, mające destrukcyjny wpływ na plonowanie roślin.
Ze wstępnych informacji wynika, że na terenie województwa wielkopolskiego wsku
tek majowych mrozów, nastąpiły straty w następujących uprawach:
1) drzewa owocowe, w tym jabłoń, wiśnia, czereśnia oraz wczesne śliwy,
2) truskawki i porzeczki,
3) ziemniaki wczesne podkiełkowane,
4) kukurydza na ziarno wcześnie wysiana,
5) rzepak ozimy,
6) burak cukrowy po wschodach,
7) zboża jare, głównie jęczmień,
8) zaobserwowano również straty w uprawach warzywniczych, np. rozsady selera.
W związku z tym, zwracam się do wszystkich rolników z apelem o lustrację swoich pól i plantacji pod kątem ewentualnych^
strat.
£
Tym z Państwa, którzy ubezpieczyli swoje uprawy od ryzyka przymrozków, przypominam o konieczności niezwłocznego
zgłoszenia strat towarzystwu ubezpieczeniowemu, w terminie określonym w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia". Zgodnie
z przepisami przekroczenie terminu zgłoszenia strat spowoduje, że nie będzie się można ubiegać o należne odszkodowanie.
Rolnikom, którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich przypominam, że jeśli w wyniku poważnych strat,
zaistnieje konieczność przesiania areału inną rośliną niż zgłoszoną we wniosku, należy wnieść zmianę do wcześniej złożonego
wniosku w terminie do 31 maja br.
Ponadto apeluję o zgłoszenie wystąpienia strat do miejscowego Wójta/Burmistrza/Prezydenta, by można było uruchomić
szacowanie strat przez gminne komisje klęskowe. Straty producentów rolnych mogą osiągnąć znaczne rozmiary, stąd też
Wielkopolska Izba Rolnicza wyraża opinię, że należy oszacować rzeczywisty rozmiar szkód wyrządzonych przez tak niskie
temperatury o tej porze roku, czyli w okresie niezmiernie intensywnej wegetacji roślin.
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski

Organizacja lubońskiego magistratu
---------------------------------------------------------------------------------Agnieszka Begier
rugi kw artał roku przyniósł zmiany w organizacji lubońskiego Urzę
du Miasta. Reorganizacja Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
i utworzenie nowego Wydziału Organizacyjnego ma usprawnić funkcjono
wanie magistratu.
Nowym kierownikiem Wydziału Organi
zacyjnego została pani Renata Borzych,
mieszkanka Opalenicy, absolwentka po
znańskiej Akademii Ekonomicznej na kie
runku organizacja i zarządzanie, samorzą
dowiec z 12-letnim doświadczeniem na sta

nowisku Zastępcy Burmistrza gminy Opa
lenica. Pani kierow nik będzie odpow ie
dzialna za sprawne funkcjonowanie i or
ganizację pracy Sekretariatu Burmistrza
M iasta Luboń, Biura Rady oraz Punktu
Obsługi Mieszkańca.
■

ArchmumK llornch

D

R. Borzych, kierownik Wydziału Organizacyjnego

Najlepsi w Poznaniu i powiecie poznańskim
_____________ .------------------------------------------------------------ Agnieszka Begier
ow iatow y finał turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym okazał się
szczęśliwy dla reprezentantów Gimnazjum nr 2 w Luboniu.

P

G im nazjaliści po m istrzow sku rozw ią
zali test z zakresu przepisów ruchu dro
gowego oraz zaprezentowali swoje umie
jętności podczas jazdy rowerem po torze

6

praktycznym i udzielając pierwszej po
mocy. W zawodach, zorganizowanych 28
kwietnia bieżącego roku przez Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, wzięło udział 11

zespołów z miasta Poznania i 4 z powiatu
poznańskiego. Lubońscy zdobywcy I miej
sca i pucharu ufundowanego przez Staros
tę Poznańskiego godnie reprezentowali
powiat poznański w XXXIV finale Ogól
nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 13
maja w Koninie zajmując 8 miejsce w ka
tegorii drużynowej. Gratulujemy.
■
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Jeszcze jeden market w mieście
___________________________________________________ Joanna Gryczyńska
Luboniu został otw arty kolejny market. 19 maja o godzinie 8:00 na
stąpiło uroczyste otwarcie sklepu Netto przy ulicy Żabikowskiej 34. W
uroczystości otwarcia wzięli udział Zastępca Burmistrza Marian Walny oraz
Doradca Burmistrza M ikołaj Tomaszyk.

W tym dniu na mieszkańców czekały li
czne atrakcje. Sieć przygotowała dla klien
tów piknik z poczęstunkiem z grilla, kawą
i herbatą przy muzyce oraz dmuchanym
zamkiem do skakania dla dzieci. Netto
oferuje asortyment spożywczy, artykuły
pierwszej potrzeby, wyposażenia m iesz

kań i wiele innych produktów. Dla zm o
toryzowanych klientów zostało stworzo
nych 60 miejsc parkingowych w tym dwa
miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Sklep czynny jest w godzinach od 7.00 do
21.00 od poniedziałku do soboty i od 8.00
do 20.00 w niedziele.
■

> Gryczyńska

W

Market Netto przy ulicy Żabikowskiej

Kościół bł. Jana Pawła II
■ ----------------------------------------------------- ---------------------- Joanna Gryczyńska
iedawno wybudowany kościół przy ulicy Źródlanej w Luboniu otrzymał
13 maja imię błogosławionego Jana Pawła II. Dekret nadający patrona
kościołowi podpisał arcybiskup Stanisław Gądecki.
„Niech Błogosławiony Patron wyprasza
u Boga potrzebne łaski, niech będzie wzo
rem do naśladowania w zdobywaniu świę
tości. W szystkim modlącym się w świą
tyni Błogosławionego Jana Pawła II z ser
ca błogosławię” - napisał w dekrecie nada
jącym tytuł świątyni metropolita poznań
ski. Kościół bł. Jana Pawła U znajduje się
przy ulicy Źródlanej. Jego budowa trwa
ła dwa lata. W grudniu 2 0 10 roku w ko
ściele została odprawiona pierwsza pa
sterka. Arcybiskup poświęcił również ka

mień węgielny i ważący pół tony dzwon
Szymon Piotr, który został umieszczony
w wieży świątyni. Przed kościołem sta
nął też 62-tonowy kamień z napisem „Tu
es Petrus” (Ty jesteś skałą), na którym
umieszczono krzyż na wzór pastorału
papieskiego. Świątynia ma powierzch
nię 600 m2 i miejsc siedzących, z bal
konami, dla 500 osób. Jest to pierwszy
w Archidiecezji Poznańskiej kościół no
szący imię błogosławionego Jana Pawła II.
N a stronie internetowej lubońskiej para-

J. Gryczyńska

N

Nowy kościół przy ulicy Źródlanej

fii p.w. św. Barbary http://www.barbara.
lubon.pl można obejrzeć zdjęcia z etapów
budowy nowego kościoła.
■

| Uroczystość w Żabikowie__________________________________
Burmistrz Miasta Luboń oraz Światowy Związek Żołnierzy Arm ii Krajowej Środowiska „Pałac”
zapraszają na coroczną uroczystość upamiętniająca 67. rocznicę zamordowania w obozie kam ośłedczym w Żabikowie płk. Henryka Kowałówki - komendanta Okręgu Poznań AK. Uroczystość
odbędzie się 7 czerwca i rozpocznie ją msza św. w Kościełe pw. św. Barbary w Luboniu odprawio
na o godzinie 11.00. Następnie uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi przejdą
pochodem na teren byłego obozu, gdzie zostanie wygłoszony referat okołicznościowy i wystąpią
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu. Obchody zakończą się Apełem Połegłych i zło
żeniem kwiatów pod „Ścianą Śm ierci”.
Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt

Lubońska solistka na Mistrzostwach Polski
______________ ________________ _______________________ Agnieszka Begier
olska Federacja Tańca w kwietniu bieżącego roku zorganizowała Mistrzos
tw a Polski w tańcu disco. Podczas tegorocznych zawodów poznański ze
spół Power Dance reprezentowała mieszkanka Lubonia, Zuzanna Janicka.

P

Lubońska gim nazjalistka w dniach 8-10
kwietnia bieżącego roku na zorganizowa
nym w Elblągu turnieju zaprezentowała
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swoje umiejętności w dwóch kategoriach:
solo i mini formacji. Duża konkurencja i wy
soki poziom umiejętności tanecznych po

nad 100 uczestników konkursu sprawił, że
tym razem pomimo ambitnej walki nie uda
ło się młodej solistce zająć miejsca na po
dium. Gratulujemy w ystępu na M istrzo
stwach Polski i życzymy kolejnych sukce
sów. Wyjazd Zuzanny na M istrzostwa Pol
ski był możliwy dzięki wsparciu Urzędu
M iasta Luboń.
■
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Małżeństwa i zgony
- Cezary Biderman
M A ŁŻEŃSTW A :

ZGONY:

08.04.201 lr. Przybyłowski Kamil
i Sroczyńska Anna
08.04.20 lir. Zienkiewicz K rzysztof M arek
i Sobczak Marlena
09.04.201 lr. Ratajczak Adam
i M acuga K atarzyna Maria
12.04.201 lr. Dorau Sebastian Dawid
i Piechocka Anna
15.04.20lir. Czajka Józef
i Czajka Elżbieta
15.04.201 lr. M aćkowiak Artur
i Sobczak Karolina
29.04.201 lr. Nowicki Marcin Waldemar
i Borchardt Iwona

01.04.201 lr. Trąbka Wacław ur. 1922
03.04.201 lr. Jelinski Leon Franciszek ur. 1932
03.04.201 lr. Nowicka Zofia ur. 1927
01.04.201 lr. Piestrzyńska Antonina ur. 1914
07.04.201 lr. Czarnecki Wacław ur. 1922
06.04.201 lr. Piotrowski Marek ur. 1950
08.04.201 lr. Gogłuska Lechosław ur. 1947
10.04.2011 r. Tys Andrzej ur. 1948
13.04.201 lr. Turkiewicz Regina ur. 1956
14.04.201 lr. Mikołajczyk Irena ur. 1925
19.04.201 lr. Magdziarz Eugeniusz Władysław ur. 1927
19.04.201 lr. Marciniak Gabriela Krystyna ur. 1948
21.04.201 lr. Matuszczak Marian Stefan ur. 1941
25.04.201 lr. Jagodzińska Janina Teresa ur. 1947
24.04.201 lr. Czarny Feliks ur. 1929
29.04.201 lr. Palacz Leokadia ur. 1931

1 para nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych

WYCZiA SPRAW KOMUNALNYCH

Narodowy Spis Powszechny 2011
----------------------------------------------------------------------------M ałgorzata Biadała
arodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, według stanu na 31
marca 2011, godz. 24.00, będzie prowadzony do 30 czerwca 2011 roku.

N

Z uwagi na to, iż do 30 czerwca 2011 r. rach
mistrzowie spisowi będą umawiać się na
spotkania z m ieszkańcam i prosim y o uprzejme ich przyjęcie oraz rzetelne udziela
nie odpowiedzi na pytania z przygotowa
nej ankiety.
Rachmistrz spisowy będzie posiadał iden
tyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwi
skiem oraz pieczęcią urzędu statystyczne
go, pieczątką imienną i podpisem dyrektora
urzędu.
Tożsamość rachmistrza będzie można po
twierdzić między innymi w gminnym biu
rze spisowym w naszym urzędzie, odwie
dzając go osobiście bądź dzwoniąc pod
numer telefonu 61 8130-011 w. 39 lub
797-201-314.
Informacje zbierane podczas spisu są pra
wnie chronione w ramach tajemnicy staty
stycznej.
Informacje będą wprowadzane bezpośred

nio do urządzenia przenośnego, w które bę
dą wyposażeni rachmistrzowie i przeka
zywane do bazy danych w GUS.
Dostępna jest infolinia NSP 2011:
800 800 800 - numer bezpłatny dla połą
czeń z telefonów stacjonarnych
22 44 44 777 - numer dla połączeń przy
chodzących z telefonów komórkowych
płatny zgodnie z cennikiem operatora.
Informacje o NSP 2011 można uzyskać
również na stronach internetowych:
www.spis.gov.pl,
www.stat.gov.pl
oraz pod adresem
spis@stat.gov.pl.
Metody spisu:
1. W dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca
201 lr. - samospis internetowy.
Na stronie: http://www.spis.gov.pl
lub http:/ www.stat.gov.pl wybierz za
kładkę - Formularze spisowe.

Formularz można wypełniać przez 14 dni
od pierwszego zalogowania.
2. W dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca
201 lr. - wywiad telefoniczny przeprowa
dzony przez ankietera statystycznego.
3. W dniach od 8 kwietnia do 30 czerw
ca 2011 r. wywiad przeprowadzony przez
rachmistrza spisowego z wykorzystaniem
przenośnego urządzenia elektronicznego.
Po zakończonym spisie od 1 do 11 lipca
201 lr. można się będzie spodziewać lo
sowej telefonicznej weryfikacji pozyska
nych danych (w tzw. spisie kontrolnym). ■

| Sprzedaż nieruchomości w try b ie bezprzetargowym
Burmistrz Miasta Luboń podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicy informacyjnej Urzędu
Miasta Luboń z siedzibą przy PI. E. Bojanowskiego 2, została wywieszona informacja w sprawie
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, będących własnością
Miasta Luboń, położonych w Luboniu przy ul. Niepodległości, jako uzupełnienie działek sąsied
nich. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń - www.bip.lubon.pt
Paidina Czerwińska
8
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Burm istrz M iasta Luboń ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością
M iasta Luboń, położonej w Luboniu przy ul. W iejskiej, ozna
czonej jako działka nr 129/2 o powierzchni 583m2 arkusz mapy
22, obręb Lasek, księga w ieczysta KW nr P 0 2 P /0 0 1 71626/4
Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.
Cena wywoławcza działki wynosi 137.000,OOzł.
Do ceny sprzedaży ww. działki osiągniętej w przetargu, zosta
nie doliczony należny podatek vat w wysokości 23%.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne
go Miasta Luboń „Lasek Południe” działka będąca przedmiotem
przetargu przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno
rodzinną z dopuszczeniem nieuciążliwych usług, zgodnie z art. 3
pkt 2a ustawy prawo budowlane (symbol w planie 22 MN).
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rze
czowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu, brak
zobowiązań.
Ulica W iejska posiada uzbrojenie: sieć wodociągową, gazową,
energetyczną.

^"zetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 1 lipca
2011 r. o godzinie 12.00 w sali nr 208 Urzędu Miasta Luboń,
plac E. Bojanowskiego 2.
Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nierucho
mość w wysokości 14.000,OOzł winno znaleźć się na koncie
Urzędu M iasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008
PBS O/Luboń w terminie do dnia 27 czerwca 201 Ir. Dowód
w niesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed
łożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
<
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości

odbył się w dniu 7 stycznia 201 lr.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchom o
ści odbył się w dniu 5 kwietnia 2011 r.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawar
cia umowy kupna, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg
zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w cią
gu 21 dni od daty, rozstrzygnięcia przetargu.
Koszt sporządzenia umowy notarialnej spoczywa na nabywcy.
Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej
kwoty należnej za nabycie gruntu.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów
zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo
darce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. N r 102, poz.651).
U prawnionym do udzielania pełniejszej informacji je st K rysty
na Ciszak - Kierow nik Wydziału Spraw Komunalnych, Biada
ła M ałgorzata - Podinspektor W SK tel. (61) 8130-011 w. 39
pok.102
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym zostało
w ywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu M iasta Luboń
z siedzibą PI. E. Bojanowskiego 2 w dniu 23 maja 201 lr., ter
min zdjęcia 27 czerwca 201 lr.
Mapa lokalizacyjna nieruchomości na stronie internetowej
Urzędu M iasta Luboń - www.bip.lubon.pl
M ałgorzata Biadała

Sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Miasta Luboń działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 m arca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z20 0 1 r.N rl4 2 ,p o z. 1591 zezm .),art.35ust. 1, art. 3 7 ust. 1, art. 40
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie
ruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. N r 102, poz. 651) informu
je, że przeznaczono do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
Nieograniczonego:

1. nieruchomość będącą własnością Miasta Luboń, stanowiącą:
-działkę nr 6/4 o pow. 1587 m2, za cenę 350.000,00 zł,
-działkę nr 6/6 o pow. 1163 m2 za cenę 256.000,00 zł,
położoną w Luboniu przy ul. Stefana Okrzei, na ark. mapy 11,
obręb Luboń, księga w ieczysta Kw nr P02P/00094377/9 Sądu
Rejonowego- Poznań Stare Miasto w Poznaniu.
Dla działki nr 6/4 i 6/6 zostaną założone odrębne księgi wie
czyste.
W skazane wyżej działki gruntu objęte są m iejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego M iasta Luboń-Luboń Cen
trum i przeznaczone są pod:
przeznaczenie podstawowe:
-zabudowa m ieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, prze
znaczenie dopuszczalne:
-usługi nieuciążliwe, jako wbudowane lokale użytkowe, zgod
nie z art. 3 pkt 2a ustawy prawo budowlane
-usługi oświaty - przedszkola, jako wbudowane lokale użyt
kowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 70% po
wierzchni całkowitej budynku
symbol w planie MN 7, MN 7.1.

2. nieruchomość będącą własnością Miasta Luboń, stanowiącą:
-działkę nr 106/1 o pow. 971 m 2, za cenę 243.000,00 zł,
-działkę nr 106/2 o pow. 971 m2, za cenę 243.000,00 zł,
położoną w Luboniu przy ul. Rydla, na ark. mapy 17, obręb
5(137) maj 2011

Lasek, księga w ieczysta Kw nr P02P/00099534/3 Sądu Rejo
nowego- Poznań Stare Miasto w Poznaniu.
Dla działki nr 106/1 i 106/2 zostaną założone odrębne księgi
wieczyste.
Dla wskazanych wyżej działek gruntu wydana została decy
zja Burmistrza M iasta Luboń nr 20/2011 z dnia 13.04.201 lr.
o warunkach zabudowy oraz postanow ienia Burmistrza M iasta
Luboń z dnia 21.04.201 lr., które określiły rodzaj inwestycji po
legające na: budowie czterech budynków mieszkalnych jedno
rodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z podziałem działki.
Zgodnie z art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t.: Dz.U.
z 2010r. Nr 102, poz. 651) w przypadku zbywania nieruchomości
osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przy
sługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy
ww. ustawy lub odrębnych przepisów,
2/ jest poprzednim w łaścicielem zbywanej nieruchomości po
zbawionym praw a własności tej nieruchomości przed dniem 5
grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą,
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pier
wszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ww.
ustawy upływa z dniem 12 lipca 201 lr.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest K rystyna Ciszak
- Kierownik W ydziału Spraw Kom unalnych, M ałgorzata Biada
ła - Podinspektor W SK, tel. 61 8130-011, w. 39, pok. 102. Wy
kaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, został w yw ie
szony na tablicy informacyjnej Urzędu M iasta Luboń z siedzibą
pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 23 maja 201 lr., termin zdjęcia
- 14.06.2011.
Strona internetowa - www.bip.lubon.pl
M ałgorzata Biadała
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Burm istrz M iasta Luboń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż: nieruchomości gruntowej, będącej własnością Mia
sta Luboń, położonej w Luboniu przy ul. Chudzickiego, ozna
czonej jako działka nr 1/1 o powierzchni 2419m2 arkusz mapy
17, obręb Luboń, księga w ieczysta KW nr P02P/00247041/3
Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Cena wywoławcza działki wynosi 579.000,OOzł.
Do ceny sprzedaży ww. działki osiągniętej w przetargu, zosta
nie doliczony należny podatek vat w wysokości 23%.
W skazana wyżej nieruchomość objęta jest m iejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego M iasta Luboń-Luboń Cen
trum i przeznaczona jest pod:

przeznaczenie podstawowe:
-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

przeznaczenie dopuszczalne:
-usługi nieuciążliwe, jako wbudowane lokale użytkowe, zgod
nie z art. 3 pkt 2a ustawy prawo budowlane,
-usługi oświaty - przedszkola, jako wbudowane lokale użyt
kowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 70% po
wierzchni całkowitej budynku, symbol w planie 22 MN.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rze
czowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu, brak
zobowiązań. Ulica Chudzickiego posiada uzbrojenie: wodocią
gowe, kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczną.

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 5 sierp
nia 2011r. o godzinie 12.00 w sali nr 208 Urzędu Miasta Lu
boń, plac E. Bojanowskiego 2.
Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nierucho
mość w wysokości 58.000,OOzl winno znaleźć się na koncie
Urzędu M iasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008

PBS O/Luboń w terminie do dnia 1 sierpnia 2 0 lir. Dowód
w niesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed
łożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia
umowy kupna, wadium ulega przepadkowi. Wadium wpłacone
przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na
poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzy
gnięciu przetargu. Termin podpisania aktu notarialnego zosta
nie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Koszt sporządzenia umowy notarialnej spoczywa na nabywcy.
Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu w płaty całej
kwoty należnej za nabycie gruntu.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów
zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo
darce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r. N r 102, poz.651).
Z opiniami o przyłączeniu się do sieci wodociągowej, kanaliza
cji sanitarnej, elektroenergetycznej i gazowej można się zapo
znać w siedzibie organu-pok. 102.
Uprawnionym do udzielania pełniejszej informacji jest Krysty
na Ciszak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, Biadała
M ałgorzata-Podinspektor W SK tel. (61)8130-011 w. 39pok.l02
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało w y
wieszone na tablicy informacyjnej Urzędu M iasta Luboń z sie
dzibą PI. E. Bojanowskiego 2 w dniu 23 maja 201 lr., termin
zdjęcia 1.08.201 lr.
M apa lokalizacyjna nieruchomości na stronie internetowej
Urzędu M iasta Luboń - www.bip.lubon.pl
M ałgorzata Biadała
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Burm istrz M iasta Luboń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż: nieruchomości gruntowej, będącej własnością
M iasta Luboń, położonej w Luboniu przy ul. Chudzickiego,
oznaczonej jako działki nr 1/2, 4/1, 4/2 o powierzchni łącznej
1198 m2 , arkusz mapy 16, 17, obręb Luboń, księga w ieczy
sta KW nr P02P/00247038/9 Sądu Rejonowego Poznań-Stare
Miasto w Poznaniu.
Cena wywoławcza działek wynosi 256.000,OOzł.
Do ceny sprzedaży ww. działki osiągniętej w przetargu, zosta
nie doliczony należny podatek vat w wysokości 23%.
W skazana wyżej nieruchomość objęta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego M iasta Luboń-Luboń Cen
trum i przeznaczona jest pod:

przeznaczenie podstawowe:
-zabudowa m ieszkaniow a jednorodzinna wolnostojącą

przeznaczenie dopuszczalne:
-usługi nieuciążliwe, jako wbudowane lokale użytkowe, zgod
nie z art. 3 pkt 2a ustawy prawo budowlane,
-usługi oświaty - przedszkola, jako wbudowane lokale użyt
kowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 70% po
wierzchni całkowitej budynku, symbol w planie 22 MN.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rze
czowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu, brak
zobowiązań. Ulica Chudzickiego posiada uzbrojenie: wodocią
gowe, kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczną.

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 1 lipca
201 lr. o godzinie 13.00 w sali nr 208 Urzędu Miasta Luboń,
plac E.Bojanowskiego 2.
Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nierucho
mość w wysokości 26.000,OOzł winno znaleźć się na koncie
Urzędu M iasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008
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PBS O/Luboń w terminie do dnia 27 czerwca 2 0 lir. Dowód
w niesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed
łożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia
umowy kupna, wadium ulega przepadkowi. Wadium w p ła c o n y
przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone iW
poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzy
gnięciu przetargu. Termin podpisania aktu notarialnego zosta
nie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Koszt sporządzenia umowy notarialnej spoczywa na nabywcy.
Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej
kwoty należnej za nabycie gruntu.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów
zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo
darce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r. N r 102, poz.651).
Z opiniami o przyłączeniu się do sieci wodociągowej, kanaliza
cji sanitarnej, elektroenergetycznej i gazowej można się zapo
znać w siedzibie organu- pok. 102.
Uprawnionym do udzielania pełniejszej informacji jest Krysty
na Ciszak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, Biadała
M ałgorzata - Podinspektor W SK tel. (61) 8130-011 w.39 pok.
102
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało w y
wieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z sie
dzibą PI. E. Bojanowskiego 2 w dniu 23 maja 201 lr., termin
zdjęcia 27 czerw ca.2011r.
Mapa lokalizacyjna nieruchomości na stronie internetowej
Urzędu M iasta Luboń - www.bip.lubon.pl
M ałgorzata Biadała
5(137) maj 2011
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Kolejny Orlik w powiecie poznańskim
____________________Tomasz Skupio
ow iat poznański zyskał kolejny
obiekt sportowy. W ramach pro
gramu M oje boisko - Orlik 2012 w y
budowano nowoczesny kompleks
sportowy przy Zespole Szkół im.
Adama Wodziczki w Mosinie. Uro
czyste otwarcie mosińskiego Orlika
odbyło się w piątek, 6 maja.

P

Otwame kolejnego Orlika w powiecie poznańskim

rystyki, taką samą kwotę wydatkow ał Sa
morząd W ojewództwa Wielkopolskiego.
Powiat Poznański wyłożył środki w w y
sokości 452.777 zł.
Program Moje boisko - ORLIK 2012 za
kłada udostępnienie dzieciom i m łodzie
ży nowoczesnej infrastruktury sportowej
w celu aktywnego uprawiania sportu. Do
2012 roku boiska mają powstać w każdej
gminie. Budowa obiektów finansowana
jest ze środków rządowych oraz z budże
tu samorządów.
■

Archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu

cewojewoda W ielkopolski oraz Tomasz
Wiktor, dyrektor Departamentu Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
W ojewództwa W ielkopolskiego. Goście
przekazali na ręce dyrektora Samcika
upominki w postaci piłek i toreb spor
towych. Po oficjalnych przemówieniach
boiska zostały poświęcone przez księdza
proboszcza Edwarda Majkę. Następnie
uczestnicy spotkania dokonali tradycyj
nego przecięcia wstęgi oraz wykonali
rzuty kamę, co symbolicznie zainauguro
wało funkcjonowanie mosińskiego Orli
ka. Mosiński „O rlik” jest obiektem ogól
nodostępnym. Korzystanie z niego jest
bezpłatne. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 1.118.777 zł., z czego 333.000 zł.
^ jo c h o d z iło z M inisterstwa Sportu i Tu-

Archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu

W charakterze gospodarzy wystąpili Jan
Grabkowski, Starosta Poznański oraz Ro
man Samcik, dyrektor Zespołu Szkół w Mo
sinie. Swoją obecnością spotkanie uświet
nili Posłowie na Sejm RP: Agnieszka Ko
złowska Rajewicz, Bożena Szydłowska
i Arkady Fiedler. W ładze samorządowe
^ S p re z e n to w a li: Przemysław Pacia, Wi

Pierwszy strzał do bramki

Bezpieczeństwo niewidomych
----------------------------------------------- ------------------------------------ Tomasz Skupio
e wtorek, 19 kwietnia 2011 roku, w Ośrodku Szkolno-W ychowaw
czym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, odbyła się konferencja
naukowa. Jej głównym tematem była kwestia bezpieczeństwa poruszania
się w środowisku miejskim osób z dysfunkcjami wzroku.
Tematyka konferencji była wynikiem ba
dań oraz opracowań, jakie powstały pod
czas grantu realizowanego przez Uniwer
sytet im. Adama Mickiewicza, Politechni
kę Poznańską oraz Ośrodek w Owińskach.
W konferencji w charakterze gospodarzy
uczestniczyli Jan Grabkowski, Starosta
Poznański; Tomasz Lubiński, Wicestarosta Poznański oraz Maria Tomaszewska,
Dyrektor placówki w Owińskach. Wyniki
badań dotyczące poruszanego zagadnienia
przedstawili prof. Edward Hojan oraz dr
Anna Furman. Jednym z zadań grantu, na
5(137) maj 2011

kierowanego na opracowanie nowej me
tody nauczania orientacj i przestrzennej,by
ło opracowanie koncepcji prawidłowego
udźwiękowienia przejść dla pieszych oraz
wypracowanie uniwersalnych standardów
dotyczących dźwięków,jakie powinny być
stosowane.
Trzy lata badań naukowych oraz testów
doprow adziły do pow stania uniw ersal
nego, spraw dzonego przez zespoły kon
sultacyjne (składające się z niew idom ych
i słabo w idzących) system u dźwięków,
który je st gotow y do wdrożenia.
■

Archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu

W

Konferencja naukowa poświęcona bezpieczeń
stwu poruszania się osób z dysfunkcją wzroku
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Płonący samochód
_________________________________________________ Norbert Każmierczak

W

dniu 6 maja, przed godziną trzynastą w Luboniu na ulicy Krętej spale
niu uległ samochód osobowy marki Opel kadett.

Do pożaru zadysponowano zastęp z OSP
Luboń. Od płonącego samochodu zapalił
się przewód elektryczny na pobliskim słu
pie. Mimo, że straż pożarna dojechała na
miejsce ju ż po kilku minutach samochodu
nie dało się uratować, ponieważ był obję
ty w całości pożarem. Niezbędna okazała

się obecność pogotowia energetycznego,
ponieważ istniało podejrzenie, że spalony
przewód jest pod napięciem, co zostało po
twierdzone przez energetykę. Przyczynę
tego zdarzenia bada policja. W wyniku po
żaru nikt nie ucierpiał, właściciel samocho
du ocenił straty na kilka tysięcy złotych. ■

Groźny wypadek
____________________________________ M arek Maciejewski

2

0.04.20011 około godziny 15:00 na DK-5 doszło do kolejnego wypadku
z udziałem samochodu osobowego oraz ciężarówki.

Miejskie Stanowisko Kierowania w Po
znaniu zgłoszenie o wypadku dostało
około godziny piętnastej. N a miejsce na
tychmiast wysłano kilka zastępów ochot
niczej i państw ow ej straży pożarnej. Po
dotarciu na miejsce pierwszych zastępów
potwierdziło się, że w w ypadku brały
udział dw a sam ochody, osobow y VW
Polo oraz ciężarowe Renault Magnum.
Niestety przybyły na m iejsce zdarzenia
zespół pogotowia ratunkowego z leka
rzem stwierdził zgon kierowcy samo
chodu osobowego. Kierowca ciężarówki
natomiast nie odniósł żadnych obrażeń.
W momencie, kiedy na miejsce dojechały
ostatnie zastępy straży pożarnej działanie
ograniczały się jedynie do zabezpiecze
nia miejsca wypadku. Straż pożarna oraz
pomoc drogow a swoje działania zakoń

czy ły krótko przed północą, poniew aż
n aczepa ciężarów ki była załadow ana
m asą b itum iczną i do je j w yciągnięcia
p o trzebny był ciężki sprzęt.
■

Akcja ratownicza na Drodze Krajowej numer

Uroczyste przekazanie lamp

Lampy dla OSP
a terenie Niepublicznego Zakła
du Opieki Zdrow otnej w Pusz
czykowie, 21 kw ie tn ia 2011 roku,
odbyło się uroczyste przekazanie
nowoczesnych lamp do oznaczenia
tymczasowych lądowisk śm ig ło w 
ców Lotniczego Pogotowia Ratun
kowego.

N

Zestawy zostały przekazane strażakorr^
ratownikom Państwowej oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej. W uroczystości uczest
niczyli między innymi Wojewoda W iel
kopolski Piotr Florek, Starosta Poznański
Jan Grabkowski, Prezes Szpitala w Pusz
czykowie Ewa Wieja, goście z Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu i przedstawiciele wójtów oraz
burmistrzów gmin powiatu poznańskiego.
Otrzymane lampy pozwolą na skuteczne
zabezpieczenie tymczasowych lądowisk
śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ra
tunkowego, sprawne podejmowanie po
szkodowanych przez śmigłowiec, a także
zwiększenie bezpieczeństwa załóg śmi
głowców i tym samym ratowników PSP
i OSP zabezpieczających lądowanie. Łącz
na w artość przekazyw anych zestawów^
wyniosła 55 tys. zł.
9

Komenda Straży Pożarnej w Poznaniu

5

Lubońscy strażacy wyróżnieni
________________________________ Norbert Każm ierczak
W dniu 9.5.2011 r. w W arszawie odbyła
się konferencja dotycząca roli Ochotni
czych Straży Pożarnych w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Spo
tkanie miało miejsce w Sali Kolumno
wej Sejmu RP. Na konferencję przybyli
przedstawiciele ochotniczych straży po
żarnych z wszystkich województw. Ini
cjatorem spotkania był Senacki Zespół
Strażaków. Zaproszono również M ar
szałka Sejmu RP - Grzegorza Schetynę,
W iceprezesa Rady Ministrów, Ministra
Gospodarki, Prezesa Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożar
nych R P -W a ld e m a ra Pawlaka, Ministra
Spraw W ewnętrznych i Administracji Jerzego Millera, Senatora RP - Zbignie
12

wa Meresa oraz Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej - gen. bry
gadiera W iesława Leśniakiewicza. Na
konferencji podsumowano ostatnie cztery
lata działalności jednostek ochotniczych
straży pożarnych. Szesnastu jednost
kom, które miały najwięcej interwencji
wręczono okolicznościowe grawertony
i podziękowania. Wśród wyróżnionych
znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna
z Lubonia, która miała przez cztery lata
(2007-2011) największą ilość interwencji
ratowniczo-gaśniczych w kraju, w sumie
1589.Straż pożarną z Lubonia reprezen
towali na szczeblu województwa prezes
Marek Maciejewski oraz członek zarządu
Norbert Każmierczak. Konferencja za-

'*

Wyróżnienie dla lubońskich strażaków

kończyła się zwiedzaniem sejmu i sena
tu oraz wspólnym obiadem w restauracji
sejmowej.
n
5(137) maj 2011
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■ OCHOTNICZA STRAŻ. POŻARNA

Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu
chotnicza Straż Pożarna powstała w Luboniu w 1928 roku. Wówczas
zajmowała się w nie tylko ochroną przed pożarami, ale inicjowała też
życie kulturalne na terenie miasta.

O

Przed II Wojną Światową na boisku
sportowym w Żabikowie rozpoczęto bu^ ^ lo w ę strażnicy. Nie została ona jednak

W 23 maja 1997 roku jednostkę włączono
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga
śniczego, a rok później strażacy obcho
dzili jubileusz 70-lecia istnienia, z której
to okazji wydano ilustrowany folder.
W ciągu wszystkich tych lat strażacy w ie
lokrotnie w yposażali jednostkę w nowe
sprzęty oraz remontowali stare.
Gdy w 2003 roku lubońska Straż Pożar
na obchodziła 75-lecie swego istnienia,
została odznaczona Złotym M edalem za
Zasługi dla Pożarnictwa, a w 2004 roku
uhonorowana medalem Zasłużony dla
Miasta Luboń. Kilka lat później, w 2008
roku, ze względu na stan zdrowia z czyn
nego kierowania jednostką rezygnował
w ieloletni prezes, Zenon Twardowski,
którego zastąpił M arek Maciejewski.
Dziś OSP Luboń posiada trzy samochody
gaśnicze (dwa typu średniego i jeden typu
ciężkiego), sam ochód operacyjny oraz

wysoce specjalistyczny sprzęt gaśniczy,
służący w akcjach ratowniczych. Straża
cy nie używają, jak dawniej, syreny alar
mowej do zbiórki na akcję, ale każdy
z nich posiada indywidualny pager, na
który otrzymuje krótką informację o zda
rzeniu. Mają też własną stronę interne
tową, na której można obejrzeć galerię
zdjęć z filmami, wykonanymi podczas
akcji i przeczytać pełną historię OSP Lu
boń, napisaną przez Katarzynę Polerowicz-Kelmę.
■

Na podstawie materiałów pochodzących
zwww.osplubon.pl, zazgodąautora, opra
cowała Joanna Gryczyńska.

R. Góm iaczyk

dokończona, a podczas wojny okupanci
zabronili polskim strażakom wszelkiej
działalności. Jak podaje Katarzyna Polerowicz-Kelma, autorka opracowania hi
storii lubońskiej Straży Pożarnej na stro
nie www.osplubon.pl, przez całą okupa
cję naczelnik Ksawery Lemke z naraże
niem życia przechowywał sztandar je d 
nostki w piecu chlebowym.
Po II wojnie światowej jednostka mogła
na nowo prowadzić działalność. W 1949
roku zatwierdzono projekt remizy stra
żackiej przy ulicy Żabikowskiej 36. Pier
wszy wóz bojowy, ciężarowy samochód
marki Latil strażacy z Lubonia otrzymali
w 1953 roku. Zasadniczo to właśnie w okre
sie powojennym i w pierwszych latach
—PRL-u jednostka uzyskała własną i dobrze

wyposażoną siedzibę i odpowiedni sprzęt
gaśniczy. W 1969 roku, kiedy nowym pre
zesem został Zenon Twardowski, powo
łano kom itet budowy nowej strażnicy na
terenie targowiska przy ulicy Sobieskie
go. W Luboniu wówczas znajdowała się
siedziba Powiatowej Komendy Straży Po
żarnej. Inwestycja jednak nie została zrea
lizowana. W 1986 powołany został spo
łeczny kom itet rozbudowy strażnicy OSP
przy ulicy Żabikowskiej 38.

J. Gryczyńska

Jednostkę utworzyło grono społeczników
z otoczenia miejscowego kowala, Ksa
werego Lemke. W pierwszym roku dzia
łalności liczyła 34 czynnych członków,
a na jej czele stanął Kazimierz Kotecki.
Społeczność gminy z dobrowolnych skła
dek finansowała potrzeby takie jak zakup
sprzętu gaśniczego (najpierw konnego
a następnie mechanicznego) oraz sztan
dar z wizerunkiem św. Floriana - patrona
strażaków.

Działania Straży Pożarnej to nie tylko gaszenie ognia
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W 2010 OSP musiala się zmagać ze skutkami powodzi w Luboniu
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Interwencje OSP w kwietniu 2011
-------------------------------------------------- M arek Maciejewski

Do poważniejszych zdarzeń można zaliczyć:
- 03.04 - Poznań ul. Głogowska - pożar samochodu osobowego
- 08.04 - Luboń ul. Graniczna —zdjęcie zerwanego opierzenia
na dachu
- 08.04 - Luboń ul. Poznańska - usunięcie drzewa powalonego
przez w iatr
- 08.04 - Komorniki ul. Poznańska - usunięcie drzewa pow alo
nego przez wiatr
- 08.04 - Komorniki ul. W spólna - zerwany dach budynku
mieszkalnego
- 08.04 - Skórzewo - pożar opuszczonego magazynu, w akcji
wzięło udział 8 zastępów straży pożarnej
- 11.04 - Komorniki ul. Poznańska - wypadek dwóch sam ocho
dów, jedna osoba została ranna
- 11.04 - Poznań ul. Osiecka - pożar mieszkania
- 12.04 - Puszczykowo ul. M ickiewicza - pożar budynku
mieszkalnego
- 14.04 - Komorniki ul. Poznańska - wypadek samochodu oso
bowego z ciężarowym, jedna osoba poniosła śmierć na miejscu,
jedna ranna została przew ieziona do szpitala
- 16.04 - Luboń ul. Ks. Streicha - wypadek dwóch samochodów
osobowych, dwie osoby ranne zostały przewiezione do szpitali

M. Maciejewski

W kwietniu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej odnotowała
43 interwencje. Było to 17 pożarów, 24 miejscowe zagrożenia
i 2 fałszywe wezwania. Zdarzenia miały miejsce w Poznaniu,
Plewiskach, Komornikach, Dębienku, Puszczykowie i Luboniu.

Po wypadku dwóch samochodów osobowych na ul. Streicha w Luboniu,
dwie osoby ranne zostały przewiezione do szpitali

- 17.04 - Luboń ul. Kościuszki - usunięcie skutków kolizji dro
gowej
- 18.04 - Krosinko - pożar lasu
- 18.04 - Wiry ul. Laskowska - zabezpieczenie znalezionego
niewybuchu
- 20.04 - Dębienko - droga krajowa nr 5, wypadek samocho
du osobowego z ciężarowym, jedna osoba poniosła śmierć n £
miejscu
- 21.04 - Plewiska ul. Kolejowa - wypadek dwóch samocho
dów osobowych, jedna osoba została ranna
- 23.04 —Luboń ul. Dożynkowa - zerwana linia energetyczna
-24.04 —Trzebaw —usunięcie 5 powalonych drzew przez silny
w iatr
- 2 7 .0 4 - Komorniki ul. Polna - pomoc pogotowiu ratunkowemu
- 29.04 - Komorniki - pożar skrzynki elektrycznej
- 29.04 - Luboń ul. Poniatowskiego - zadymienie w opuszczo
nym budynku mieszkalnym
■

POUCJA

Komisariat Policji w Luboniu

•

30/01 /04-.2011 - kradzież z włamaniem do domu jednorodzin
nego
01.05.2011 - kradzież nieużywanej kasy fiskalnej ze sklepu
ogrodniczego
04.05.2011 - na terenie Lubonia odnaleziono skradziony mo
tocykl
04.05.2011 - kradzież pieniędzy z kasy w sklepie
06.05.2011 - kradzież z włamaniem do domu jednorodzinnego
07.05.2011 - kradzież paliwa ze stacji benzynowej
07.05.2011 - kradzież gipsowej figurki z kapliczki na ulicy
Szkolnej w Luboniu
09.05.2011 - kradzież katalizatora z pojazdu marki Renault
z ulicy Świerczowskiej
13.05.2011 - włamanie do sklepu ogólnospożywczego przy uli
cy Krętej, skradziono pieniądze z automatu do gry
14.05.2011 - uszkodzenie samochodu przy ulicy Dębieckiej
14.05.2011 - zatrzymano nietrzeźwego kierującego rowerem
18.05.2011 - potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych na
ulicy Krętej
18.05.2011 - kradzież auta z ulicy Źródlanej, z otwartego garażu
18.05.2011 - kradzież auta z ulicy 11 Listopada
18.05.2011 - zatrzymano nietrzeźwego kierującego rowerem
19.05.2011 - kradzież roweru z parkingu przy Factory Outlet
14

Skradziono figurkę z kapliczki na ulicy Szkolnej

23.05.2011 —zatrzymano dwóch nietrzeźwych kierujących sa
mochodami
Joanna Gryczyńska
5(137) maj 2011
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SŁYCHAC W SZKOŁACH)

Informacje z SP2

nice z koła dziennikarskiego udały się do
lekarza rodzinnego przy ulicy Wschodniej
w Luboniu, aby przeprowadzić wywiad
z panią doktor M arzeną Matuszkowiak,
który został opublikowany w gazetce in
ternetowej na stronie naszej szkoły.
M agdalena Różańska

Zielona szkoła
27 kw ietnia 2011 r. cztery klasy czw ar
te w yruszyły na w ycieczkę do Kotliny
Kłodzkiej, do m iejscowości Bardo. Pod
czas pobytu na ziemi kłodzkiej zw iedzi
liśmy K letno i Jaskinię N iedźw iedzią,
w której łączna długość korytarzy prze
kracza 2,5 km. N aszym celem było też
zdobycie szczytu Szczelińca W ielkiego,
który liczy 919 m n.p.m i je st najw yż
s z y m szczytem w Górach Stołowych.
Zobaczyliśm y również Kaplicę Czaszek
w Czermnej i podjechaliśm y do Polani
cy Zdrój, m iasteczka uzdrow iskow ego.
Tam, w jednym z ośrodków, pozwolono
nam zaczerpnąć w ody z pięciu różnych
leczniczych źródeł. Zaplanow ano dla
nas też zw iedzanie Twierdzy Kłodzkiej
i kapliczki na Bardzkiej Górze. Ostatnim
przystankiem do zw iedzania na naszej
trasie była kopalnia złota w Złotym Sto
ku.
Agata Doszla-Folek

Borowanie bez łez
W kwietniu klasa Oa wraz z wychow aw 
cą wybrała się na wizytę do stomatologa.
Dr K rzysztof G aw riołek, starał się, aby
mali pacjenci, którzy odwiedzili gabinet
stom atologiczny po raz pierwszy, zapa
miętali tę w izytę ja k najlepiej. Zadbał
o to, by dzieci w przyszłości bez obaw
odwiedzały gabinet stomatologiczny. Do
datkową motywacją do następnych wizyt
była naklejka dzielnego pacjenta, którą
5(137) maj 2011

Co jakiś czas organizow ane są charyta
tywne zbiórki nakrętek. G rupa Oa wraz
z wychowawcą wzięła udział w takiej ak
cji. Dzieci zbierają nakrętki i przynoszą
je do szkoły, aby zdobyć dla 5-letniego
Jakuba fotelik pionizujący. Potrzebujemy
aż 8 ton.

Archiwum SP2

śm y przy m uzyce na boisku szkolnym.
U czniow ie zapoznaw ali się z now ą pi
ram idą zdrow ia i w ykonyw ali plakaty,
które zaprezentowano na holu w szkole.
21 kwietnia odbył się happening na temat
zdrow ego żywienia. U czniow ie zrobili
plakaty, a podczas przerwy udaliśmy się
z naszymi transparentami na boisko i pro
pagowaliśmy zdrowe żywienie. Chcieliśmy uzmysłowić wszystkim, że to, co jemy,
ma duży wpływ na nasze obecne i dalsze
życie. Mówiono jeszcze o antybiotykach
^ ^ a b y uzyskać fachowe informacje uczen

Zbieramy nakrętki

Uczniowic klasy 4d na

Afryka Kazika
W maju dzieci z grupy Oa oraz z grupy Ob
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu
miały przyjemność brać udział w spotka
niu z zaproszonym do szkoły gościem.
Osobą, która zechciała przyjąć nasze za
proszenie był redaktor, biografista, autor
książek dla dzieci - Łukasz W ierzbicki.
Dzięki prezentacji multimedialnej dzieci
odbyły podróż do Afryki i poznały au
tentyczne przygody K azimierza Nowaka,
polskiego podróżnika, który jako pierw 
szy na św iecie przem ierzył Czarny Ląd
rowerem. O pow ieść ilustrow ana była
barwnymi zdjęciami, ilustracjami, zagad
kami i anegdotami. Spotkanie uatrakcyj
niła nauka zakładania turbanu, a także gra
na afrykańskim bębnie.
Spotkanie zachęciło dzieci do traktow a
nia przyrody z szacunkiem i respektem.
Myślę, że po takiej prelekcji, każde dzie
cko nabrało ochoty by przejechać prze
Afrykę rowerem tak, ja k przed laty Kazi
mierz Nowak. Warto w spomnieć, iż ksią
żka naszego gościa „A fryka K azika” ,
w październiku 2009 roku była nom ino
w ana do Ogólnopolskiej N agrody Lite
rackiej im. Kornela M akuszyńskiego.
Kinga Zdunik

K. Zdunik

K wiecień w Cieszkowiance był przezna
czony na rozmowy o zdrowiu. Mówiono
o aktyw nym trybie życia, który natural
nie podnosi naszą odporność. Ćw iczyli

otrzymało każde dziecko.

Akcja zbierania nakrętek dla 5-letniego Jakuba

A. Walenciak-Galińska

O zdrowiu nigdy nie za wiele

Na zdjęciu dziennikarze sprzedający trzeci nu
mer gazetki

dziesięciu najlepszych w Polsce. 250 eg
zem plarzy w ydrukow anych w drukam i
Głosu Wielkopolskiego, otrzymanychwnagrodę, sprzedaliśmy w szkole, a uzyskane
pieniądze przeznaczyliśmy na rozbudowę
Hospicjum Palium w Poznaniu.
Alicja W alenciak-Galińska

Przygoda z Jutroperą
W obecnym roku szkolnym w C ieszko
w iance trw ał program edukacyjny JUTROPERA, wprowadzjący uczniów klas
piątych w świat opery. Zanim pojechali
śm y do Teatru W ielkiego, aby obejrzeć
balet La Sylphide, w szkole m ieliśm y
zajęcia, w ramach których poznawaliśmy
zawody teatralne i konstrukcję budynku
teatralnego. Prezentowaliśmy pozycje ba
letowe, nazywaliśmy kolejne motywy mu
zyczne w sztuce, szczegółowo omówiliś
my libretto baletu i tw orzyliśm y własną
pantomimę do niego.
Julia Gadzińska

Trzeci sukces dziennikarzy
Po raz trzeci gazetka „O dgłosy z Cieszkow ianki” pisana na platform ie Junior
M edia została w yróżniona w śród pięć-

Sukcesy sportowe
28.04.2011 r. w Szkole Podstawowej
nr 2 odbyły się M istrzostw a Lubonia
w czw órboju lekkoatletycznym . Starto
wali uczniow ie z czterech szkół lubońskich, w kategorii dziewcząt i chłopców.
Każdy z zespołów liczył po 6 zaw odni
ków i miał do wykonania 4 konkurencje.
N ajlepsze zespoły dziewcząt i chłopców
awansowały do zaw odów powiatowych,
które odbyły się 5 m aja 2011 r. w Sie
rakow ie. D ziew częta z Cieszkow ianki
zdobyły najwięcej punktów i tym samym
zajęły I miejsce, awansując do zawodów
rejonowych, które odbyły się w K am ień
cu koło G rodziska W ielkopolskiego 17
maja 201 lr. Tam dziewczęta wywalczyły
miejsce poza podium.
M aria Budzyńska
15
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Ocalić od zapomnienia
Pod patronatem Prezydenta RP trwa pro
gram upam iętnienia ofiar zbrodni katyń
skiej. Celem tego programu je st posadze
nie 21473 Dębów Pamięci, z których każde
drzewko symbolizuje jedno nazwisko.
W piątek 29 kwietnia 2011 roku na cmenta
rzu komunalnym przy ulicy Armii Poznań
w Luboniu, uczciliśmy pamięć zamordo
wanych oficerów, szczególnie kpt. Roma
na Rymszy, żołnierza 58 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej. Tym samym Szkoła Pod
stawowa nr 4 w Luboniu, stała się uczest
nikiem programu „Katyń ... ocalić od za
pomnienia”. W uroczystości wzięli udział
wyjątkowi goście, między innymi przed
stawiciele władz miasta i rodzina kapitana
Rymszy? Uroczystość poświęcenia Dębu
Pamięci przebiegała w niezwykłej atmos
ferze. Ksiądz Majchrzak poświęcił drzewo
i tablicę pamiątkową. Córka zamordowane
go oficera z wielkim wzruszeniem wspo
minała swojego ojca, a uczniowie Szkoły
Podstawowej przygotowali spektakl po
etycko-muzyczny upamiętniający historię
narodu polskiego. Chcąc zachować pamięć
o oficerach obiecujemy, że będziemy opie
kować się Dębem Pamięci. My społeczność
Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. A. Wodziczki będziemy pamiętać!

G . Kulińska

Kwiecień miesiącem zdrowia
Uczniowie SP4 w Luboniu brali udział
w zajęciach zorganizowanych z okazji
M iesiąca Zdrowia.
W pierwszym tygodniu pod hasłem „Ja
i moje zdrowie” klasy 0-3 przygotowały
kolorowe Talerze zdrowia oraz Piramidy
zdrowia. Powstały wesołe wiersze i ry
mowanki na temat zdrowia oraz ulotki
propagujące zdrowy styl życia. Podczas
drugiego tygodnia pod hasłem „Naturalne
podnoszenie odporności poprzez aktywny
tryb życia - witaminy i owoce” codzien
nie odbywała się gimnastyka śródlekcyj
na, a każda klasa przygotowała zdrowe
i kolorowe drugie śniadanie. Na długiej
przerwie zaprosiliśmy uczniów na zajęcia
aerobiku przy muzyce na świeżym po
wietrzu. Kuchnia szkolna przygotowała
tydzień pysznych surówek, a pani pielę
gniarka Lucyna Osik opowiadała malu
chom w zerówkach, o zdrowych warzy
wach i ruchu na świeżym powietrzu. Na
zakończenie, pod hasłem „Żyjmy w czy
stym i zdrow ym otoczeniu”, dzieci z od
działów przedszkolnych przygotowały
przedstawienie pt. „Wojna z mikrobami”.
Posadziliśmy kwiaty z okazji Dnia Ziemi,
a klasy 5-6 stworzyły plakaty promujące
zdrowe i czyste otoczenie. Przeprowadzi
liśmy ankietę wśród rodziców dotyczącą
zdrowego odżywiania się dzieci oraz pro
pagowania zdrowego stylu życia.
Agnieszka Antczak

Dzieci z klasy 0 w Gimnazjum nr 1

•• Zboralftka

W poniedziałek 18 kwietnia, na zapro
szenie pani Alicji Szal, dzieci z klasy 0 b
gościły w Gimnazjum nr 1.
Pierwszoklasiści, którzy uczestniczą w war
sztatach teatralnych, przygotowali przed
staw ienie na podstaw ie w ierszy Jana
Brzechwy. Słuchając tekstów popularne
go autora, zerówkowicze świetnie się ba
wili. Wielu wrażeń dostarczyło też zw ie
dzanie szkoły. W pracowni biologicznej
dzieci zobaczyły nawet prawdziwego pa
tyczaka. W siłowni, pod okiem starszych
kolegów, mogli poćw iczyć i w ypróbo
wać swoich sił na różnorodnym sprzęcie.
Spotkanie z gimnazjalistami i pobyt w ich
szkole na długo pozostanie w pamięci sze
ściolatków, którzy być może za kilka lat
powrócą tu, jako uczniowie.
Grażyna Kulińska

warunki pisania egzaminu uczniom o spe
cjalnych zaleceniach.
Hanna Matysiak

Uczniowie z SP4 podczas sadzenia dębów

II. Zboraltla

Zerówka w gimnazjum

Człowiek wirtuwiański. Czy pasujemy do wzoru?

Nasze wspomnienie
W czwartek, poprzedzający beatyfikację
Karola Wojtyły, uczniowie przedstawili
spektakl pt. „Nasze wspomnienia o Ojcu
Świętym - Janie Pawle II - p ie lg rz y m ^
uśmiechniętym” .

Testy szóstych klas
Egzamin końcowy jest warunkiem ukoń
czenia szkoły, a wyniki testu mogą de
cydować o tym, jakie gimnazjum uczeń
będzie mógł wybrać.
W tym roku uczniowie naszej szkoły zda
wali swój pierwszy ważny egzamin. Ubrani
na galowo zasiedli w losowo przyznanych
miejscach. Szkoła zapewniła optymalne
16
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Jan Paweł II zawsze emanował radością,
dlatego staraliśmy się przypomnieć nie
które radosne chwile, związane z jego
pontyfikatem. Dziękujemy uczniom kla
sy 6a i 6c za przedstawienie życia Jana
Pawła II radośnie i z humorem.
Helena Piątek

Człowiek wirtuwiański
19 kwietnia w naszej szkole został zre
alizowany projekt edukacyjny, w którym
wzięli udział uczniowie klas 4-6. Zada
liśmy sobie pytanie, czy ciało człowieka
żyjącego w XXI wieku ma idealne pro
porcje, jakie miał człowiek wirtuwiański.
Zbadaliśmy reprodukcję rysunku autor
stwa Leonarda da Vinci, przedstawiają
cego nagiego mężczyznę, którego ciało
z rozłożonymi rękami i nogami wpisane
jest w kwadrat i okrąg. Według rysunku
jda Vinci między innymi wysokość doro
słego człowieka równa się w przybliżeniu
szerokości jego rozstawionych ramion.
Nasz rysunek wykonała pani Renata Ł u
kaszewska. Po dokładnym zmierzeniu
wzrostu i rozpiętości ramion uczniów
wszystkich uczniów klas 4-6 oraz 17 od
ważnych osób dorosłych i po wprowadze
niu danych do komputera, wykonaliśmy
szereg obliczeń i stwierdziliśmy, że w ięk
szość dzieci i dorosłych ma mniejszą roz
piętość ramion niż wzrost, tylko nieliczne
osoby mają odwrotną zależność między
tymi wielkościami, a na 2 16 wykonanych
pomiarów 17 uczniów i 5 osób doro
słych ma idealnie równy wzrost i rozpię

G J SLYCHAC W S Z K O Ł A M :
tość ramion. Projekt miał na celu przybli
żenie uczniom najsłynniejszego rysunku
świata i filozofii, którą skrywa. Chcieliśmy wzbudzić zainteresowanie i podziw
logiką myślicieli i geniuszy intelektu żyjących przed epoką komputerów, a tak
że pokazać, ja k zbiera się i opracowuje
wyniki pomiarów za pomocą programu
M icrosoft Excel. Dziękuję pani Renacie
Łukaszewskiej, panu Grzegorzowi Wido
kowi, pani Beacie Zboralskiej i uczniom
pracującym w kółku m atematycznym za
aktywną pomoc.

Sukcesy Anny Kantor
Uczennica klasy 6c Ania Kantor, w tym
roku szkolnym odniosła dwa wielkie
sukcesy w konkursach matematycznych.
Jako jedyna uczennica lubońskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych została
laureatką konkursu Złota Żabka, organi
zowanego przez fundację EKOS. Nasza
uczennica zajęła 9 miejsce wśród 6511
uczestników.
Drugi sukces Ani to fakt, że znalazła się

w gronie laureatów Wojewódzkiego kon
kursu Matematyczno-Przyrodniczego, or
ganizow anego przez w ielkopolskiego
kuratora oświaty. K onkurs w tym roku
odbył się w 901 szkołach, w części matema
tyczno-przyrodniczej wystartowało 12771
uczestników. Uroczystość wręczenia za
świadczeń uczestnikom konkursów inter
dyscyplinarnych odbyła się 30.03 w Auli
Centrum Kongresowego Politechniki Po
znańskiej. Gratulacje laureatom składał
wojew oda Piotr Florek i kurator Elżbieta
Walkowiak. Ania była jedyną uczennicą
lubońskich podstawówek w dziedzinie
matematyczno-przyrodniczej i humanisty
cznej, która w tym roku szkolnym została
laureatką w ojew ódzkich kuratoryjnych
konkursów interdyscyplinarnych. Takie
go sukcesu nie odniósł od w ielu lat żaden
uczeń naszej szkoły. G ratulacje składam
też rodzicom Ani, których m iałam przy
jem ność poznać, życzę państw u w ytrw a
łości we w spieraniu córki i satysfakcji
z jej sukcesów.
Grażyna Stojecka

Informacje z SP3
Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Dnia 3 maja 2011 w Szkole Podstawo
wej nr 3 odbył się apel z okazji Roczni
cy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wagę
uroczystości podkreśliła obecność pocztu

sztandarowego podczas apelu. Uczniowie
klasy 2a i 3a przygotowali montaż słownomuzyczny, a sala została przyozdobiona
barwami narodowymi. Wysłuchaliśmy też
pięknych utworów narodowych.
Aleksandra Biderman

Informacje z Gimnazjum nr 1
Nasze majowe sukcesy
Kolejny raz uczniowie klas II i III w zię
li udział w O gólnopolskiej O lim piadzie
Geograficznej OLIM PUS. Uzyskali bar
dzo dobre wyniki. W konkursie wzięło
udział aż 857 uczniów z całej Polski. N aj
lepiej spośród naszych gim nazjalistów
w ypadł Tomek N ow acki z klasy III b,
który zajął 26 miejsce.
Praca Marii Nowackiej oraz Teresy Solman pośw ięcona losom wielkopolskich
dzieci w trakcie II wojny światowej zo
stała zakwalifikowana do ogólnopolskie
go konkursu historycznego organizow a
nego przez Ośrodek Karta.
27 kw ietnia w Starostw ie Powiatowym
w Poznaniu odbył się konkurs ekologiczny
„Kochajmy nasze małe ojczyzny”, w któ
rym w zięła udział nasza reprezentacja.
Drużyny szkół pisały trudny test, a suma
uzyskanych punktów decydowała o m iej
scu zajętym przez szkołę wśród wszyst
kich gim nazjów powiatu poznańskiego.
N asz zespół zajął bardzo dobre czwarte
5(137) maj 2011

miejsce. M ieliśm y też okazję zaprezen
towania talentów w programie artystycz
nym przedstawionym przed uroczystością
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
Nasze uczennice zaprezentowały program
artystyczny: przedstawienie na podstawie
„Skąpca” M oliera oraz taneczny układ
grupowy i indywidualny.
A gnieszka Polaczyk oraz W itold Borowiak zostali laureatami na poziomie w o
jew ódzkim konkursu „Losy bliskich i da
lekich”, tym samym zakwalifikowali się
do etapu ogólnopolskiego. O randze ich
sukcesu św iadczy fakt, że tytuł laureata
przyznano trzem osobom , w tym dwóm
z naszej szkoły.

Bliżej historii - realizujemy
projekt we współpracy
z Muzeum w Żabikowie
W maju w naszej szkole realizowany był
projekt edukacyjny pomysłu pani Agaty
Matyjasek i pracowników Muzeum M ar
tyrologii w Żabikowie pt: „Mój rówieśnik

w obozie - korespondencja obozow a”.
Spotkał się on z ogrom nym zaintereso
w aniem naszych uczniów. Przeszło 50
osób u czestn iczy w co ty godniow ych
spotkaniach, na których przepisujem y
i odpowiadamy na listy byłych więźniów
N iem ieckich Obozów Pracy na terenie
Polski oraz dzieci tych osób, osadzanych
w sierocińcu na terenie Getta Łódzkiego.
Poczuliśm y bowiem etyczny obowiązek
odpisania tym, którzy bardzo często od
powiedzi nie doczekali.

Wieczór żydowski w szkole
Aby lepiej zrozum ieć kulturę żydow ską
uczniow ie przygotow ali przedstaw ienie,
degustację potraw oraz wystawy zw iąza
ne z historią oraz dziejami Żydów. W ie
czór „Przy szabasow ych św iecach” po
prow adziła Sara Orłowska z klasy III b.
Była m uzyka ze „Skrzypka na dachu”,
w iersze, lektura, dowcip, kuchnia, filmy
o Żydach i o żydowskiej kulturze.
dyrektor G l Anita Mieloch
17
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Gimnazjaliści w przedszkolu Tip Topka

Z wizytą w przedszkolu
U czniow ie G im nazjum nr 2 w Luboniu
odwiedzili dzieci z przedszkola Tip Top
ka Odkrywcy, żeby przypomnieć i utrw a
lić im wiadomości o przyrodzie. Drzewa
to najlepsi przyjaciele - tak brzm iał tytuł
prow adzonych przez nas zajęć. Dzieci
chętnie odpow iadały na zadawane pyta
nia podczas warsztatów. N am aw ialiśm y
je również do ekologicznego stylu życia
i w spólnie w ykonaliśm y przybornik do
kredek, pisaków i ołówków. Dziękujemy
paniom Marii Tomczak, M arioli W iciak
oraz pani dyrektor Elżbiecie Piaseckiej za
um ożliwieni przeprowadzenia tych zajęć.
Izabela Borowicz

W stolicy Saksonii
W kwietniu 2011 roku uczniowie G im na
zjum nr 2 w Luboniu udali się do stolicy
Saksonii, Drezna.
Zw iedzanie zaczęliśm y od Zespołu Pa
łacow ego Zwinger, św iatow ego dzieła
sztuki architektonicznej epoki baroku.
N astępnie udaliśm y się do Galerii Sta
rych M istrzów M alarstw a i do M uzeum
Porcelany, w którym znajdują się zbiory
z ostatnich 2000 lat. Byliśmy też w M u
zeum Transportu, w którym zobaczyliśmy
kolekcje maszyn, poczynając od statków
po samoloty. O dw iedziliśm y rów nież

- Planetarium w Gimnazjum nr 2
Wizyta w Saksonii

Operę Sempera, Hofkirche - największy
kościół Saksonii, Kościół Najśw iętszej
M arii Panny - jeden z najładniejszych
kościołów protestanckich na świecie oraz
Ratusz.
Julia Lewandowska

Planetarium w naszej szkole
U czniow ie i nauczyciele naszej szkoły
mieli niedaw no okazję przeżyć w ielką
naukow ą przygodę. Przyjechało do nas
planetarium nieba północnego. Z ain
teresow anie udziałem w pokazie prze
rosło nasze oczekiw ania. Bardzo wielu
uczniów, nauczycieli i pozostałych pra
cow ników gim nazjum obejrzało m a
giczny spektakl. W ogrom nym , nadm u
chiw anym balonie, dzięki systemowi
projektorów i rzutników, mieliśmy moż
liwość obejrzeć wygląd nieba oraz symu
lację ciał niebieskich, czy ruchy planet.
Całość w zbogacona była o pokaz m ul
tim edialny i efekty specjalne połączone
z profesjonalnym komentarzem. Po poka
zie wszyscy wychodzili z wypiekami na
twarzy, pełni niezapom nianych wrażeń.
Tak bardzo podobała nam się ta lekcja
o W szechświecie, że postaram y się, aby
w przyszłym roku szkolnym planetarium
znów zagościło w naszym gimnazjum.
Ewa Rubisz

Rewizyta uczniów z Gimnazjum nr2 i spotkanie z hiszpańskimi rówieśnikami
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Gimnazjaliści z „Dwójki"
w Hiszpanii
Po kwietniowej wizycie m łodych Hisz
panów w Luboniu nastał czas rewizyty.
G rupa uczniów z G im nazjum nr 2 im.
Jana Pawła II odwiedziła swoich nowych
przyjaciół w Galapagar (4-12 maja). Mło-l
dzież mieszkała w domach rodzin przyj
mujących, co stwarzało okazję do obser
w ow ania życia codziennego w Hiszpanii
i doskonalenia znajom ości języków ob
cych. Program w izyty był bardzo bo
gaty i urozm aicony: zw iedzanie miejsc
turystycznych (.Madryt, Segovia Esco
rial), kulturalnych (np. m uzeum Prado),
wspólne zajęcia dydaktyczne, sportoworekreacyjne, przygoda w parku linowym
A m azonia... Zostaliśm y miło i ciepło
przyjęci przez rodziny, całą społeczność
szkolną i m iejscow e w ładze, z który
mi spotkaliśm y się w ratuszu. W szkole
przygotow ano dla nas pokaz flamenco
i innych tańców hiszpańskich oraz w arsz
taty taneczne, a rodziny zapewniły poczę
stunek złożony ze specjałów miejscowej
kuchni. Jednym słowem - moc wrażeń!*
Trudno było rozstaw ać się z przyjaciół
mi, ale mamy nadzieję, że nasze kontakty
będą kontynuow ane i pielęgnow ane, bo
H iszpanie znaleźli swoje m iejsce w na
szych sercach... Dokumentacja wymiany
szkolnej dostępna pod internetowym ad
resem:
http://galapagar-lubon.blogspot.com/
M agdalena M adajczyk-Głowacka

Polsko-hiszpańskie przyjaźnie
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Biblioteka Miejska zaprasza i informuje:
• 02 czerwca 201 lr. godz. 17.00 - „Zło
śliwości Jej Królewskiej M ości” spektakl
dla dzieci (od 3 lat) w wykonaniu Teatru
Maska z Krakowa
• 03 czerwca 201 lr. godz. 12.00- z cyklu
„Cały Luboń czyta dzieciom ” fragmenty
„120 Przygód Koziołka Matołka” Korne
la M akuszyńskiego i Mariana Walenty
nowicza czytać będzie Burmistrz Miasta
Luboń Dariusz Szmyt
• 06 czerwca 2011 r. godz. 18.20 - spotka
nie Klubu Szachowego
• 06 czerwca 201 lr. godz. 19.00 - „M u
zyka w malarstwie, malarstwo w m uzy
ce”, wernisaż malarstwa Marka Cierniewskiego, Rafała Kaczmarkiewicza,
Marka Nowaka
m 08 czerwca 2 0 lir. godz. 1 7 .0 0 -1 8 .3 0 " w o k ó l wychowania”, cykliczne spotka
nia dla rodziców dotyczące pogłębiania
relacji z dzieckiem pod kierunkiem Anny
Kurelskiej, pedagog Poradni Psycholo
giczno-Pedagogicznej w Luboniu
• 08 czerwca 2 0 11 r. godz. 18.00 - Spotka
nie z cyklu „Świat na wyciągnięcie ręki”

O herbacie przy herbacie, w bibliotece

Cały Luboń czyta dzieciom

O swoich wyprawach opowiedzą podróż
nicy N atalia Myszkowska i Adam Miński
• 10 czerwca 201 lr. (piątek) godz. 17.0019.00 - Działania plastyczne dla dzieci
„Kolorowe malowanie” pod okiem pla
styka Anny Przybylskiej
• 11 czerwca 201 lr. (sobota) godz. 9.0011.00 oraz 11.00-13.00 - Działania pla
styczne dla dzieci „Kolorowe malowanie”
pod okiem plastyka Anny Przybylskiej
• 14 czerwca 201 lr. godz. 14.00 - spotkaie w Klubie Ludzi Niewidomych i Słaowidzących „Prom yk”
• 17 czerwca 2011 r. godz. 10.00 - spek
takl dla dzieci (w ramach Dnia Kultury)
• 17 czerwca 201 lr. godz. 13.00 - „Dro
binka śmieszynka”, spotkanie z pisarką
książek dla dzieci Lilianą Bardijewską
(w ramach Dnia Kultury)
• 17 cze rw c a 201 lr. godz. 17.00-„ Ś w ia t

6 maja 2011 r. w Bibliotece Miejskiej
w Luboniu w Galerii na Regale, w ra
mach akcji „Cały Luboń Czyta Dzie
ciom ” z małymi czytelnikami spotkała
się Lidia Nowicka reprezentująca Biznes
System Finanse i Ubezpieczenia. Dzieci
usłyszały rozdział „Reks” z książki pt.
„M ikołajek”

pędzlem zatrzymany” wernisaż prac
dzieci uczestniczących w działaniach
plastycznych „Kolorowe malowanie”
• 17 czerwca 2 0 lir. godz. 19.30 - „M ó
wię do ciebie po latach milczenia” spek
takl poetycki w wykonaniu aktorów Te

11 maja w Galerii na Regale Biblioteki
M iejskiej, miało miejsce kolejne spotka
nie z cyklu „Świat na wyciągnięcie ręki,

atru Nowego z Poznania
• 27 czerwca 2011 r. godz. 19.00 - spotka
nie z dobrym kinem w miłej, kameralnej
atmosferze w Bibliotecznym Klubie Fil
mowym
• 28 czerwca 2011 r. godz. 19.30 - spotka
nie z pisarką M ałgorzatą Kalicińską
Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.biblub.com
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Ptasie trele
9 maja 2011 r. w Bibliotece Miejskiej
w Luboniu dzieci obejrzały spektakl dla
dzieci „Ptasie trele” w wykonaniu Teatru
Narwal z Białegostoku. M ali widzowie
obejrzeli ciekawe przedstawienie, pełne
muzyki i tańca, której bohaterami były
ptaki. Bajka była dla dzieci wspaniałą
lekcją ekologii.

Herbaciarnia

o herbacie przy herbacie” .
Panie Joanna Szulc-W rzos i Maria Bielak
wprowadziły gości w tajniki wiedzy do
tyczącej herbaty: gdzie uprawiane są jej
najcenniejsze odmiany, jak ją zaparzać
i pić.
Goście „herbaciarni” na Regale degusto
wali różne gatunki herbat.

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród"
W Galerii na Regale W Bibliotece M iej
skiej, 13 maja Rotą rozpoczął gawędę
słowno-muzyczną pan Jan Bogusław No-

Lidia Nowicka czyta dzieciom

wowiejski, syn Feliksa Nowowiejskiego.
Przybliżył mało znane fakty z życia swe
go ojca, między innymi o jego szczegól
nym umiłowaniu Warmii i Mazur, gdzie
się urodził. Głównie skupił się jednak na
twórczości swego ojca i jego imponują
cym dorobku w postaci muzyki symfo
nicznej, twórczości chóralnej, czy pieśni
patriotycznych. Feliks Nowowiejski był
dyrygentem, organistą, pedagogiem, pro
fesorem Konserwatorium w Poznaniu.
Jego syn, Jan Bogusław Nowowiejski
jest kontynuatorem rodzinnych tradycji
zawodowych. Koncertuje w Polsce i za
granicą, propagując przede wszystkim
twórczość ojca.
Spotkanie było bardzo w zruszające, tak
ja k utwory fortepianowe wykonywane
przez Jana N owowiejskiego, który zade
klarował powtórną wizytę w Bibliotece
Miejskiej.
dyr. BM Elżbieta Stefaniak
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Awans
do finału
---------- Elżbieta 7.aplata-Szwedziak
wycięstwem zespołu Szkoły Pod
stawowej z Lubonia zakończył
się Turniej Powiatowy M istrzostw
Polski w kategorii U-10, który roz
grywany był na boisku Orlik 2012 w
Plewiskach. Drugie miejsce w yw al
czył zespół SP Dąbrowa.

Z

Co piąty dziesięciolatek walczy w tym
roku o Puchar Tymbarku, który jest ofi
cjalnymi M istrzostwami Polski U-IO.
W W ielkopolsce rozgrywane są a k tu a ln i^
Uczestnicy rozgrywek w Objezierzu

Tenisowi medaliści z Lubonia
------------------------------------------------------------------------------- Łukasz Budzyński

finały gminne i turnieje powiatowe, które
są przepustką do finału regionu. 9 maja na
boisku Orlik 2 0 12 w Plewiskach gościły
najlepsze zespoły z okolicznych gmin.
W grupie B wygrał zespół z Lubonia. ■

czniowie Gimnazjum nr 2 z Lubonia potwierdzili swoją wysoką form ę w
tegorocznych rozgrywkach tenisa stołowego. Serię medalowych miejsc
rozpoczął Szymon Kędziora, który na Rejonowych Indywidualnych M istrzo
stwach w Objezierzu zajął 3 miejsce.

U

szczeblu wojewódzkim. I tym razem nasi
tenisiści stołowi nie zawiedli. Szymon
Kędziora w Gołuchowie zdobył brąz i ak
tualnie jest 3 zawodnikiem województwa
wielkopolskiego. Ukoronowaniem sezonu
rozgrywek tenisowych Szkolnego Związ
ku Sportowego Wielkopolska było srebro
zdobyte w Krzyżu Wielkopolskim na Dru
żynowych Mistrzostwach Województwa.■

'Woźniak

Kolejny sukces to dobry występ i złoty
medal w Rejonowych Drużynowych Mi
strzostwach w Ostrorogu. Nasi pokonali
renomowane zespoły gospodarzy i fawo
rytów z Obornik. Tutaj nie tylko Szymon,
ale wspaniały występ Damiana Trosz
czyńskiego pozwolił na znakomity wynik.
Dzięki zwycięstwom reprezentacja Gim
nazjum nr 2 awansowała do rozgrywek na

| Grając z nami wygrywasz z nałogiem

I
20

15 maja w H ali Widowiskowo-Sportowej Lubońskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odbyt się turniej halowej pitki nożnej „Grając z nam i w y
grywasz z nałogiem”. Impreza zorganizowana przez Luboński Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Gm inną Komisję Rozwiązywania Problemów A l
koholowych w Luboniu, miała na celu przede wszystkim integrację śro
dowisk borykających się z problemem alkoholowym.
W turnieju wzięły udział drużyny z Lubonia, Poznania, Kalisza, Kutna, Gostynina oraz Przeźmie
rowa. Większość zawodników biorących udział w rozgrywkach to członkowie grup Anonimowych
Alkoholików. Każda z sześciu drużyn rozegrała po 5 piętnastominutowych meczów. Po podliczeniu
punktów zdobytych przez drużyny został wyłoniony zwycięzca: Dromader z Przeźmierowa.
Każdy z uczestników otrzymał okolicznościową koszulkę turnieju. Drużyny, które zajęły miejsca
I-III zostały nagrodzone pucharami oraz gadżetami Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Drużyny z miejsc IV-VI otrzymały statuetki. Ponadto zostały wręczone nagrody indywidualne w
kategoriach: najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik, król strzelców i najlepsza zawodniczka.
GKRPA Luboń oraz LO SiR serdecznie dziękują wszystkim przybyłym za udział w turnieju oraz
dopingowanie swoich faworytów.
Małgorzata Wicińska

G
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| Luboński Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza________________
D n i L u b o n i a 1 8 c z e r w c a 2 0 1 1 r.
5 i 10 km .

Wszystkich entuzjastów aktywnego wypoczynku serdecznie zapraszamy do udziału w biegu ulica
mi naszego miasta. Uczestnicząc w naszej imprezie wszyscy sprawdzimy kondycję i poprawimy
swoje samopoczucie. W biegu może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i umiejętności. Za
wodnicy zdobędą puchary, medale, bony gotówkowe w 8 kategoriach. Wszyscy uczestnicy wezmą
udział w loterii fantowej. Start godz. 12:00 przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Luboniu, ul. H.
Kołłątaja 2. Zapisy na bieg 5 km. od 11 do 11:45 przed zawodami. Zapisy na bieg 10 km. na
www.losir.eu
K o m u n ik a t o u t r u d n ie n ia c h w r u c h u d r o g o w y m

W związku z organizacją Lubońskiego Bieeu Ulicznego w dniu
18 czerwca 2011 w godzinach od 11:30 do 13:30 nastąpią ogra
niczenia w ruchu drogowym.
W s z y s tk ic h k ie r o w c ó w z a u t r u d n ie n ia p r z e p r a s z a m y .
T r a s a b i e g u p r z e b i e g a ć b ę d z i e u l i c a m i : K o ł łą t a j a , W o j
s k a P o ls k ie g o , T r a u g u tta , P r z y A u to s tr a d z ie , P o n ia to w 
s k i e g o , L ip o w ą , S z k o l n ą , 1 1 L i s t o p a d a .

Organizatorem biegu jest Urząd Miasta Luboń, Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gimna
zjum nr 2, Klub Biegacza Luboń.
Łukasz Budzyński

Pokazaliśmy swoją energię
-------------- Hanna Grus-Krężelewska
sobotę 21 maja na terenie Lu
bońskiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji odbył się Pierwszy Integra
cyjny Maraton Luboński „Spinning
dla Każdego" .

W

nauczycielami Gimnazjum nr 2 w Lubo
niu. Udział w przedsięwzięciu wzięło
około 90 osób w różnym wieku, także za
proszeni goście. W rytm muzyki na żywo
DJ-a Gregorego, przy pięknej pogodzie,
zmagając się chwilami z dużym zmęcze
niem, pędziliśmy po formę i kondycję na
lato przez całe trzy godziny. Na zakończe
nie imprezy odbyło się losowanie nagród
finansowanych przez sponsorów.
W imieniu organizatorów składam słowa
podziękowania nauczycielom prowadzą
cym, Jolancie Bednarczyk, Łukaszowi Bu
dzyńskiemu, Michałowi Garstkiewiczo-

M. Adamski

Maraton zorganizowany przez Szkolny
Związek Sportowy Miasta Luboń oraz
I.O SiR prowadzili instruktorzy SPIN
N IN G oraz INDOR CYCLING będący

Maraton na spinningowych rowerach

wi, Marcinowi Zabłockiemu oraz spon
sorom Grupie Enea, klubowi CITY ZEN
Poznań, firm ie H anna Style, U rzędow i

Miasta Luboń, Lubońskiemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji, bez których przedsię
wzięcie nie doszłoby do skutku.
■

Powiatowy Urząd Pracy
W Ośrodku Kultury w Luboniu przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 odbywają się konsultacje Powiatowego

Urzędu Pracy. Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 czerwca.
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LUBOŃ

www.lubon.pl

BURMISTRZ

RADA MIASTA

Dariusz Szmyt

PRZEWODNICZĄCY
Marek Samulczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Marian Walny
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. 061 8 130 141
061 8 130 011
fax 061 8 130 097
e-mail: office@lubon.pl

BIURO RADY
tel. 061 8 130 011 wew. 26
e-mail: rada.miejska@lubon.pl

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA LUBOŃ
w czerwcu 2011 r.
(I i III poniedziałek miesiąca)
od godz. 16.00 do godz. 18.00

DATA

OKRĘG I
URZĄD
MIASTA

OKRĘG II
BIBLIOTEKA MIEJSKA

OKRĘG III
GIMNAZJUM
NR1

OKRĘG IV
OŚRODEK
KULTURY

06.06.2011

Magdalena Nyćkowiak-Filusz

Marek Samulczyk

Małgorzata Matysiak

Wanda Suleja-Kot

20.06.2011

Anna Stankowiak

Jan Kaczmarek

Jakub Bielawski

Dariusz Walczak

Dyżur radnej powiatu poznańskiego Jolanty Korcz odbywa się w poniedziałek 12.00-14.00
i czwartek 16.00-18.00 Luboń ul. Wojska Polskiego 67,
tel: 515-39-69-46, e-mail: jolanta.korcz@ onet.eu
M ożliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych świadczonych przez kancelarię prawną.
Biuro posła do Parlamentu Europejskiego KONRADA SZYM AŃSKIEGO
Luboń ul. Wojska Polskiego 67
Poniedziałek godz. 12.00-14.00, Czwartek godz. 16.00-18.00 Tel. 501-930-054, 515-396-946
Biuro świadczy bezpłatne porady prawne udzielane przez kancelarię prawną.

ZAPOWIEDZI]IKMRAUNE
r
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Teatry maltańskie
w Luboniu

07.07.2011 (czwartek) godzina 19:00
Lubanta ul. Armii Poznań 49
Teatr Wiem kiedy nie mogę „Kropka nad i ”

06.07.2011 (środa) godzina 19:00 Lubanta
ul. Armii Poznań 49
Scena Inicjatyw aktorskich Mark 0 ’Rowe
„H0WIEIROOKIE LEE”
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

08.07.2011 (piątek) godzina 19:00 Lubanta
ul. Armii Poznań 49
Philip Dimitri Galas „Zemsta czerwonych
bucików”
wykonanie monodramu: Janusz Stolarski
5(137) maj 2011
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Drodzy Czytelnicy!
Podejmowane przez Radę Miasta uchwaty byty publikowane w cyklu comiesięcznym na lamach Informatora Miejskiego. Zgodnie
z prawem ich treść jest umieszczana na stronie miasta (www.lubon.pl) w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej. Z racji tego, że za
interesowani treścią uchwal mieszkańcy Lubonia coraz częściej korzystają z ich wersji elektronicznych lub papierowych, dostępnych
w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta (pok. 202 II piętro) zdecydowaliśmy się na nową formulę ich publikacji w Informatorze. Od tego
numeru na naszych tamach będą pojawiały się tylko numery uchwal wraz z ich tytułami oraz uzasadnieniami. Zaoszczędzone miejsce
przeznaczymy na jeszcze więcej relacji z życia naszej lokalnej społeczności.
Redakcja Informatora Miasta Luboń

Uchwala Nr X/50/2011
Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/245/2010 Rady Miasta
Luboń z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Luboń do zaciągnięcia
kredytu długoterminowego,
oraz

Uchwała NrX/52/2011
Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Luboń na lata 2011-2022.
oraz

Uzasadnienie przyjętych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Luboń
na lata 2011-2022.

Uzasadnienie do uchwały nr X/50/2011
Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwaty Nr XLV/245/2010 Rady Miasta
Luboń z dnia29 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Bur
mistrza MlastaLuboń do zaciągnięcia
kredytu długoterminowego.

Uchwała NrX/53/2011
Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie uznania za niezasadne skarg na Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

Uchwała NrX/51/2011
Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Luboń na 2011 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr X/53/2011
Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie uznania za niezasadne skarg na Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.

oraz

oraz

Uzasadnienie do uchwały nr X/51/2011
Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2011

do wglądu w Biurze Rady Miasta Lubonia oraz
Biuletynie Informacji Publicznej

Wymiana dowodów osobistych
Przypominamy, że trwa wymiana dowodów osobistych.
Dowody osobiste wydawane od 2001 roku tracą ważność po dziesięciu latach, a w przypadku osób nie
pełnoletnich po pięciu latach. W 2011 roku dowody osobiste muszą wymienić te osoby, które wystąpiły
o wydanie nowego dowodu osobistego w 2001 roku. Radzimy sprawdzić datę ważności dowodu osobistego,
która umieszczona jest w prawym dolnym rogu na pierwszej stronie dokumentu. Wniosek do pobrania oraz
informacje, dotyczące wymiany znajdują się na stronie www.bip.lubon.pl.
Urszula Kasprzak, Wydział Spraw Obywatelskich
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20 lat wspólnoty AA
_______________ Joanna Gryczyńska
spólnota Anonimowych A lko 
holików Avanti, spotykająca
się w Ośrodku Kultury w Luboniu,
istnieje już 20 lat. Ten piękny ju b i
leusz obchodzili 30 kwietnia 2011
roku.

W

Uroczyste spotkanie rozpoczęła wspólna
modlitwa i odczytanie programu ano
nimowych alkoholików: „12 Kroków”,
5(137) maj 2011

które są zbiorem duchowych zasad, po
magających trwać w trzeźwości. Odczy
tano również „12 Tradycji”, podstawowe
zasady funkcjonowania wspólnoty. Im
prezę uświetniły występy artystyczne,
wokalne i muzyczne oraz specjalni go
ście: w łodarze miasta i dyrektor Ośrodka
Kultury. Na Avanti czekał też list gratula
cyjny od Gminnej Komisji Rozwiązywa
nia Problemów Alkoholowych, a także
prezent od Ośrodka Kultury, puchar od

grupy AA z Dębca i wiele innych niespo
dzianek. N a torcie zapalono 20 sym bo
licznych świeczek.

Spotkania AA Avanti odbywają się
w Ośrodku Kultury przy ulicy Jana
III Sobieskiego 97 w Luboniu, w każdą
środę o godzinie 18:00.
Anonimowość gwarantuje, że imię, na
zwisko, praca, czy zawód nie zostaną
ujawnione.
■
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[Kandydaci na ławników__________________________________________________________
W związku z upływem kadencji ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu Rada
Miasta Luboń przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do ww. sądów. Ławników do Sądu
Okręgowego w łiczbie 4 oraz do Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w liczbie 4 w y
biera spośród osób uprawnionych Rada Miasta - w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z przepisem art.158 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr
98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami), ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4)jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.
W myśl art. 162 cytowanej ustawy, Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin
1)prezesi sądów,
2) stowarzyszenia,
3) organizacje związkowe,
4) organizacje pracodawców,
5) inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycz
nych,
6) co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących
stale na danym terenie,
w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji tj. do 30 czerwca 201 lr.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegóło
wego trybu ząłaszania radom amin kandydatów na ławników oraz wzoru karty ząloszenia (Dz. U
z 2006 nr 50 poz.370):
1) Zgloszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
2) Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nu
mer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu
pięciu osób zgłaszających kandydata.
a)Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście,
3) Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem
w odpowiedniej rubryce karty.

w

9

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobi
stych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprze
dzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub
które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca 201 lr., pozostawia się bez biegu. Przywrócenie termi
nu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie: 618131-791, 618130-011 w. 26 lub osobiście
w Urzędzie Miasta pok. 119 albo 202.
Karty zgłoszenia oraz listy poparcia dostępne są w Kancelarii Ogólnej UM oraz na stronach
www.bip.lubon.pl i ww w .lubon.pl.
24
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Drodzy Czytelnicy!
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta otwieramy na tamach Informatora Miasta Luboń cykl porad
prawnych udzielanych przez Kancelarię Celichowski Szyndler i Partnerzy. Kancelaria świadczy ustugi w zakresie doradztwa
zarówno w kraju, jak i za granicą. Partnerzy Kancelarii korzystają z doświadczenia zdobytego podczas 20 lat wykonywania
zawodu. Reprezentują klientów przed sądami, urzędami i organami ścigania w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, ro
dzinnego, spadkowego, karnego i karno-skarbowego oraz prowadzą procesy zmierzające do windykacji należności. Doradzają
w bieżącej działalności, w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i administracyjnego.

Wywłaszczenie nieruchomości pod nowotworzone drogi publiczne
ola usprawnienia komunikacji samochodowej, a także zbliżające się Mistrzo
stwa Europy w piłce nożnej sprawiają, że podejmuje się szereg działań mających
wspierać rozwój infrastruktury drogowej. Ma temu służyć także uproszczenie procedur
dotyczących wywłaszczania nieruchomości pod nowotworzone drogi. Nie oznacza ono
jednak pozbawienia dotychczasowego właściciela nieruchomości możliwości ochrony
swoich praw.
Specustawa
patruje skargę w terminie dwóch miesięcy Maciej Obrębski, adwokat
Obecnie większość regulacji prawnych do od dnia jej wniesienia.
pliwości w kontekście ochrony interesów
tyczących omawianego zagadnienia znajdu Postępowanie mające na celu wywłaszcze wywłaszczanych osób. Przedstawione mo
je się w ustawie o szczególnych zasadach nie nieruchomości pod inwestycje drogo dyfikacje procedury prowadzą do osłabienia
przygotowania i realizacji inwestycji w zakre we przebiega w dwóch etapach. Pierwszy uprawnień tych osób, co wydaje się dysku
sie dróg publicznych z 2003 roku, zwanej - zakończony jest wydaniem decyzji o ze syjne zwłaszcza w świetle faktu, iż procedu
specustawą. Przewidziane nią uregulowania zwoleniu na realizację inwestycji drogowej. ra ta skutkuje odebraniem prawa własności.
są znacznie uproszczone w stosunku do za Drugi - obejmuje wydanie decyzji ustalającej
wartego w ustawie o gospodarce nierucho wysokość odszkodowania za przejęte nieru
Gdy wniosek właściciela, to inaczej
mościami z 1997 roku postępowania wywła chomości. Decyzję tę wydaje organ, który Sytuacja osoby wywłaszczanej przedstawia
szczeniowego nieruchomości przeznaczo wydał zezwolenie. Ma na to 30 dni od dnia, się inaczej w przypadku wydzielenia dziat
nych na inne cele. Specustawa, która będzie w którym wydana decyzja stała się ostatecz ki pod drogi publiczne przy okazji podziału
obowiązywać tylko do 31 grudnia 2020 roku, na. Praktyka wskazuje jednak, iż często ten geodezyjnego dokonywanego na wniosek
wprowadziła nowy typ decyzji administra termin jest niedotrzymany.
właściciela. Dziatki gruntu wydzielone pod
cyjnej - zezwolenie na realizację inwestycji Ustalenie wysokości odszkodowania i jego drogi publiczne: gminne, powiatowe, woje
drogowej - stanowiącej połączenie dwóch wypłata odbywa się na podstawie przepisów wódzkie, krajowe - z nieruchomości, którejdotychczasowych decyzji - o ustaleniu lo ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział został dokonany na wniosek właści
kalizacji drogi i o pozwoleniu na budowę. z uwzględnieniem uregulowań szczegóło ciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowie
W efekcie procedura, której celem jest prze wych przewidzianych przez specustawę dnio na własność gminy, powiatu, wojewó
jęcie nieruchomości pod inwestycje drogo- drogową. Wysokość odszkodowania usta dztwa lub Skarbu Państwa z dniem, w któ
.we, skrócona została nawet o kilka miesięcy. lana jest po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy rym decyzja zatwierdzająca podział stała się
Istronie, która jest niezadowolona z rozstrzy majątkowego. Uwzględnia się przy tym stan ostateczna albo orzeczenie o podziale pra
gnięcia, od decyzji o zezwoleniu na realizację faktyczny nieruchomości w dniu wydania womocne.
inwestycji drogowej służy odwołanie do or decyzji oraz jej wartość w chwili wypłaty od Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1,
ganu wyższego stopnia. Jest nim wojewoda szkodowania. Wysokość przyznanego od przysługuje odszkodowanie w wysokości
- gdy decyzja jest wydana przez starostę, szkodowania można kwestionować poprzez uzgodnionej między właścicielem lub użyt
lub minister właściwy do spraw budownic odwołanie się od decyzji ustalającej wyso kownikiem wieczystym a właściwym orga
twa, gospodarki przestrzennej i mieszkanio kość odszkodowania za przejęcie nierucho nem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie doj
wej - w przypadku wydania decyzji przez mości.
dzie, na wniosek właściciela lub użytkownika
wojewodę. Właściciel nieruchomości może Wartym podkreślenia jest możliwość uzy wieczystego odszkodowanie ustala się i wy
odwołać się od niekorzystnej dla siebie de skania odszkodowania o podwyższonej war płaca według zasad i trybu obowiązujących
cyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia tości, a dokładnie o dodatkowe 5%. Będzie przy wywłaszczaniu nieruchomości.
mu zawiadomienia o wydaniu decyzji o ze to miało miejsce w przypadku, w którym do Właściwy organ składa wówczas wniosek
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej. tychczasowy właściciel lub użytkownik wie o ujawnienie w księdze wieczystej praw gmi
W przypadku, gdy decyzja organu drugiej czysty nieruchomości objętej decyzją o ze ny, powiatu, województwa lub Skarbu Pań
instancji, rozpatrującego odwołanie właści zwoleniu na realizację inwestycji drogowej stwa do działek gruntu wydzielonych pod
ciela nieruchomości, będzie dla niego nie odpowiednio wydatę nieruchomość lub wyda drogi publiczne lub pod poszerzenie istnie
korzystna, może on w ciągu 30 dni od dnia nieruchomość i opróżni lokal oraz inne po jących dróg publicznych. Podstawą wpisu
jej doręczenia zaskarżyć ją do właściwego mieszczenia niezwłocznie, lecz nie później tych praw do księgi wieczystej jest ostatecz
miejscowo wojewódzkiego sądu administra niż w terminie 30 dni od dnia, w którym de na decyzja zatwierdzająca podział.
cyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu cyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji
Administracyjnego. Organ orzekający w dru drogowej stała się ostateczna lub doręczono
giej instancji jest zobowiązany do rozpatrze taką decyzję zaopatrzoną w rygor natych
Celichowski Szyndler i Partnerzy
nia odwołania strony od decyzji o zezwoleniu miastowej wykonalności.
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
na realizację inwestycji drogowej w terminie Podkreślić należy, że rozwiązania przewi
ul. Szkolna 5/15 61-832 Poznań,
tel: 61 8523261 fax: 61 8523262
30 dni. Natomiast sąd administracyjny roz dziane w specustawie drogowej budzą wąt-

W
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Dzień Dziecka z Ośrodkiem Kultury
------------------------Joanna Gryczyńska
okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka 28 maja Ośrodek Kultu
ry w Luboniu zorganizował dla wszy
stkich dzieci plenerowy festyn na pla
cu przy ulicy Wschodniej.

Z

Od wczesnego popołudnia aż do wieczora
na najmłodszych czekały liczne niespo
dzianki. O wesołą oprawę imprezy zadba
ła Agencja Artystyczna Crazy Events, pre
zentując program wokalno-rozrywkowy
„Kurczak Koko i przyjaciele” . Uczestni
cy Dnia Dziecka bawili się razem z ani
matorami i brali udział w konkursach,
w których można było wygrać nagrody.
W spólne śpiewy i taneczne korowody za
chęciły do zabawy nawet najbardziej nie
śmiałych.
Na scenie wystąpiły dzieci z Ośrodka Kul
tury prezentując taniec ludowy, hip-hop
oraz taniec nowoczesny. Pod opieką clow 
nów można było spróbować swoich sił
w chodzeniu na szczudłach oraz puszcza
niu ogromnych baniek mydlanych. Weso
ła Biedronka śpiewała ulubione piosenki
dzieci, a Pippi Langstrumpf malowała twa-

26

Dzieri Dziecka na ulicy Wschodniej
rze w piękne wzory. Na łasuchów czekały
stoiska z kolorową w atą cukrową, pop
cornem i smakołykami z grilla. Od m a
skotki Ośrodka Kultury, Zielonej Żabki,
można było otrzymać słodki poczęstunek

i daszek okrywający buzię przed słońcem,
którego w tym dniu nie zabrakło. Dzię
kujemy wszystkim uczestnikom za przy
bycie i zapraszamy na Dzień Dziecka
z Ośrodkiem Kultury w przyszłym roku.»

Nasze dzieje

Działają w Luboniu

Miasto Luboń powstało w 1954 roku,
jednak pierwsza wzmianka o wsi o takiej
nazwie sięga XIV wieku. Przez setki lat miej
scowość rozrastała się i rozwijała,
aż do stanu dzisiejszego. Żabikowo, Lasek
i Stary Luboń, z których powstało dzisiejsze
miasto, mają swoje legendy, o których część
z nas już nie pamięta, symboliczne miejsca
i epokowe wydarzenia. Chcąc przybliżyć
starszym i młodszym mieszkańcom dzieje
naszego miasta postanowiliśmy od kolejne
go numeru publikować historię Lubonia
w odcinkach. Fragmenty opowieści autor
stwa Izabelli Szczepaniak będzie można
zbierać, aby stworzyć z nich ciągłą opo
wieść. Zachęcamy zatem do kolekcjonowa
nia bieżących wydań Informatora
Miasta Luboń.

Luboń skupia wokół siebie liczne organi
zacje społeczne oraz zrzeszenia, których
wspólną cechą jest niezarobkowa działal
ność. Stowarzyszenia te posiadają zorgani
zowane struktury i własny regulamin. Mają
charakter otwarty i chętnie przyjmują
w swe szeregi nowych członków. Na ła
mach Informatora Miasta Luboń pragnie
my zaprezentować działające wmieście
organizacje, podejmujące ważne z punktu
widzenia mieszkańców działania. Jeśli je
steś członkiem lubońskiego stowarzyszenia
i pragniesz je przedstawić na tamach prasy,
skontaktuj się z naszą redakcją pod nume
rem telefonu:
61-8-130-072 lub adresem mailowym:
infolubon@gmail. com.
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Półkolonie letnie
z Ośrodkiem Kultury
w Luboniu
zapisy:
OŚRODEK KULTURY W LUBONIU '
UL. SOBIESKIEGO 97 62-030 LUBOŃ
TEL/FAX. 061/8130-072
tel kom. 500 287 325
plan półkolonii:
www.oklubon.pl
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VIII Turniej w Boules
------------------------Joanna Gryczyńska
ażdego roku w kwietniu Ośro
dek Kultury w Luboniu organizu
je Turniej o Puchar Burmistrza M ia
sta Luboń w Boules.
30 kwietnia 2011 roku impreza odbyła
się po raz ósmy. Popularna we Francji
gra również w Luboniu ma swoich m i
łośników . Piękna pogoda um ożliw iła
tym razem sportową rywalizację aż pięt
nastu drużynom. Pierwsze miejsce za
jęła drużyna „K ulki”, zdobywając głów
ną nagrodę - puchar oraz kije do nordic
walking. Drugie miejsce przypadło dru
żynie „G um isie”, która otrzymała wy
różnienie w postaci statuetki oraz zestaw
do gry w badmintona, natomiast miej
sce trzecie zdobył team „Vivace”, który
oprócz statuetki otrzymał rakietki do te
nisa stołowego. W yróżnienie zdobyła też
drużyna „Carwany”, która zajęła czwarte
miejsce. N agrody oraz gadżety Urzędu
Miasta Luboń w ręczył burmistrz Lubo
nia Dariusz Szmyt. Gościem specjalnym

M k i

K

Aż 15 drużyn wzięto udziat w tegorocznym turnieju w Boules

turnieju była również dyrektor zaprzyja
źnionego z Ośrodkiem Kultry Domu Bre
tanii w Poznaniu. Podczas imprezy trady

cyjnie można było spróbować specjałów
francuskiej kuchni. Zapraszamy do wspól
nej zabawy w przyszłym roku!
■

Święto Niezapominajki
------------------------Joanna Gryczyńska
radycyjnie w połowie maja, w ca
łej Polsce, obchodzone jest w io 
senne Święto Niezapominajki. Akcja
została zapoczątkowana 15 maja
2002 roku przez redaktora radiowej
Jedynki, prowadzącego „Ekoradio",
Andrzeja Zalewskiego.

T

Szarotki oraz goście - przejechali przez
miasto śpiewając swoje ulubione pio
senki. Rozśpiewany korowód dotarł na
Wzgórze Papieskie oraz pod Krzyż Mile
nijny, gdzie zapalono znicze oraz złożono
kwiaty. Po przejażdżce w Ośrodku Kultu
ry w Luboniu odbył się piknik połączony
ze śpiewami.
■

I G n rn ń d u

14 m aja'p rzez Luboń przejechały roz
śpiewane, przystrojone kwiatami brycz
ki. Pasażerowie - Zespół Śpiewaczy

Uczestnicy Święta Niezapominajki zawsze składają kwiaty na Wzgórzu Papieskim

W ystawa prac plastycznych w Ośrodku
W maju otworzyliśmy wystawę prac uczestników zajęć plastycznych dla mło

dzieży i dorosłych prowadzonych przez artystę-plastyka Dariusza Głowackiego
w Ośrodku Kultury w Luboniu. Wystawa jest dla nich świetną okazją do zoba
czenia swoich prac w przestrzeni publicznej, dokonania oceny swojego talentu
i zaangażowania. Wiele z pokazywanych rysunków i obrazów cechuje zaskakują
co wysoki poziom i warto im się baczniej przyjrzeć.W wystawie biorą udział: Ola
Herr, Klaudia Kampa, Weronika Perz, Marlena Szczepska-Jakubowska, Kamila
Trusiewicz i Jan Jakubowski.
5 (137) maj 2011
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Krzysztof Zanusii w Luboniu
------------------------Joanna Gryczyńska
środek Kultury w Luboniu miał
okazję podejmować niezwykłe
go gościa. Krzysztof Zanussi odw ie
dził Luboń 28 kwietnia. W ybitny pol
ski reżyser, scenarzysta, producent,
autor takich film ó w jak Barwy Ochronne, Struktura kryształu, Cwał,
Persona non grata i wielu innych
dzieł kinematografii spędził w Lubo
niu cały dzień odwiedzając najcie
kawsze zakątki miasta.

Spotkanie

z Krzysztofem Zanussim w Ośrodku Kultury w Luboniu

kach kariery na rynku filmowym. Chętnie
odpowiadał na pytania dotyczące nie tylko
stworzonych przez niego filmów i scena
riuszy, ale także pytania o kulinarne pre
ferencje i miłość do samolotów.
N a zakończenie tego bardzo interesują
cego spotkania można było otrzymać au
tograf reżysera oraz zrobić pamiątkowe
zdjęcie.
■

Pragniemy podziękować Dorocie i Sła
womirowi Morkowskim, właścicielom
nowo otwartej restauracji Verona w Lu
boniu przy ulicy Sobieskiego za przygo
towanie specjalnej kolacji dla naszego
gościa.

Archiwum

Zwiedził między innymi były obóz karnośledczy w Żabikowie i galerię w zakła
dzie Lubanta, gdzie co roku odbywają
ię też spektakle w ramach Międzynaodowego Festiwalu Teatralnego Malta.
Miał też okazję spróbować specjałów
lokalnej gastronomii jedząc posiłki w re
stauracji Marago i niedawno otwartej Me
ronie. W trakcie wizyty w Luboniu reży
ser odbył spotkanie z Burmistrzem M ia
sta Luboń, Dariuszem Szmytem oraz pro
boszczem jednej z lubońskich parafii,
księdzem Józefem Majchrzakiem. Udzie
lił również wywiadu dziennikarzom rosyj
skiej telewizji, którym po przejechaniu
wielu kilometrów udało się porozmawiać
z reżyserem dopiero w Luboniu. Krzysz
to f Zanussi spotkał się również z licznymi
wielbicielami swojej twórczości - ucznia
mi Gimnazjum nr 1 w Luboniu oraz m ie
szkańcami miasta. Podczas spotkania w Ośrodku Kultury reżyser ciekawie opowiaał o swojej młodości, debiutach i począt

J. Gryczyńska

O

Krzysztof Zanussi w restauracji Verona

Warsztaty z fotografii z Ośrodkiem Kultury
_______M arta Rocławska-Kamińska

ficzne umiejętności.
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■

M. Rocławska-Kamińska

W Gimnazjum nr 1 w Luboniu, w ramach
zajęć fotograficznych, odbywają się cykli
czne spotkania z artystą-plastykiem Da
riuszem Głowackim. W tym semestrze
uczniowie przygotowują wystawę foto
graficzną zatytułowaną „M oje m arzenie”,
którą będzie można oglądać w czerwcu
w Ośrodku Kultury. Ostatnie dwa spotka
nia z plastykiem dotyczyły nurtów w fo
tografii i opowieści o tym, jak fotografia
przeplata się z innymi dziedzinami sztu
ki. Oba spotkania były źródłem inspira
cji dla uczniów w ich fotograficznych po
szukiwaniach. Uczniowie w ramach zajęć
z fotografii wyjeżdżają na plenery, orga
nizują wystawy i ćwiczą swoje fotogra
Uczniowie z Gimnazjum nr 1 na fotograficznych warsztatach
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ŚRODEK K U IO R Y
Ośrodek Kultury w Luboniu zaprasza:

PONIEDZIAŁEK
15:00-18:00 Indywidualna nauka gry na gitarze akustycznej
i klasycznej, nauka akordów pod okiem instruktora, muzyka,
Jana Gogojewicza
16:30-17:15 Glottodydaktyka
19:00-21:15 Lekcje tańca z dyplomowanymi instruktorami tań
ca sportowego, medalistami formacji tanecznych, prowadzący
mi też zajęcia w poznańskim Starym Browarze: Urszula Dorsz
i Maciej Dorsz, absolwent Form Gimnastyczno-tanecznych
i Fitness na poznańskim AWF:
19:00-20:00 Salsa solo
20:15-21:15 Salsa w parach, grupa zaawansowana
18:00-20:00 Chór Bard (sala Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka”)
W TOREK

16:00-18:45 Lekcje tańca ludowego, poznawanie polskiej mu
zycznej kultury ludowej pod okiem instruktorki, absolwentki
szkoły baletowej, Renaty Lis
16:00-17:00 Grupa początkującą
17:15-18:45 Grupa zaawansowana
16:30-20:30 Zajęcia plastyczne prowadzone przez artystę-plastyka, Dariusza Głowackiego.
16:30-17:30 I grupa (5-7 lat)
17:30-18:30 11 grupa (8-12 lat)
17:00-20:20 młodzież i dorośli
18:00-19:30 Nauka gry na flażoletach z instruktorem, m uzy
kiem, absolwentem Szkoły Muzycznej II stopnia, Krzysztofem
Brychem
19:00-20:30 III grupa (13 lat, dorośli)
17:00-19:00 Zespół Śpiewaczy „Szarotki”
18:00-20:00 Zespół Wokalny Formoza

ŚRODA

10:00-11:30 Tuptusie, ogólnorozwojowe zajęcia dla najmłod
szych dzieci, prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga
do pracy z dziećmi. Zabawy przy muzyce, gimnastyka, śpiew,
plastyka.
13:00-18:00 Indywidualna nauka gry na instrumentach klawi
szowych z instruktorem, muzykiem, Janem Gogojewiczem
13:00-20:00 Klasa śpiewu rozrywkowego, emisja wokalna, za
sady pracy z mikrofonem, tworzenie własnej stylistyki wokal
nej. Lekcje prowadzone przez absolwentkę Akademii M uzycz
nej w Poznaniu, M ałgorzatę Żurek
16:00-18:00 Zajęcia z języka polskiego dla uczniów szkół pod
stawowych i gimnazjów prowadzone przez polonistkę, Wandę
Suleję-Kot
16:30-17:15 Glottodydaktyka
18:55-20:50 lekcje tańca prowadzone przez Urszulę i Macieja
Dorsz oraz Anitę Jeżyńską, instruktorkę fitness:
18:55-19:45 Hip-Hop, dzieci 5-10 lat
19:50-20:50 Hip-Hop, m łodzież i dorośli
18:00-21:00 Spotkania Grupy AA „Avanti”
CZWARTEK:
16:30-18:30 próby zespołu muzycznego „Ton”
17:00-19:00 lekcje tańca now oczesnego pod okiem instruktorki
Marii Nawrockiej
17:00-18:00 dla dzieci w wieku 6-7 lat
18:00-19:00 dla dzieci w wieku 7-12 lat
18:00-20:00 Zespół Wokalny Formoza

W wyznaczonych wcześniej terminach: Koło Gospodyń
Wiejskich, Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli, Związek
Hodowców Gołębi, Lubońskie Stowarzyszenie Historyczne,
zespół muzyczny In Twilight Embrance.
Informacje: 61 8130 072, 500 287 325 i www.oklubon.pl

r ———————————————————————————————————————————————————I

; Reklama w Informatorze Miasta Luboń

;

■ Prowadzisz wtasną działalność? Masz firmę, sklep, świadczysz usługi i potrzebujesz
! rozgłosu? Skorzystaj z naszej oferty reklamowej. Proponujemy szeroki wybór modułów
w wersji kolorowej lub czarno-białej w konkurencyjnych cenach.
i Kontakt: reklama.informator@gmail.com, teł. 61-8-130-072

|

i

i

i
——————————————————————————————————————————J

Przykładowe moduły reklamowe w Informatorze Miasta Luboń i ich ceny:

30

45x65 mm
czarno-biały 30zł. + vat
kolor 50 zł. + vat

183x130 mm
czarno-biały 200zt. + vat
kolor 300 zł. + vat

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

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

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

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

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

90x130 mm
czarno-biały 100zł. + vat
kolor 150 zł. + vat
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SKORBET
LUBET-C
ZIMOBET
ZIMOBET 334
POSABET
EKONBET
LUBOPLAST A/B/C

LUBANTA SA

BETOSTAT
p r o d u c e n t d o m ie s z e k d o b e to n u i z a p r a w

EKONBET-Z

lat działalności na rynku

LUBANTA SA ul. Armii Poznań 49; 6 0 -0 3 0 Luboń

Bielizna Rajstopy Pasmanteria
RAJO Luboń
1 Piętro
Ul. Źabikowska 66

www.lubanta.pl

' SHP

KONKRET
S Z K O L E N IA

pon.-sob.
10:00-21:00
nd.
10:00-19:00

N A D ZÓ R
O BSŁUG A
u l. E liz y O r z B s z k o w e j 1 5
B P -O 2 O S w a rz ę d z
c a l. k o m . 5 0 3

9 3 1

b h p k o n k r e t.p l

B S4

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 W od-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
„Translub” Sp. 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

Straż Pożarna
ul. Żabikowska 36
tel. 061-813-09-98

Stacja PKP
ul. Dworcowa 1
tel. 061-633-38-16

Posterunek Energetyczny
ul. Fabryczna 2
tel. 061-813-03-02

Poczta
Luboń 1
ul. Poniatowskiego 18
061-813-02-33

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Źródlana 1
tel. 061-810-50-85

Luboń 3
ul. Wschodnia 19/22
061-899-11-40

Cmentarz Komunalny
w Luboniu
ul. Armii Poznań 51c

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

Administrator - Biuro
Majątku Komunalnego
tel. 061-813-00-11
w godz. 9.00-15.00

LUBOŃ OCZAMI MŁODYCH
To miejsce
pragniemy
przeznaczyć
dla młodych
mieszkańców
Lubonia. Zapraszaamy młodzież
do przesyłania
swoich zdjęć, które
poświęcone zostaną
naszemu miastu.
Jeśli zauważyliście
coś ciekawego, za
bawnego, ładnego
lub irytującego,
to prosimy Was o
wykonanie fotografii
takiej sytuacji lub
miejsca i przestanie
na m ailowy adres
redakcji:
infolubon@gmail.com
W tym numerze
publikujemy
fotografię
Julii Wilczek.
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