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III Igrzyska Europejskie w Luboniu

Drużyny polskie: lubonianie i gostynianie

--------------------------Agnieszka Begier
namienici goście z Francji, Ru
munii i Gostynia przez siedem
dni uczestniczyli w wymianie part
nerskiej i zmaganiach sportowych
zrealizowanych w ramach III Igrzysk
Europejskich, odbywających się w Lu
boniu. Turniej zorganizowany 20 i 21
sierpnia bieżącego roku przez „S to 
warzyszenie Luboń Bez Granic" był
integralną częścią obchodów Jubile
uszu 10-lecia Stowarzyszenia.

Z

W zawodach udział wzięli przedstawicie
le francuskich gmin z okolic Rouen, ru
muńskiego Bumbesti Jiu oraz reprezen
tanci Lubonia i Gostynia. W czasie dwóch
dni zmagań sportowych uczestnicy ry
walizowali w kilkunastu różnorodnych
konkurencjach olimpijskich, odbywają
cych się w hali widowiskowo-sportowej
Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz na boisku sportowym „Orlik” przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu.
Najlepszą drużyną III Igrzysk Europej
skich okazała się reprezentacja Rumunii.
N ajzabawniejszą dyscypliną zawodów
jednogłośnie uznano sumo, którą wygrała
drużyna francuska.

Chciałbym podziękować członkom lubońskiej drużyny za godną reprezentację miassta, poszanowanie zasad fair play i w spa
niałą atmosferę podczas tegorocznych za
wodów, a organizatorom za dobrą i spraw
ną organizację tego wy
darzenia. W szczegól
ności dziękuję lubońskim rodzinom za
wspaniałe przyjęcie
przedstawicieli dele
gacji zagranicznych
i opiekę podczas
ich pobytu
w naszym
mieście

- podkreślił Burmistrz Miasta, Dariusz
Szmyt.
Na zakończenie igrzysk Burmistrz Lu
bonia w ręczył puchar zwycięskiej druży
nie i przypom niał o niepisanej umowie, I
zgodnie z którą zdobywca lauru olimpij
skiego staje się gospodarzem kolejnych
Igrzysk Europejskich.
■
Rozm owy z uczestni»..
kami igrzysk na

stronie 27.

Jean-Luc Duflou i Jean-Claude Boutrais - mistrzowie zawodów sumo, najzabawniejszego wy
darzenia igrzysk

Otwarcie dworca w Luboniu
------------------------------------------------------------------------------- Agnieszka Begier
modernizowany dworzec kolejowy w Luboniu otw orzył swoje podwoje
dla pierwszych pasażerów. Funkcjonalny i bezpieczny stał się w izytów ką
Miasta i spółki PKR
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itam w lipcowo-sierpniowym Informatorze.
W związku z inauguracją
Lubońskiego Uniwersytetu
III Wieku zachęcam do prze
czytania związanych z nim
informacji na stronach 4-6.

taż nowych instalacji wewnętrznych oraz
zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Inwestycja została zrealizowana w ramach
programu rewitalizacji dworców kole
jow ych PKP w oparciu o środki pocho
dzące z budżetu państwa, funduszy Unii
Europejskiej oraz funduszy własnych PKP
S.A. Od września bieżącego roku obiekt
stanie się nową siedzibą Straży Miejskiej
w Luboniu.
Jak podkreślił Burmistrz Miasta Luboń,
Dariusz Szmyt - Koszt wynajmu wyremon
towanych pomieszczeń dworca będzie po
równywalny z dotychczasowymi opłatami
ponoszonymi przez Miasto, natomiast prze
niesienie siedziby Straży Miejskiej pozwoli
lepiej wykorzystać obecnie wynajmowane
na ich potrzeby pomieszczenia przychodni
przy ulicy Poniatowskiego.
■

Uroczyste przecięcie wstęgi inaugurujące funkcjonowanie dworca po blisko rocznym remoncie

I. Szczepaniak

Szanowni Mieszkańcy Lubonia

Uroczyste otwarcie dwóch zmodernizowa
nych dworców w Luboniu i Poznaniu od
było się 30 sierpnia bieżącego roku. W wy
darzeniu udział wzięli przedstawiciele
władz samorządowych i centralnych, re
prezentanci Inwestora - PKP S.A. oraz
licznie przybyli mieszkańcy Lubonia.
Ceremonię uświetniły lubońskie zespoły
Ton, Szarotki oraz Formoza, działające
przy Ośrodku Kultury w Luboniu. Nawią
zaniem do stylu retro był zabytkowy pa
rowóz „Piękna Helena”, którym przybyli
na lubońską uroczystość goście przemie
ścili się na Dworzec Letni w Poznaniu.
Rozpoczęty w 2010 roku przez spółkę PKP
proces inwestycyjny zmienił oblicze kolei
we wszystkich regionach Polski. Trwające
blisko rok prace budowlane objęły remont
elewacji, dachu, wnętrza budynku, mon

Zmodernizowany budynek lubońskiego dworca

Przejazd retro parowozu „Piękna Helena”
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Luboński U n iw ersytet Trzeciego W ieku

jące historię miasta Luboń, środowisko
naturalne, psychologię, pomoc społecz
lacówki dydaktyczne dla seniorów działają na całym świecie. A ktyw izują ną, medycynę i inne dziedziny, a także
i wykorzystują potencjał starszego pokolenia. Od jesieni z oferty Uniwer udział w spotkaniach okolicznościowych,
sytetu Trzeciego Wieku będą mogli skorzystać także mieszkańcy Lubonia.
zajęciach sportowych i ruchowych, prace
w sekcjach tematycznych, czy poradni
ctwo prawne i biurowo-kancelaryjne.
Program dodatkowy uwzględniać będzie
lektoraty językow e, zajęcia turystyczne,
edukację informatyczną, aqua aerobik
i wspólne wyjścia kulturalne. Zajęcia odby
wać się będą na terenie Lubonia oraz częś
ciowo w Poznaniu. W arunkiem rozpo
częcia zajęć jest utworzenie grupy liczą
cej 20 osób. Grupy językow e, informa
tyczne oraz sportowe mogą liczyć maksy
malnie 12 słuchaczy. Rok akademicki L u^
bońskiego uniwersytetu Trzeciego Wieku
trwa od 1 października do 1 czerwca.
Nie siedź w czterech ścianach. Zgłoś
się do nas! Poszerz swoją wiedzę
i grono znajomych!
W niosek zgłoszeniowy znajduje się na są
Uniwersytet III Wieku z siedzibą w O środ mowy). Należy też wybrać maksymalnie siedniej stronie. M ożna go również pobrać
2 sekcje tematyczne, w których chce się w Urzędzie Miasta, plac E. Bojanowskieku Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego
go oraz w Ośrodku Kultury w Luboniu,
97 zaprasza w szystkich mieszkańców Lu uczestniczyć oraz zajęcia fakultatywne.
bonia powyżej 50 roku życia. Nabór słu Luboński Uniwersytet Trzeciego Wieku ulica Jana III Sobieskiego 97.
chaczy na najbliższy semestr trwa do 10 proponuje seniorom udział w programie Tel.: 61-8-130-072 i 500-287-325
października 2011 roku. Wystarczy w y podstawowym oraz dodatkowym, który Strona internetowa: www.3wiek.lubon.pl
pełnić kwestionariusz zgłoszeniowy i w sie będzie częściowo odpłatny. W ramach pro Informacji udziela również Urząd Miasta
dzibie Uniwersytetu uiścić opłatę człon gramu podstawowego zapewnia się comie Luboń, pokój 114 od wtorku do piątku
sięczne wykłady tematyczne uwzględnia w godzinach od 12:00 do 15:00.
kowską w wysokości 50 zł. (za semestr zi-

___________________________________________________Joanna Gryczyńska

P

Luboński
Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością prezentuję Państwu projekt Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest mi niezmiernie milo, że propo
zycja aktywizacji i integracji naszych mieszkańców spotkała się z pełnym uznaniem wielu lubońskich środowisk. Mam nadzie
ję, że Uniwersytet spotka się również z zainteresowaniem z Państwa strony. W przygotowanym programie na rok 2011/2012
nie zabrakło wykładów ogólnych, lektoratów językowych, zajęć sportowych, turystycznych, artystycznych i wielu innych. Mam
nadzieję, że każdy mieszkaniec Lubonia powyżej 50 roku życia znajdzie w mm interesującą formę spędzenia czasu wolnego.
Dziękuję Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisławowi Marci
niakowi, że zgodził się objąć patronatem nasz Luboński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Zachęcam Państwa do wpisania się na listę słuchaczy. Niech ta inicjatywa będzie naszym wspólnym dziełem.

Serdecznie Państwa pozdrawiam
Dariusz Szmyt Burmistrz Miasta Luboń i Kanclerz Lubońskiego Uniwersytetu 111 Wieku

Rada Programowa Uniwersytetu III Wieku
29 lipca 2011 roku w gabinecie Burmistrza
Miasta Luboń Dariusza Szmyta odbyta
się uroczystość wręczenia nominacji na
członków Rady Programowej Lubońskiego
Uniwersytetu III wieku. Do składu Rady Pro
gramowej zostali zaproszeni: prof. dr hab.
Janusz Karwat, Zbigniew Trawka - dyrek
tor LOSiR, Regina Górniaczyk - dyrektor
Ośrodka Kultury w Luboniu, Grażyna Leciej
- dyrektor SP 3, Zbigniew Jankowski - dy
4

rektor SP 1, Irena Skrzypczak, dr Mikołaj
Tomaszyk. Przewidziany został również wa
kat dla osoby wybranej z grona słuchaczy
Uniwersytetu.
Według przyjętego Regulaminu Kanclerzem
Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku jest
każdorazowo urzędujący Burmistrz Miasta
Luboń. W okolicznościowym wystąpieniu
Burmistrz zwróci! uwagę na fakt, że prawie
jedną trzecią mieszkańców naszego miasta

stanowią osoby powyżej 50 roku życia.
Wielu z nich mieszka w Luboniu od urodze
nia, niektórzy przeprowadzili się do nas do
ceniając walory naszego miasta, bliskość
parku narodowego, atrakcyjną ofertę kultu
ralną. Warto zaprosić te osoby do jeszcze
większej aktywności, do tego, by kształto
wały klimat Lubonia.
Patronat nad powoływanym Lubońskim
Uniwersytetem III Wieku obejmuje Jego
Magnificencja prof. dr hab. Bronisław Mar
ciniak - Rektor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. (M. Tomaszyk)
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Kwestionariusz zgłoszeniowy Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
1. Dane osobowe:
- imię i nazw isko..................................................
- data urodzenia....................................................
- adres zam ieszkania.............................................
- telefon...................................................................
- E-m ail....................................................................
2. Aktywność zawodowa:
Tak....................................................ja k a .....................................
N ie.............
3. Zainteresowania:
- literatura
- pisanie listów, pamiętników, wierszy, opracowań
- teatr, kino
- muzyka, śpiew
| prace ręczne, haftowanie, malowanie, rzeźbienie
- sport, rekreacja
- turystyka pieszo-rowerowa
- inne (w ym ienić)........................................................................
4. Deklaruję uczestnictwo w sekcjach:
- Program podstawowy:
a/ sekcja historii miasta Luboń i edukacji regionalnej
b/ sekcja artystyczna a w jej ramach: hafciarstwo, muzyka, kultura i sztuka, florystyka, plastyka
c/ sekcja biblioteczna
d/ sekcja sportowo-rekreacyjna a w jej ramach: tenis stołowy, nordic walking, turystyka piesza, turystyka rowerowa, brydż
sportowy/ towarzyski, szachy, grupa gimnastyczno-taneczna, boules
e/ inne wg zapotrzebowania słuchaczy
«
- Program dodatkowy:
a/ sekcja sportowo-rekreacyjna a w jej ramach: gimnastyka w wodzie dla seniorów, nauka pływania dla seniorów, senior cycling,
pilates, „zdrowe plecy”, sauna fińska z lampami solnymi (mikroklimat groty solnej)
b/ sekcja j. niemieckiego
c/ sekcja j. angielskiego
d/ sekcja informatyczna
e/ inne wg zapotrzebowania słuchaczy

Regulamin opłat Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku z siedzibą w Luboniu
1. Działalność Lubońskiego Uniwersy
tetu III wieku (dalej LUTW ) jest finan
sowana z opłat wnoszonych przez człon
ków. Na opłaty składają się:
a) opłata członkowska w wysokości 50
zł (wnoszona przez wszystkich słuchaczy
LUTW raz na semestr. W niesienie opłaty
uprawnia do uczestniczenia w programie
podstawowym LUTW oraz w wykładach
i spotkaniach o charakterze otwartym or
ganizowanych w mieście).
b) opłaty za udział w zajęciach sekcji
w programie dodatkowym (tabela opłat
na stronie 6)
c) koszty materiałów potrzebnych na za
jęcia. Cena zajęć językow ych nie obej
muje podręcznika.
2. Liczba miejsc w poszczególnych sek
cjach jest ograniczona. O zapisie decydu
je kolejność zgłoszeń. W arunkiem uru
chomienia danej sekcji jest zapisanie się
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minimalnej wymaganej liczby uczestni
ków w liczbie 20 osób (za wyjątkiem sek
cji językow ych, informatycznych i spor
towych).
W przypadku braku miejsc na wybraną
sekcje, słuchaczowi przysługuje zwrot
wpłaty.
3. LUTW może również finansować swo
ją działalność otrzymując darowizny od
osób fizycznych lub prawnych bądź z in
nych środków zewnętrznych.
4. Podstawą zapisu na zajęcia jest wypeł
nienie formularza rekrutacyjnego, dekla
racji wyboru sekcji oraz przedstawienie
kopii dowodu wpłaty. Opłata jest w no
szona za semestr lub dany rok akadem ic
ki z góry.
Opłaty dokonywane są w biurze LUTW
w Ośrodku Kultury w Luboniu ul. Sobie
skiego 97.
5. W przypadku rezygnacji z udziału

w wybranej sekcji przed pierwszymi za
jęciam i należy w biurze LUTW złożyć
pisem ną rezygnację - wówczas nastąpi
zwrot opłaty za sekcję (opłata członkow
ska i inne nie podlegają zwrotowi). Jeżeli
rezygnacja nastąpi najpóźniej po drugich
zajęciach, istnieje możliwość (na pisem 
ną prośbę słuchacza) przeniesienia w pła
ty za sekcję na kolejny semestr.
6. W wykładach za zgodą Sekretarza
LUTW m ogą uczestniczyć osoby nie
będące członkam i LU TW pod w arun
kiem:
a) uzyskania pisemnej zgody Sekreta
rza LUTW przed wybranych wykładem,
warunkowanej liczbą miejsc w sali oraz
brakiem innych przeciwwskazań organi
zacyjnych,
b) uiszczenia i dostarczenia do biura
LUTW potwierdzenia opłaty w wysoko
ści 10 zł. przed wybranym wykładem
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Regulamin Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku
1. Tworzy się Luboński Uniw ersytet III
wieku z siedzibą w Luboniu, przy O środ
ku Kultury; ul. Sobieskiego 97. Działal
ność LUTW wpisuje się w profil działań
podejm owanych przez Ośrodek K ultu
ry w Luboniu zgodnie z Regulaminem
Ośrodka Kultury.
2. Słuchaczem LUTW może być każdy
zam eldow any mieszkaniec miasta Lu
boń, który ukończył 50 rok życia, bez
względu na poziom wykształcenia, każ
dy kto pragnie pogłębić w iedzę i przeja
w ia w olę dalszego rozwoju intelektual
nego.
3. Słuchaczem zostaje osoba, która:
a/ pobierze w U rzędzie M iasta Luboń lub
w innym miejscu i złoży w term inie w y
pełniony kw estionariusz zgłoszeniowy
b/ dokona w yboru sekcji i/lub zajęć fa
kultatywnych spośród oferty przedsta
wionej przez Radę Program ową LUTW
c/ dokona opłaty członkowskiej
d/dokona innych opłat przewidzianych
w Regulaminie opłat LUTW
e/ przyjm uje za własne zasady w spółży
cia w ramach LUTW, określone w za
łączniku nr 1.
4. Każda>osoba wstępująca w poczet słu
chaczy LUTW zobligow anajest do doko
nania opłaty członkowskiej w wysokości

50,00 PLN na semestr. Semestr zimowy
w LUTW trwa od 1 października do 31
stycznia. Sem estr letni rozpoczyna się 1
lutego i trwa do końca czerwca.
Opłaty dokonuje się w siedzibie Ośrodka
Kultury w Luboniu.
4a/ Działalność LUTW jest finansowana
z opłat za kształcenie wnoszonych przez
słuchaczy.
N a opłaty mogą składać się:
a. opłata rekrutacyjna,
b. opłata członkowska,
c. opłaty za udział w zajęciach sekcji,
d. odpłatność za wycieczki,
e. dowolne wpłaty członków,
f. darowizny osób fizycznych lub praw 
nych.
4b/ wysokość opłat je st regulowana od
rębnym regulaminem.
5. Słuchacz może wybrać maksymalnie
2 sekcje tematyczne, w których pragnie
uczestniczyć.
6. W arunkiem rozpoczęcia zajęć w sek
cjach lub zajęć z oferty dodatkowej jest
powstanie grupy liczącej minimum 20
osób. Grupy językow e oraz informatycz
ne m ogą liczyć m aksym alnie 12 słucha
czy natom iast grupy sportow o-rekreacyj
ne minimum 12 uczestników.
7. Słuchacz otrzym uje indeks i dyplom

Opłata za udział w zajęciach sekcji w programie dodatkowym
Sekcja
Gimnastyka w wodzie dla seniorki i seniora
J. Niemiecki
J. Angielski
Informatyczna
Nauka pływania dla seniorów
Senior cycling
Pilates
„Zdrowe Plecy”
Sauna fińska z lampami solnymi (mikroklimat groty skalnej)
6

ukończenia LUTW, które mają charakter
symboliczny
8. Słuchacz otrzymuje Kartę S łu c h a c z e k
LUTW.
9. Zajęcia programu podstawowego odby
w ają się na terenie miasta Luboń każdo
razowo w różnym punkcie miasta w ska
zanym w programie rocznym LUTW. Za
jęcia programu podstawowego mogą się
również odbywać na terenie miasta Po
znania, szczególnie w siedzibach poznań
skich uniwersytetów, szkół wyższych pu
blicznych i niepublicznych.
Koszt dojazdu na zajęcia programowe
pokrywa Słuchacz.
10. Członkowie LUTW biorą udział w za
jęciach na własną odpowiedzialność. Opła
ty za zajęcia nie obejmują ubezpieczenia.
11. Nad całością prac LUTW czuwa
Rada Programowa LUTW składająca się
z Przewodniczącego, Zastępcy Przew od
niczącego, Sekretarza, Dyrektora O środ
ka K ultury, D yrektora Lubońskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji i trzech osób
wskazanych przez Kanclerza LUTW. Ka
dencja Rady Programowej wynosi 3 lata.
12. Kanclerzem LUTW jest każdorazo
wo urzędujący Burmistrz M iasta Luboń.
13. Rok akademicki LUTW trwa od 1
października do 1 czerwca.

Liczba godzin dydaktycznych
30
30
30
30
30
30
30
30
15

Koszt sekcji
300 zt
110 zt
110 zt
110 zł
' 360 zł
180 zt
180 zt
180 zt
180 zt
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Spotkanie z dowódcą bazy w Krzesinach
-------------------------M ikołaj Tomaszyk
3 lipca Burmistrz Miasta Luboń
Dariusz Szmyt wraz z pracownika
mi Urzędu Miasta wziął udział w zor
ganizowanym na jego prośbę spo
tkaniu z dowódcą 31. Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Krzesinach płk. Ce
zarym Wiśniewskim. Celem spotka
nia było zaprezentowanie dotych
czasowych działań samorządu lubońskiego podejmowanych w sprawie
regulacji stref ograniczonego użyt
kowania dla samolotów F-16.

Archiwum Urzędu Miasta Luboń
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Burmistrz prezentując roszczenia miesz
kańców podkreślił, że to głównie w ich
^m ieniu podejmuje wiele działań koordy
nacyjnych, aranżujących spotkania, któ
rych ostatecznym celem ma być stała regu
lacja stref. Zwrócił uwagę, że pod koniec
maja Miasto Luboń wygrało w pierwszej
instancji ze Skarbem Państw a kwotę
890.506,00 zł. z ustawowymi odsetkami
od dnia 2 7 .12.2005 roku. W nadzwyczaj
otw arty sposób płk. W iśniew ski przy
znał, że zna problem hałasu, na który
uskarżają się nie tylko mieszkańcy na
szego miasta. Ze strony dowódcy padło
wiele zapewnień o zrozumieniu dla na
szej determinacji w walce o uregulow a
nie zasad sąsiedztwa miasta z lotniskiem

Burmistrz Dariusz Szmyt z pik. Cezarym Wiśniewskim

wojskowym w Krzesinach. Ponadto płk.
W iśniewski omówił jego dotychczaso
we działania, których celem jest zm ia
na trajektorii lotów F-16 tak, by przelot
nad miastem był jak najmniej uciążliwy.
Stąd też Baza Lotnictw a Taktycznego
zw róciła się do W ojskow ego Zarządu
Infrastruktury z prośbą o podjęcie dzia
łań celem w yznaczenia stref. Burm istrz
uzyskał zapewnienie, że strefy zrzutu pa
liwa nie znajdą się nad naszym miastem

oraz że F-16 wbrew powszechnej opinii
nie używa nad terenami zabudowanymi
dopalaczy. Hałas jest spowodowany od
chyleniem skrzydeł towarzyszącym przy
wykonywaniu manewrów. Płk. W iśniew
ski zapewnił, że również w interesie bazy
leży uregulowanie problemowych kwestii
w taki sposób, aby nowe strefy nie były pod
dawane częstym zmianom. Panowie zło
żyli deklarację w spółpracy i umówili się na
następne spotkanie jeszcze w tym roku. ■

Docieplanie
budynków
------------------------- M ikołaj Tomaszyk
od koniec ubiegłego tygodnia ru
szyły prace termomodernizacyjne
w naszym mieście. Ich zakres obej
muje między innymi ocieplenie ścian
murowanych, stropodachu niewentylowanego i wentylowanego, ścian
przy gruncie, wymianę starej stolarki
okiennej, zamurowanie o tw orów okiennych i zmniejszenie przeszklenia,
instalację kolektorów słonecznych.
Prace te będą realizowane w różnym za
kresie w budynkach: G im nazjum nr 1
oraz Szkoły Podstawowej nr 3 (do 30.09.
2011 r.), Urzędu Miasta (do 31.03.2012 r.),
Biblioteki Miejskiej (do 31.12.2012 r.),
Szkoły Podstawowej nr 4 (do 30.06.2013 r.),
i Ośrodka Kultury (do 30.09.2013 r.).
Zakładamy, że w efekcie poczynionych
prac wzrośnie efektywność energetyczna
poszczególnych budynków od 42 do 71%.
Tym samym liczymy na oszczędności z ty-
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M. Tomaszyk

P

Dach budynku Szkoty Podstawowej nr 3

tułu zużycia energii, szczególnie w okresie
zimowym, gdy nieszczelne budynki na
leżało dodatkowo nagrzewać. Termomodem izacja jest finansowana ze środków

pochodzących z budżetu miasta oraz ze
środków W ielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie około 2 min. złotych. ■
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Zajadalnia, przysmaków kopalnia
-------------------------- Agnieszka Begier
owo otw arta restauracja na uli
cy Puszkina w Luboniu zaprasza
smakoszy kuchni polskiej i europej
skiej. Pierwsi goście już w połowie lipca mieli możliwość skosztować spe
cjałów przygotowanych przez szefa
kuchni.

N

W oficjalnym otwarciu lokalu, obok wielu
zaproszonych gości, uczestniczył Burmistrz
Miasta Luboń, Dariusz Szmyt, który po
gratulował właścicielom pomysłu i in

wencji oraz życzył sukcesów i dalszego
rozwoju restauracji. Jak podkreślają w ła
ściciele, restauracja Zajadalnia jest świet
nym miejscem na spotkanie biznesowe,
lunch i kolację z najbliższymi. Nowocze
sna, a zarazem subtelna aranżacja w nę
trza restauracji spraw ia, że możemy się
w niej poczuć wyjątkowo. W menu Zajadalni znajdują się zestawy śniadaniowe,
zestawy obiadowe, wspaniała pizza i ma
karony, a także zapiekanki i przekąski oraz
sałatki. Dostępne są typowe dania kuch
ni polskiej takie jak flaki, golonka, szare

Nowy lokal z daniami kuchni polskiej i europejskiej

kluski i kopytka. W łaścicielom gratuluje
my pomysłu, a smakoszy kuchni europej
skiej zapraszamy do Zajadalni!
■

Bezpłatne seanse film o w e w plenerze
-------------------------- Agnieszka Begier
ocne pokazy film ow e w Luboniu
po raz trzeci przyciągnęły setki
miłośników dobrego kina. Nietypowe
sale kinowe pod chmurką zgroma
dziły znawców polskiej i światowej
kinematografii.

N

Podczas zorganizowanego przez Urząd
Miasta Luboń kina letniego można było
obejrzeć tryumfatora tegorocznej Nagro

dy Akademii Filmowej i zdobywcę Osca
ra 2011 w kategoriach: najlepszy film, re
żyser, najlepsza rola pierwszoplanowa,
najlepszy scenariusz oryginalny w reży
serii Toma Hoopera „Jak zostać królem”.
W trochę lżejszym repertuarze, zaprezen
towano komedię romantyczną W oody’ego Allena „Poznasz przystojnego brune
ta” oraz remake polskiej komedii „Och,
Karol” . Letnia inicjatywa cieszyła się du
żym zainteresow aniem m ieszkańców

Wieczorny seans na placu Bojanowskiego

miasta, którzy uczestniczyli w projek
cjach całkowicie bezpłatnie.
■

Luboń na Festiwalu Dobrego Smaku
-------------------------- Agnieszka Begier
iespotykane smaki, w ykw intne
potrawy, egzotyczne i całkiem
swojskie zapachy zawładnęły miesz
kańcami Poznania i Powiatu Poznań
skiego podczas organizowanej na Sta
rym Rynku w Poznaniu piątej edycji
„Festiwalu Dobrego Smaku".

N

Największa plenerowa impreza kulinarna
w Polsce została zorganizowana w dniach
12-15 sierpnia bieżącego roku. W ramach
wydarzenia odbyła się wielkopolska edy

cja konkursu „Nasze Kulinarne Dzie
dzictwo”, konkurs na „Polską Nalewkę
Roku” oraz na najsmaczniejszą czerninę
i ciasto drożdżowe.
Powiat Poznański wraz z gminami na przy
gotowanym stoisku prezentował atrakcje
turystyczne regionu. Luboń oprócz przy
gotowanych folderów, ulotek i gadżetów
miejskich zaprezentował lubońską potra
wę regionalną. Pyra z boczkiem, cebulą
i sosem czosnkowym przypadła do sma
ku zarówno starszym, jak i najmłodszym
uczestnikom Festiwalu.
■

____

Nasza potrawa regionalna miała duże powodzenie

Zlot M iłośników Fiata 126p.
-------------------------- Agnieszka Begier
akończona w 2000 roku pro
dukcja Fiatów 126p lim itowaną
wersją Happy End nie powstrzymała
miłośników małego fiata od pielę
gnowania wspomnień o wspaniałych
bolidach lat 70-tych.

Z

Zorganizowany w dniach 5-7 sierpnia II
Międzynarodowy Zlot Miłośników Fiata
I26p zgromadził pasjonatów auta z całej
polski i krajów Unii Europejskiej. Przed
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stawiciele z Belgii, Republiki Czech, Ho
landii, Słowacji, Węgier, Niemiec i Litwy
6 sierpnia odwiedzili Luboń. Na placu
Edmunda Bojanowskiego w jednym cza
sie zaparkowało ponad 50 maluchów.
Jacek Krzyżański, organizator zlotu, pod
kreślił, że jest to drugie tego typu wyda
rzenie w Luboniu i ma nadzieję, że jesz
cze nie raz mieszkańcy Lubonia będą
mogli podziwiać Fiaty I26p w różnych
wersjach i zaskakujących odsłonach.
Pasjonatów maluchów przywitał bur-

„Matuchy" na placu Bojanowskiego

mistrz, Dariusz Szmyt, który wręczył przy
byłym załogom pamiątkowe gadżety pro
mujące Luboń, życząc na zakończenie
spotkania szerokiej drogi i bezawaryjnej
jazdy.
.

7-8 (139-140) lipiec-sierpień 2011

INFORMATOR Miasta Luboń

WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza I przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż niezabudowanych nieruchom ości gruntowych,
będących własnością M iasta Luboń, położonych w Luboniu
przy ul. Rydla
1. nr działki: 106/1, powierzchnia: 971m2, obręb: Lasek, ozna
czenie tytułu własności: KW PO2P/00248276/6. Księga wie
czysta założona w wyniku odłączenia cz. nieruchomości (dz.
nr 106/1) z kW P02P/00099534/3. Cena wywoławcza w netto:
243.000, wysokość wadium: 25.000, godzina przetargu: 13.00
2. nr działki: 106/2, powierzchnia: 971 m2, oznaczenie tytułu
własności: PO2P/00248275/9
Księga wieczysta założona w wyniku odłączenia cz. nierucho
mości (dz. nr 106/2) z kW P02P/00099534/3. Cena w yw oław 
cza: 243.000, wysokość wadium: 25.000, godzina przetargu:
13:30.
Do ceny sprzedaży ww. działki osiągniętej w przetargu, zosta
nie doliczony należny podatek vat w wysokości 23%.
•Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Luboń nr 20/2011 z dnia
"3.04.201 lr. o warunkach zabudowy i postanowieniem Bur
mistrza M iasta Luboń z dnia 21 kwietnia 201 lr. dla działek nr
106/1 i 106/2 określone zostały warunki zabudowy polegające
na: budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzin
nych w zabudowie bliźniaczej wraz z podziałem działki.
Nieruchomości są obciążone ograniczonym prawem rzeczo
wym (służebność drogowa-wpis w Dziale III Kw), brak zobo
wiązań.
Przetargi na ww. nieruchom ości odbędą się w dniu 7 paź
dziernika 2011 r. w sali nr 208 Urzędu M iasta Luboń, plac
E. Bojanowskiego 2. w godzinach podanych w niniejszym
ogłoszeniu.
Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie.
Wadium w formie pieniężnej za przedm iotowe nierucho
mości w wysokości podanej w ogłoszeniu winno znaleźć się
na koncie Urzędu M iasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018
5244 0008 PBS O/Luboń w term inie do dnia 3 października

2011 r. Należy wpłacić wadium ze wskazaniem numeru działki,
którą uczestnik przetargu zamierza nabyć. Za termin wniesienia
wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
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 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,102
Ogłoszenia o I przetargach ustnych nieograniczonych zostało
wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu M iasta Luboń
z siedzibą PI. E. Bojanowskiego 2 w dniu 30 sierpnia 201 lr. ,
termin zdjęcia 3 października 201 lr.
Mapa lokalizacyjna nieruchomości oraz decyzja o w arun
kach zabudowy z dnia 13.04.201 lr. i postanowienie z dnia
21.04.201 lr. na stronie internetowej Urzędu M iasta Luboń www.bip.lubon.pl
M ałgorzata Biadała

* Odpady komunalne Lubonia trafiają do Selektu
Związek Międzygminny Centrum Zago
spodarowania Odpadów SELEKT roz
począł działalność w 2005 roku. Obecnie
skupia on 17 miast i gmin z wojew ódz
twa wielkopolskiego Gminy: Brodnica,
Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Gro
dzisk Wielkopolski, Kamieniec, Komor
niki, Gminę Kościan, Miasto Kościan, Lu
boń, Mosinę, Miasto Puszczykowo, Ra
koniewice, Stęszew, W ielichowo i Zbą
szyń. Działa na obszarze 1947,51 km2.
W dniu 1 lipca bieżącego roku miało
miejsce uroczyste otwarcie Centrum Z a
gospodarowania Odpadów, w którym w imieniu Miasta Luboń uczestniczył Za
stępca Burmistrza M iasta Luboń - Rafał
Marek. Obecnie trafiają tam odpady ko
munalne z terenu miasta Lubonia. Zwią
zek M iędzygminny Centrum Zagospo
darowania Odpadów będzie realizował
zadania publiczne w zakresie tworzenia
warunków niezbędnych do utrzymywa-
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nia porządku i czystości na terenie Gmin
zrzeszonych w Związku w dziedzinie go
spodarki odpadami.
N ależy zaznaczyć, że najnowsze uchwa
ły zostały zamieszczone na stronie inter
netowej urzędu w zakładce środowisko
- ochrona środowiska m. in. Uchwała nr
69/ X X X III/2011 Zgromadzenia Związku
M iędzygminnego „Centrum Zagospoda
rowania Odpadów - SELEKT” w Czem
piniu z dnia 28 kwietnia 2 0 lir. w spra
wie: zmiany uchwały nr 60/XXX/2010
Zgromadzenia Związku M iędzygminne
go „Centrum Zagospodarowania Odpa
dów - SELEKT” w Czempiniu z dnia 21
października 2010 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przed
siębiorca ubiegający się o uzyskanie ze
zwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów kom unal
nych od właścicieli nieruchomości oraz
Uchwała nr 70/X X X III/2011 Zgrom adze

DaG

- Dorota Starzak

nia Związku M iędzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów- SELEKT”
w Czempiniu z dnia 28 kwietnia 2 0 lir.
w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzy
mania czystości i porządku w części do
tyczącej postępowania z odpadami ko
munalnymi, obowiązującego na terenie
Związku M iędzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów SELEKT”
w Czempiniu.
■
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Kanalizacja sanitarna
-----------------------------------------------------------------------------------Dorota Starzak
urmistrz Miasta Luboń przypomina, iż każdy z właścicieli nieruchomo
ści zabudowanych ma obowiązek w okresie jednego roku od momentu
przekazania do eksploatacji kanalizacji sanitarnej położonej w przyległej uli
cy, na własny koszt wybudować przyłącze kanalizacyjne i podłączyć do niej
swój dom.

B

Władze samorządowe zachęcają miesz
kańców, którzy już taką możliwość po
siadają, a dotąd tego nie uczynili, do pod
łączenia swych domostw do tejże sieci.
Aby ułatwić pozyskanie funduszy, Urząd
Miasta przy współpracy z Aąuanet S. A.
i Bankiem Ochrony Środowiska udostę
pnia wszelkie informacje dotyczące moż
liwości uzyskania na ten cel preferen
cyjnych kredytów. Miasto Luboń oraz
Aąuanet S.A., inwestują w budowę sieci
kanalizacji na terenie Lubonia, korzysta
jąc ze wsparcia finansowego instytucji
zewnętrznych, co obliguje je do uzyska
nia tak zwanego „efektu ekologicznego”,
czyli włączenia do wybudowanej sieci
wszystkich położonych wzdłuż niej nieru
chomości. Jego brak może spowodować
nawet odebranie wsparcia finansowego,
co byłoby równoznaczne z koniecznością
jego spłaty. Władze samorządowe Miasta,
zgodnie z przepisami, są zobowiązane do
egzekwowania od właścicieli nierucho
mości realizacji tego obowiązku.
W związku z powyższym przypomina
my, iż Burmistrz ma obowiązek przepro
wadzania kontroli poszczególnych pose

sji. Wynika on z zapisów Ustawy o utrzy
maniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Luboń nr
XLVI/221/2006 z dnia 30 marca 2006
roku w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Lu
boń. Regulamin ten można otrzymać w Wy
dziale Spraw Komunalnych Urzędu Mia
sta Luboń. Z jego treścią można zapoznać
się również na stronie internetowej Urzę
du Miasta Luboń www.lubon.pl w za
kładce Środowisko/Ochrona Środowiska.
Zainteresowanym przypominamy, że zgo
dnie z aktualnym stanem prawnym inwe
stor, czyli Aąuanet S.A. lub Miasto, jest
obowiązany do sfinansowania budowy
sieci położonej w pasie drogowym. N ato
miast na właścicielu danej nieruchomości
spoczywa obowiązek wybudowania przy
łącza położonego na terenie jego posesji.
W związku z powyższym właściciel po
sesji zobowiązany jest wykonać na wła
sny koszt projekt przedmiotowego przy
łącza i je wybudować (w sytuacji, gdy to
konieczne - ze względu na brak odcinka
sieci od kolektora głównego w ulicy do
granicy danej posesji z pasem drogowym

- razem z tymże odcinkiem). Koszty po
niesione na budowę odcinka położonego
w ulicy, na określonych warunkach, mogą
zostać inwestorowi zwrócone. Urząd Mia
sta udziela szczegółowych informacji na ten
temat. W celu złożenia wniosku o zwrot czę
ści poniesionych kosztów należy w Urzę
dzie przedłożyć następujące dokumenty:
- ksero mapy zasadniczej zamieszczonej
w projekcie przyłącza
-profi I podłużny przyłącza (zawarty w pro
jekcie przyłącza)
- kserokopię umowy z Aąuanet S. A. na
odbiór ścieków
- fakturę dokumentującą poniesienie ko
sztów wykonania odcinka sieci kanaliza
cji sanitarnej od kolektora głównego w uli
cy do granicy pasa drogowego z prywatną
posesją
|
- mapę inwentaryzacji powykonawczej
- szkic geodezyjny wykonany po w yko
naniu przyłącza
- protokół odbioru przyłącza w stanie od
krytym z Aąuanet S.A .
- umowę z Miastem Luboń na wykonanie
przyłącza kanalizacji sanitarnej (jeśli zo
stała zawarta)
Różnica pomiędzy kosztami opróżniania
szczelnych zbiorników na ścieki i opłata
mi za ich zrzut do kanalizacji jest na tyle
duża, że koszt budowy przyłącza „zwróci
się” po okresie około czterech lat korzy
stania z kanalizacji. W związku z powyż
szym nie tylko względy środowiskowe,
ale także ekonomia przemawiają za tym,
że warto skorzystać z tej możliwości. ■

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż: nieruchom ości gruntowej, będącej własnością
Miasta 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 wieczysta
KW nr R02P/00247038/9 Sądu Rejonowego Poznań - Stare
Miasto w Poznaniu.
Księga w ieczysta nr P02P/00247038/9 założona w wyniku
odłączenia cz. nieruchomości (dz. nr 1/2, 4/1,4/2) z KW nr
P02P/00094377/9.
Cena wywoławcza działek wynosi 230.000,OOzł.
Do ceny sprzedaży ww. działki osiągniętej w przetargu, zosta
nie doliczony należny podatek vat w wysokości 23%.
Wskazana wyżej nieruchomość objęta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń-Luboń Cen
trum i przeznaczona jest pod:
przeznaczenie podstawowe:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca
przeznaczenie dopuszczalne:
usługi nieuciążliwe, jako wbudowane lokale użytkowe, zgodnie
z art. 3 pkt. 2a ustawy prawo budowlane,
usługi oświaty - przedszkola, jako wbudowane lokale użytkowe
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 70% powierzchni
całkowitej budynku, symbol w planie 22 MN.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rze
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czowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu, brak
zobowiązań.
Ulica Chudzickiego posiada uzbrojenie: wodociągowe, kanali
zacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczną.
Przetarg na ww. nieruchom ość odbędzie się w dniu 7 paź
dziernika 2011r. o godzinie 12.00 w sali nr 208 Urzędu M ia
sta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2.
Wadium w form ie pieniężnej za przedmiotową nierucho
mość w wysokości 23.000,00 zł. winno znaleźć się na koncie
Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008
PBS O/Luboń w terminie do dnia 3 października 201 lr. Za ter
min wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na
wskazane konto.
Dowód w niesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
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.
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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.
1 przetarg ustny na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się
w dniu 1 lipca 201 lr.

WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH,
Uprawnionym do udzielania pełniejszej informacji jest Krysty
na Ciszak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, Biadała
Małgorzata - Podinspektor WSK tel.(61) 8130-011 w. 39 pok. 102.
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym zostało w y
wieszone na tablicy informacyjnej Urzędu M iasta Luboń z sie
dzibą PI. E. Bojanowskiego 2 w dniu 30 sierpnia 201 lr., termin
zdjęcia 3 października 201 lr.
Mapa lokalizacyjna nieruchomości na stronie internetowej
Urzędu M iasta Luboń - www.bip.lubon.pl
M ałgorzata Biadała

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością
M iasta Luboń, położonej w Luboniu przy ul. W schodniej, ozna
czonej, jako działka nr 64/2 o powierzchni 1127m2 arkusz mapy
10, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr P02P/00094377/9.
Cena wywoławcza działki wynosi 200.000,00zł.
Do ceny sprzedaży ww. działki osiągniętej w przetargu zostanie
£ o l i c z o n y należny podatek vat w wysokości 23%.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen
nego „Luboń Centrum” działka będąca przedmiotem przetargu
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
w olnostojącą (przeznaczenie podstawowe) - symbol w planie
MN 12.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rze
czowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Ulica W schodnia posiada uzbrojenie: sieć wodociągową, gazo
wą, energetyczną, telefoniczną.
Przetarg na ww. nieruchom ość odbędzie się w dniu 7 paź
dziernika 2011r. o godzinie 11.00 w sali nr 208 Urzędu M ia
sta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2.
.
Wadium w form ie pieniężnej za przedm iotową nierucho
mość w wysokości 20.000 zł. winno znaleźć się na koncie
Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008
PBS O/Luboń w terminie do dnia 3 października 201 lr. Za ter
min w niesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na
wskazane konto. Dowód w niesienia wadium przez uczestnika
^ p r z e ta r g u podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
I przetarg na przedmiotową nieruchomość odbył się 9 sierpnia
2010 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg na przedmiotową nieruchomość odbył się 29 paź
dziernika 2010 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

III przetarg na przedmiotową nieruchomość odbył się 18 lutego
201 lr. i zakończył się wynikiem negatywnym.
IV przetarg na przedmiotową nieruchomość odbył się 10 czerw
ca 2011 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
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 2010r. N r 102, poz.651).
Uprawnionym do udzielania pełniejszej informacji jest Krystyna
Ciszak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych Małgorzata
Biadała - Podinspektor W SK tel.(61) 8130-011 w. 39 pok.102
Z opinią o możliwości przyłączenia się do sieci energetycznej,
gazowej i wodociągowej można zapoznać się w siedzibie orga
n u - p o k . 102.
Mapa lokalizacyjna nieruchomości - strona internetowa Urzędu
M iasta Luboń - www.bip.lubon.pl
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym zostało w y
wieszone na tablicy informacyjnej Urzędu M iasta Luboń z sie
dzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 30 sierpnia 201 lr., termin
zdjęcia - 3 października 2011 r.
M ałgorzata Biadała

|Śmieci przy Dworcowej
Służby miejskie działają bardzo prężnie w kwestii odszukiwania sprawców podrzucania śmieci.
Przykładem może być sytuacja, która miała miejsce niedawno. W pobliżu ulicy Dworcowej pod
rzucone zostały worki ze śmieciami Straż Miejska natychmiast podjęła interwencje. Sprawca
czynu został odnaleziony. Ukarano go mandatem w wysokości 500 złotych, a także zobowiązano
do usunięcia podrzuconych worków ze śmieciami.
Urząd Miasta Luboń

Powiatowy Urząd Pracy
W Ośrodku Kultury u Luboniu przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 odbywają się konsultacje Powiatowego
Urzędu Pracy. Najbliższe spotkania odbędą się 15 i 30 września.
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URZĄD STANU CYWILNEGO

M ałżeństw a i zgony
----------------- ---------------------------------------------------------------Wiesława Voelkel
M A ŁŻEŃ STW A :
03.06.201 lr. Przemysław Lisek
i Paulina Olejniczak
03.06.201 lr. Daniel Przewoźniak
i Magdalena Weronika Ratajczak
03.06.201 lr. Arkadiusz Perz
i Agnieszka Katarzyna Woźniak
03.06.201 lr. Maciej Łukasz Szyłański
i Anna Barbara Garczyńska
04.06.201 lr. Łukasz Jamrozik
i Anna Antkowiak
04.06.201 lr. Tomasz Cichosław Bauer
i Monika Anna Walkowiak
04.06.201 lr. Marcin Andrzej Jarnuszkiew icz
i Kalina Julia Blaszka
10.06.20lir. Maciej Piotr Kordek
i M ałgorzata Przybylska
17.06.20lir. Michał Medyński
i Sandra Emilia Pawlewska
24.06.201 lr. PiotrChom iakow ski
i Beata Anna Stefaniak
24.06.20lir. K rzysztofStróżyński
i M onika Maria Graś
25.06.20lir. Piotr Maciejewski
i Iwona Bartkowiak
25.06.201 lr. Błażej Szkudlarek
i Natalia Czelewicz
USC Poznań M ateusz Wojciech Klimorowski
i Elżbieta Rohde
25.06.201 lr. Bartosz Paweł Stróżyk
i Karolina Katarzyna Smieszała
01.07.201 lr. Przemysław Edmund Pilarczyk
i M onika Dorota W ojciechowska
01.07.201 lr. Przemysław Piotr Gajdziński
i Eliza M agdalena Mączyńska
01.07.201 lr. Kornel Durkowski
i Dominika Maria Kwaśna
02.07.201 lr. Damian Stefan Grek
i Khalija Al-Zaiim

|S q Iq

02.07.201 lr. Grzegorz Adam Kaminiarz
i Natalia Przyjemska
08.07.201 lr. Daniel Słomiński
i Justyna Kamila Staszewska
09.07-201 lr. Marcin Piechowiak
i Beata Ewa Działowa
15.07.201 lr. Zbigniew Kazimierz Rybak
i Elżbieta Maria Rozmiarek
16.07.201 lr. Piotr Jakub Kasikowski
i Aurelia Jadwiga Sternik
22.07.201 lr. Karol Adam Furmann
i Kamila Anna M ajchrzak
22.07.201 lr. Piotr Dowhan
i Karolina Czajkowska
29.07.2011r. Artur Liersch
i Agnieszka Bernadeta W iśniewska
29.07.201 lr. Jakub Jacek Pol
i Marta M agdalena Rasz
30.07.201 lr. Jakub Bartosz Dropik
i Angelika Bresińska
W czerwcu 28 par zawarło związek małżeński, 14 par nie wyra
ziło zgody na publikację. W lipcu 22 pary zawarły związek mał
żeński, 7 par nie wyraziło zgody na publikację.

ZGONY:
03.06.201 lr. Halina Radziszewska
10.06.201 lr. Iwona Michalak
11.06.201 lr. Konrad Gabriel Gałczyński
13.06.201 lr. Tomasz Maciej Krysztofiak
15.06.201 lr. Lidia Maria Furmańczyk
15.06.2011 r. Irena Urszula Całujek
21.06.2011 r. Katarzyna Anna Górniaczyk
25.06.201 lr. Bonifacy Hipolit Kozłowski
27.06.201 Ir. Aniela Derengowska
27.06.2011r. Maria Czesława Osiewicz
01.07.201 Ir. Henryk Jan Matuszewski
03.07.201 lr. Anna Mariola Kaptur
13.07.201 lr. W łodzimierz Drabina

ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.

1934r.
1955r.
1939r.
1960r.
1958r.
1922r.
1972r.
1951r.
1921r.
1925r.
1950r.
1957r.
1915r.

na wynajem_____________________________________

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

|Mapa Lubonia
Informujemy, że w Ośrodku Kultury przy ulicy Sobieskiego 97 dostępna jest w sprzedaży
kolorowa mapa Lubonia i okolic. Oprócz planu folder zawiera opis położenia miasta, charak
terystykę jego zabytków, spis aptek, placówek kulturalnych i oświatowych.
12

7-8 (139-140) lipiec-:

r

INFORMATOR Miasta Luboń

WYDZIAŁ JSWIATY ZORJWIA i KULTCJRY

1 0 0 placów zabaw na 1 0 0 lat Nivea
_________________________________________________ Romualda Suchowiak
irma NIVEA ogłosiła konkurs „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA".
Miasto Luboń zgłosiło do konkursu plac przy Szkole Podstawowej nr 4
w Luboniu przy ulicy 1 Maja 10.

F

W głosowaniu może brać udział każdy,
kto zarejestruje się na stronie:
www.NIVEA.pl.
Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają
możliwość codziennego oddania głosu
na lokalizację placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Luboniu. Głosować
można od 6 czerwca do 31 października
2 0 ll r.
W wybranych lokalizacjach, które uzy
skają największą liczbę głosów, rozpocziie się budowa placów zabaw.
Jak należy glosować?
Chcesz zagłosować na plac zabaw?
1. Zarejestruj się na http://1001atnivea.
pl/glosowanie/rejestracja
2. Zaloguj się
3. W ybierz lokalizację placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lubo
niu, ul. IM aja 10,
bezpośredni link do lokalizacji: http://
w w w . 10 0 1 a t n iv e a .p l/g lo s o w a n ie /
plac/1195
4. Zagłosuj

»

Każda zarejestrowana osoba może oddać
1 głos na 24 godziny!
Głosowanie trwa od 6 czerwca do 31 paź
dziernika 2011!
Place zostaną wybudowane w lokaliza
cjach, które otrzymają największą liczbę
głosów oraz dopełnią wszystkich formal
ności związanych ze złożeniem doku
mentacji zgłoszonej lokalizacji.
Lokalny Bohater
Każdy z internatów biorący udział w gło
sowaniu uczestniczy jednocześnie w kla
syfikacji Lokalny Bohater. Klasyfikacja ta
jest rankingiem internautów głosujących
na poszczególne lokalizacje. Im więcej
oddanych głosów tym wyżej w rankingu
znajduje się danych internauta. Klasyfi
kacja odbywa się na dwóch szczeblach:
1. Lokalny Bohater danego placu zabaw
2. Lokalny Bohater generalnej klasyfikacji
Oddanie głosu przez internautę na w y
brany plac zabaw oznacza przyznanie mu
5 punktów do klasyfikacji Lokalny Boha
ter tego placu zabaw i takiej samej liczby
punktów do generalnej klasyfikacji Lo-

100 PLACÓW ZABAW
N A 100 LAT N IY E A

nowww.N,VEA.p||

gloil

kalny Bohater.
Jeżeli zaproszona przez internautę oso
ba odda głos, zapraszający otrzymuje 1
punkt do klasyfikacji Lokalny Bohater
tego placu zabaw i tyle samo punktów do
generalnej klasyfikacji Lokalny Bohater.
Szczegółowe zasady głosowania znajdują
się w Regulaminie Głosowania zamiesz
czonym w serwisie www. 1001atnivea.pl
Zachęcamy do głosowania!
■

Akcja Lato 2011

______________ Joanna Gryczyńska

ramach tegorocznego przed
sięwzięcia wakacyjnego Akcja
Lato, dzieci z Lubonia miło spędziły
wakacyjny czas.
Urząd Miasta na dofinansowanie wypo
czynku dzieci i młodzieży przeznaczył
kwotę w wysokości lOOOOOzł. Dofinanso
wane zostały półkolonie i w arsztaty pro
wadzone na miejscu przez szkoły (27.06.
2 0 11-8 .0 7 .2 0 11) oraz zajęcia sportow e
w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
(25.07.2011-5.08.2011). Dzięki dotacji
mali lubonianie cieszyli się również w a
kacjami poza miastem, które zostały zor
ganizowane przez Gminną Komisję Roz
wiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Przemocy. W gronie
organizatorów półkolonii w dniach od 27.
06.201I do 22.07.20ll tradycyjnie zna
lazł się Ośrodek Kultury w Luboniu, któ
ry od lat zapewnia dzieciom zimowy i le
tni wypoczynek w ramach środków wła
snych. W półkolniach w naszym mieście
uczestniczyło kilkaset dzieci.
■
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Awans zaw odow y nauczycieli
____________________________________________ Eiua Siuierkiel-Szymańska
oniec wakacji dla grupy nauczycieli jest okresem stresującym. Na tych,
którzy zakończyli staż na nauczyciela mianowanego czekał w drugiej
połowie sierpnia egzamin.

K

Komisję Konkursową powołuje Zarządze. niem Burmistrz Miasta. W jej skład wcho
dzą:
- dyrektor szkoły w której pracuje na
uczyciel
- 2 ekspertów przedmiotowych
- przedstawiciel Kuratorium Oświaty
- przedstawiciel Burmistrza

Egzamin przebiega w dwóch częściach.
W pierwszej nąuczyciel prezentuje swój
dorobek zawodowy za okres stażu, a w
drugiej części odpow iada na pytania
członków komisji. W tym roku do egza
minu przystąpiło 7 nauczycielek. W szyst
kie panie ukończyły go z wynikiem po
zytywnym.

1. Agnieszka Byczkowska - Przedszkole nr 5
2. Dorota M ichalak - Szk. Podst. N r 2
3. Katarzyna Woroch - Szk. Podst. N r 2
4. Agnieszka Górna - Szk. Podst. N r 2
5. Joanna Chęcińska - Gimnazjum N r 2
6. Anna Wodzińska - Skotarczak - G im 
nazjum N r 2
7. Janina Roesław - Gimnazjum N r 1
Paniom serdecznie gratuluję. W szystkim
lubońskim nauczycielom z okazji nowe
go roku szkolnego życzę dużo radości
i zadowolenia z pracy oraz samych sukce
sów dydaktycznych i wychowawczych. ■

Now e staw ki opfat za przedszkola
------------------------------------------------------------------------------ Joanna Gryczyńska
odczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Luboń dokonano zmiany
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Lubonia.

P

Uchwała ustala odpłatność rodziców lub
prawnych opiekunów za świadczenia w za
kresie przekraczającym realizację pod
stawy programowej wychowania przed
szkolnego, obejmującą koszty następują
cych zajęć opiekuńczo-wychowawczych
oraz dydaktycznych w wysokości 3 zł. za
1 godzinę (do tej pory 1,60 zł.):

-gry i zabawy dydaktyczne, wspomagają
ce rozwój umysłowy dziecka
-gry i zabawy badawcze, rozwijające za
interesowania otaczającym światem
-zajęcia prowadzone w ramach progra
mów autorskich
-gry i zabawy ruchowe, wspomagające
rozwój ruchowy dziecka

-zabawy tematyczne, wspomagające roz
wój emocjonalny i społeczny dziecka
Zmiany zostały wprowadzone w związku
ze wzrostem od 1 września nauczyciel
skich wynagrodzeń o 7%. Wpływ miały
również zwiększone koszty realizacji za
dań w ramach dodatkowych godzin pracy
z dziećmi i koszty utrzymania placówki
przedszkolnej. Nowelizacja ustawy o sys
temie oświaty przekazała kompetencje
ustalania wysokości stawki żywieniowej
dyrektorom placówek.
■

WYDARZENIA W MIEŚCIE

Workcamp 2011
_____________________________________________________ Agnieszka Begier
śmioosobowa delegacja z Czech, Hiszpanii, Słowenii, Niemiec i Finlan
dii w dniach od 31 lipca do 13 sierpnia bieżącego roku zgodnie z ideą
projektu Workcampów wykonywała na terenie byłego obozu hitlerowskie
go w Żabikowie prace archeologiczne oraz zaangażowała się w rekonstruk
cję macew z byłego cmentarza żydowskiego.

O

Uczestnicy Workcampu i ich polscy przyjaciele z burmistrzem naszego miasta

Szósta edycja m iędzynarodowego wolon
tariatu, zgodnie z jego podstawowym ce
lem, ma promować ideę pokoju oraz po
rozumienia między ludźmi różnego po
chodzenia. M łodzież z różnych stron
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świata od kilku lat przyjeżdża do Lubo
nia, aby wziąć udział w międzynarodo
wym wolontariacie. Zakwaterowani w bu
dynku Ośrodka Kultury każdego dnia po
znają historię Polski, uczestnicząc w pra

cach archeologicznych w Żabikowie.
Miłą niespodzianką przygotowaną dla za
granicznych gości był zorganizowany przez
Urząd Miasta i Młodzieżową Radę Miasta
Luboń rajd rowerowy zakończony wspól
nym ogniskiem. Trasa tworząca pierścień
w granicach miasta została wyznaczona
w większości na istniejących ścieżkach
rowerowych. Po drodze wyznaczono po
stoje w miejscach atrakcyjnych turystycz
nie, gdzie została przybliżona historia Lu
bonia. Miłym akcentem wycieczki, było
spotkanie w Urzędzie Miasta z Burmi
strzem Dariuszem Szmytem i prezentacja
filmu promocyjnego o Luboniu.
Sześcioletnia współpraca w ramach krót
koterminowych wolontariatów jest powo
dem do dumy, dziękuję współorganizatou rom projektu, Muzeum Martyrologicz| nemu w Żabikowie i Ośrodkowi Kultury
< w Luboniu za pełne zaangażowanie w prze
bieg projektu. Szczególne podziękowa
nia kieruję do radnych Młodzieżowej
Rady Miasta za pomoc w przygotowaniu
wizyty delegacji oraz budowanie pozy
tywnego wizerunku Miasta wśród rówie
śników z innych krajów - podziękował
Burmistrz Miasta.
■
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WYDZIAŁ INWESTYCJI

Inwestycje miejskie i przetargi
-------------------------------------------------------A n drzej Sarnowski
Inwestycje miejskie:
-Budowa obwodnicy miejskiej - moderni
zacja dróg gminnych w mieście Luboń na
odcinku Kręta-Polna-Poznańska. Trwają
prace na ul. Poznańskiej. Od końca zabu
dowań na odcinku ul. Buczka budowana
jest kanalizacja deszczowa, chodniki oraz
ścieżka rowerowa. Ponadto wnajbliższym
czasie rozpoczną się prace w branży ele
ktrycznej, a następnie budowa samej jezdni.
-Termomodemizacja obiektów użytecz
ności publicznej w mieście Luboń. Reali
zowane są roboty w budynku SP3/Gimnazjum oraz Biblioteki Miejskiej.
Obejmują m.in. ocieplenie dachu oraz pra

ce instalacyjne.
-Remont odcinka ul. Dąbrowskiego. Pra
ce postępują zgodnie z założeniami. Pla
nowany termin zakończenia: 30.09.2011 r.
-Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Po
lnej. Prace przebiegają zgodnie z harmo
nogramem. Przewidywany termin zakoń
czenia: 18.10.2011 r.
-Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni
ul. Ogrodowej. Zakończono znaczną część
II etapu inwestycji. Do realizacji pozosta
ła ul. Grzybowa. Wykonawca przygoto
wuje się do odbioru technicznego w yko
nywanych prac przez Aąuanet S.A.
Przetargi:

-po raz drugi unieważniono przetarg na
realizację „Budow y drenażu w rejonie
ul. Fabrycznej i K onarzew skiego celem
stałego obniżenia poziomu wód grunto
w ych”, gdyż nie złożono żadnej oferty
-wybrano ofertę na wykonanie remon
tu dachu budynku komunalnego na ul.
Armii Poznań 35. Planowana realizacja
prac - 120 dni od dnia podpisania umowy
z wykonawcą
-ogłoszono przetarg na realizację aktuali
zacji Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego M ia
sta Luboń
-ogłoszono przetarg na usługi edukacyjne."

WYDZIAŁ PLANOWANIA ROZWOJU i OCHRONY ŚRODOWISKA

Ogłoszenie Burmistrza AAiasta Luboń o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przstrzennego AAiasta Luboń
Stosownie do art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r.
N r 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały N r X II/71//2011
Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 201 lr. zawiadamiam o przy
stąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kie
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego obejmuje cały obszar administracyjny miasta
Luboń, ale w zakresie wynikającym z:
- konieczności zwiększenia obszarów pod działalność gospo
darczą
- zmiany w kierunkach rozwoju budownictwa mieszkaniowego
- realizacji wniosków mieszkańców, organizacji, przedsię
biorstw

- realizacji zobowiązań Rady M iasta Luboń czyli Deklaracji nr
V II/l/2 0 1 1 z dnia 24 lutego 2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków za
gospodarowania przestrzennego M iasta Luboń”
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wym ienione
go zakresu zmian studium. W nioski na piśmie należy składać
w siedzibie Urzędu M iasta Lubonia, PI. E. Bojanowskiego 2,
62-030 Luboń, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniej
szego ogłoszenia.
W niosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wniosko
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie obszaru, którego
dotyczy.
Burmistrz Miasta Luboń

Ogłoszenie Burmistrza AAiasta Luboń o drugim wyłożeniu do publiczne
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego AAiasta Luboń-,,Kocie Doły
Stosownie do art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. N r 199,
poz. 1227). oraz uchwały N r X X X V I/215/2009 Rady Miasta
Luboń z dnia 29 października 2009r. zawiadamiam o drugim
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń-„Kocie Doły”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
05.08.20lir. do 29.08.201 lr., w siedzibie Urzędu Miasta Lu
boń, pl. Bojanowskiego 2, pokój 06 lub 03 w godz. od 11:00
do 13:30.
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Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.08.20lir . (ponie
działek) w Urzędzie Miasta Luboń, Pl. Bojanowskiego 2,
sala nr 208, II piętro, o godzinie 16:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy złożyć na piśmie do Burmistrza M iasta Lubonia
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości i zapisu, której uw a
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym term inie do dnia 13 w rze
śnia 201 lr.
Burmistrz Miasta Luboń
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RADA MIASTA J

raL U B O Ń

www.lubon.pl

B U R M IS T R Z
Dariusz Szmyt

R A D A M IA S T A
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
pi. 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
we wrześniu 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

05.09.2011

Marek Samulczyk

Janusz Dagoń

Paweł Wolniewicz

Katarzyna Frąckowiak

19.09.2011

Jakub Mączkowiak

Adam Dworaczyk

Małgorzata Matysiak

Rafał Mania

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
Możliwość 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.

Uwaga! Nadal można kupić dukat!
Kolekcjonujesz numizmaty? Chciatbyś posiadać lub sprezentować komuś wyjątkową, historyczną pamiątkę? Okoliczno
ściowa, lokalna moneta je st jeszcze dostępna w sprzedaży w:
1. Ośrodku Kultury w Luboniu przy ulicy Jana III Sobieskiego 97
2. Bibliotece Miejskiej, ulica Żabikowska 42
3. Urzędzie Miasta Luboń, Plac Bojanowskiego 2
4. Muzeum Martyrologicznym
w Żabikowie, ulica Niezłomnych 2
5. Lubońskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, ulica Kołłątaja 2
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Z SESJI RADY MIASTA

XII Sesja Rady Miasta Luboń
21 lipca w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyta się XII Sesja Rady
Miasta. Rada obradowała w 20 osobowym składzie. W sesji uczest
niczyli Burmistrz Dariusz Szmyt, Zastępcy Burmistrza Marian Walny
i Rafał Marek, Sekretarz Janusz Piasecki, Skarbnik Teresa Socha,
pracownicy urzędu, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy.
Radni, w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały w spra
wie:
- zmiany budżetu miasta Luboń na 2011 rok
- zmiany uchwały Rady Miasta Luboń nr XX/102/2004 z dnia 4
marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta Luboń
- zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu
- zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lu
boniu
- przystąpienia Miasta Luboń do realizacji projektu w ramach Pro
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
-zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds.
Jsób Niepełnosprawnych (Irena Skrzypczak-jednogłośnie)
- zmiany uchwały nr XLVII/252/2010 z dnia 24.06.2010 r. w spra
wie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie miasta Luboń
- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu

Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzi
nie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
- zmiany uchwały nr IW24/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w spra
wie opłaty skarbowej
- przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń"
- nadania nazwy ulicy w Luboniu (Przyjazna, Fabianowska, Janowa
Dolina)
Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt oraz jego zastępcy Marian
Walny i Rafał Marek udzielili wyczerpujących odpowiedzi na pytania
radnych dotyczące przedstawionych sprawozdań z bieżących ich
prac oraz wykonania uchwał.
Przekazano odpowiedź na interpelację złożoną przez radną na XI
sesji Rady Miasta Luboń w dniu 16 czerwca 2011 r. dotyczącą za
montowania pojemników na psie odchody w rejonie ulicy Wschod
niej oraz alei Jana Pawła II.
Na XII sesji radni nie złożyli interpelacji.
Przewodniczący Rady Miasta Luboń, Marek Samulczyk, poinfor
mował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
a przewodniczący komisji złożyli sprawozdania z bieżących prac.
Renata Borzych

DZIALAJĄ W LUBONIU
W ramach prezentacji lubońskich stowarzyszeń i organizacji prezentujemy państwu:

Stowarzyszenie Społecznego
Funduszu Ludzi Dobrej Woli
amorząd Miasta Luboń od wielu lat przeznacza środki finansowe dla organizacji po

kańcy Lubonia.
^Zadanie publiczne samorządu pod nazwą
Pomoc Społeczna, realizowana jest w na
szym mieście przez Stowarzyszenie Społe
cznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli. Środki
finansowe, co roku rozdzielane są dla róż
nych organizacji działających w Luboniu.
Fundusze są ograniczone, dlatego też trzeba
rozdzielić je rozważnie, uwzględniając naj
rozmaitsze inicjatywy społeczne, które za
wsze są pożyteczne dla społeczeństwa, wy
zwalają aktywność, integrują środowiska
lokalne, dają i wskazują możliwości jak czyn
nie angażować się i organizwać czas wolny
dla dzieci i młodzieży i dla seniorów.
Działalność kulturalno-oświatowa, działal
ność sportowa, rekreacyjna, turystyczna,

historyczna to najbardziej powszechne dzia
łania w naszym mieście.
Cztonkowie Stowarzyszenia przy punkcie chary
Pomoc Społeczna to ważna działalność na tatywnym
rzecz osób, które oczekują pomocy rzeczo stającym z realizacji zadania publicznego.
wej i materialnej. Nasza organizacja, dzięki Prezes: Adam Gabler
corocznemu dofinansowaniu opłat składa tel. kom. 501 525 485,
nych w Banku Żywności oraz opłat związa e-mail: gablerflexo@wp.pl
nych z transportem i rozładunkiem towarów, Punkt charytatywny: Kiosk na narożniku
prowadzi działalność na rzecz wielu rodzin. ulic Niepodległości i Powstańców Wielko
Rozdzielamy pomoc żywnościową dla ponad polskich
250 rodzin dwa razy w miesiącu. Działamy Termin wydawania paczek: 2 razy w mie
w pomieszczeniu przy ulicy Powstańców siącu po uzgodnieniu z bankiem żywności,
Wielkopolskich. Praca członków stowarzy najbliższa data to 8 wrzesień. Aby uzyskać
szenia w formie społecznej pomocy i oso pomoc trzeba przyjść w dniu, kiedy wyda
bistego zaangażowania przekłada się na wana jest żywność i założyć kartotekę.
poprawę bytu i egzystencji życiowej korzy- (A. Gabler)

P. Kudliński

w mieście na działalność kulturalno-oświatową, profilaktykę zdrowot
Szarządowych
ną, turystykę, sport i wiele innych społecznych inicjatyw, z których korzystają miesz

|Turniej strzelecki i Uroczysty jubileusz HDK PCK „Lubonianka"
Członkowie klubu HDK PCK „Lubonianka" uczestniczyli 3 lipca 2011 roku w turnieju
strzeleckim z broni KBKS. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce, uhonorowane pucharem.
9 lipca nasz zarząd uczestniczył w uroczystości 40-lecia Klubu HDK PCK przy Szpi
talu Kolejowym w Pruszkowie, w poświęceniu i wręczeniu nowego sztandaru. Uro
czystość poprzedziła Msza Św. po której odbyła się uroczysta akademia. Prezes Klubu
Kolejarskiej Służby Krwi wręczył, też zaproszonym gościom medale 40-lecia klubu.

A?
Z

Jerzy Zieliński
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Z POWIATU' POZNAŃSKIEGO

Święto Wielkopolskiej Policji
------------------------------ Tomasz Skupio
Duma, radość, satysfakcja to określe
nia, które nawiązują do wielkopolskich
obchodów Święta Policji. 21 lipca 2011
roku na terenie Międzynarodowych Tar
gów Poznańskich odbyła się uroczysta
akademia, zorganizowana właśnie z tej
okazji. Zgrom adziła ona wielu znakomi
tych gości. Przybyli między innymi: Za
stępca Komendanta Głównego Policji,
Wielkopolski Komendant Wojewódzki
Policji w Poznaniu oraz przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych
województwa wielkopolskiego. Najważ
niejszą częścią uroczystości było w ręcze
nie odznaczeń państwowych i resorto
wych oraz nominacji na wyższe stopnie
policyjne. Uhonorowani zostali również
ci, którzy na co dzień sami wręczają od
znaczenia, awanse i wyróżnienia. Ko
mendanci K rzysztof Jarosz i Romuald
Miling zostali awansowani na stopień in
spektora policji. Łącznie w całej Wielkopolsce na wyższe stopnie policyjne awan
sowano 2087 funkcjonariuszy. Starosta
Jan Grabkowski otrzymał Złoty Medal
za zasługi dla Policji przyznany mu przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji. W sparcie finansowe Powiatu Po
znańskiego dla Komendy Miejskiej Poli

Uroczysta akademia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich z okazji Święta Policji

cji w Poznaniu, w roku 2011 wyniosło 1
min zł. (pieniądze zostały przeznaczone
na wsparcie budowy i wyposażenie no
wego komisariatu policji w Czerwonaku
oraz wyposażenie innych komisariatów
w powiecie poznańskim oraz Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu). W latach

2000-2011 łączne wsparcie finansowe
Starostwa Powiatowego dla Policji to po
nad 3760000 zł.
Uroczystość zakończyła się występem
orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji
z Wrocławia.
■

Zajezdnia tramwajowa na Franowie
------------------------------ Tomasz Skupio
W siedzibie Zarządu MPK Poznań Sp. z
o.o. podpisano umowę dotyczącą budo
wy zajezdni tramwajowej na poznańskim
Franowie. W zajezdni znajdzie się docelo
wo miejsce dla 150 pociągów tram w a
jow ych. Będzie to najnowocześniejszy
obiekt tego typu w Polsce. Starosta J. Grab
kowski podkreślił w przemówieniu, że 13
lipca 2011 r., będzie datą, która na trwa
łe zapisze się w dziejach poznańskiej ko
munikacji. Nowa zajezdnia przejmie fun
kcje starej zajezdni przy ul. Gajowej, któ
ra została sprzedana przez Miasto portu
galskiemu inwestorowi w 2008 roku. Do
datkowo zostanie tam przeniesiona, obsłu
gująca tylko stare typy tramwajów, zaje
zdnia przy ul. Madalińskiego. Po trzecie
dzięki tej inwestycji nie będą potrzebne
tory odstawcze przy ulicy Budziszyńskiej,
gdzie obecnie tramwaje garażują na w ol
nym powietrzu.
Obszar nowej zajezdni na Franowie będzie
zajmował powierzchnię 17 hektarów, czym
przekroczy powierzchnię wszystkich do
tychczas istniejących w Poznaniu zajezdni
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Podpisanie umowy dotyczącej budowy zajezdni tramwajowej na poznańskim Franowie

tramwajowych. Przetarg na budowę obiek
tu wygrało konsorcjum, w skład którego
wchodzi ZUE S.A. z Krakowa oraz Elektrobudowa S.A. z Kielc. Zgodnie z warun
kami przetargu wykonawca będzie miał 24

miesiące na zrealizowanie projektu. Budo
wa zajezdni pochłonie około 208 m ilio
nówzł. Inw estycjajestdofinansow anazU nii Europejskiej (50 min zł),a władze MPK
zapowiadają starania o kolejną dotację. ■
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PORADY PRAWNE

Drodzy Czytelnicy!
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta prowadzimy na tamach Informatora Miasta Luboń cykl porad f
prawnych udzielanych przez Kancelarię Celichowski Szyndler i Partnerzy. Kancelaria świadczy usługi 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- W
dzinnego, spadkowego, karnego i karno-skarbowego oraz prowadzą procesy zmierzające do windykacji należności. Doradzają a
w bieżącej działalności, w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i administracyjnego.

NAJEM OKAZJONALNY - słuszna idea, skomplikowana praktyka
ijają prawie dwa lata od chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
Mpraw
oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła na grunt polskiego prawa instytucję
najmu okazjonalnego. Po prawie dwóch lat doświadczeń warto bliżej przyjrzeć się tej
konstrukcji prawnej.
ynajmowanie lokalu mieszkalnego obarone jest pewnym ryzykiem w przypadku
niesolidnego najemcy z uwagi na szeroką
ochronę prawną zapewnioną dla lokatorów.
Rozwiązaniem tego problemu miał być na
jem okazjonalny. Cechuje go wiele zalet,
spośród których należy podkreślić przede
wszystkim możliwość eksmitowania loka
torów bez konieczności wszczynania po
stępowania sądowego. Jednakże korzyści
z tego płynące zostały przez ustawodawcę
przytłoczone mnogością warunków, które
trzeba spełnić, aby móc skorzystać z do
brodziejstw tego rozwiązania.
Najem okazjonalny jest przeznaczony wy
łącznie dla osób fizycznych, które nie pro
wadzą działalności w zakresie najmu lokali
mieszkalnych. Istnieje szereg wymogów
dotyczących samej umowy. Po pierwsze
musi ona zostać zgłoszona do naczelni
ka urzędu skarbowego w terminie 14 dni,
pod rygorem niemożności skorzystania
ze związanych z nią udogodnień. Rozwią
zanie to ma przede wszystkim przyczynić
się do ograniczenia szarej strefy. Po drugie
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umowa musi być zawarta w formie pise M ad ej Obrębski adwokat
mnej pod rygorem nieważności, na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Po trzecie jemcy, albowiem wystarczy, że sporządzi
w swojej treści winna posiadać oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym tzw.
najemcy złożone w formie aktu notarialne żądanie opróżnienia lokalu. Winno ono speł
go, w którym lokator poddaje się egzekucji niać następujące wymogi: zawierać ozna
i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania czenie stron umowy, wskazanie samej umo
zajmowanego lokalu, a także wskazanie wy i przyczyny jej ustania, a także termin,
przez lokatora innego lokalu, do którego w którym najemca ma się wyprowadzić,
mógłby być wyeksmitowany oraz oświad nie krótszy niż 7 dni od otrzymania żądania.
czenie właściciela takiego mieszkania wy Jeśli lokator nie zastosuje się w terminie do
rażające zgodę na zamieszkanie w nim. Jak żądania, właściciel może wystąpić do sądu
z powyższego wynika zawarcie omawianej o nadanie klauzuli wykonalności aktowi no
umowy najmu wińno poprzedzić złożenie tarialnemu, w którym najemca poddał się
szeregu oświadczeń i to w odpowiedniej egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia
formie. Aktualnie mające miejsce osłabienie i wydania lokalu. Uzyskując w ten sposób
wzrostu na rynku najmu lokali mieszkalnych tytuł wykonawczy, właściciel może wystąpić
sprawia, że przedmiotowa instytucja praw do komornika o przeprowadzenie eksmisji.
na cieszy się matą popularnością.
W celu dopełnienia oceny najmu okazjonal
nego koniecznym jest przyjrzenie się także
zaletom tego rozwiązania. Jak wspomniano
Celichowski Szyndler i Partnerzy
na początku właściciel mieszkania nie jest
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
zmuszony występować do sądu z pozwem
ul. Szkolna 5/15 61-832 Poznań,
tel: 61 8523261 fax: 61 8523262
o eksmisję w przypadku niesolidnego na-

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

Archiwum Kancelarii CSP

----------------------------------------------------------------------------------Maciej Obrębski
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Translub ma 20 lat!
----------------------------------------------------------------------------- Joanna Gryczyńska
d dwóch dekad świadczy w Luboniu usługi transportowe, wożąc miesz
kańców do pracy i szkoły. Każdego dnia na ulicach miasta widać kolo
rowe, charakterystyczne autobusy przedsiębiorstwa Translub, które w lipcu
obchodziło okrągłą, dwudziestą rocznicę powstania.

O

Przedsiębiorstwo Transportowe Translub
powstało 1 lipca 1991 roku. Jego pierw
szym dyrektorem, do 2007 roku, był Cze
sław Lepiesza. Od czterech lat prezesem
spółki jest Zbigniew Bernat, który w cze
śniej był członkiem jej zarządu. Począt
kowo po Luboniu jeździły Jelcze M il
i kilka autobusów marki Jelcz PR 110.
Nowe pojazdy były sukcesywnie kupo
wane w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.
Również schemat komunikacji Translubu nie wyglądał tak jak dziś. Kiedyś

Włodzimierz Stucki i Marek Ziemkowski, kierowcy

na przykład nie było linii o nazwie LA
i LB. Mapa połączeń ewoluowała i była
wielokrotnie dostosowywana do potrzeb
mieszkańców. Dbano o to, aby linie uzu
pełniały się wzajemnie, by z najważniej
szych logistycznie punktów miasta od
jazdy były równo rozstawione w czasie,
a ich częstotliwość modułowa. Dzisiaj
z usług transportowych Translubu korzy
sta ponad 1,5 miliona lubońskich pasaże
rów rocznie. Kierowcy, którzy prowadzą

autobusy na co dzień są mieszkańcami
Lubonia, Poznania i okolicznych miej
scowości. Początkowo na stanowiskach
kierowców zatrudnionych było 25 osób.
Teraz firma zatrudnia 77 osób, w tym 43
kierowców. Co ciekawe, w przedsiębior
stwie pracuje nadal siedem osób, które są
w firmie od jej pierwszego dnia.
Część pracowników została w 2006 roku
odznaczona honorowa odznaką WojewoW ielkopolskiego - Orderem Zasłużony
dla Transportu RP. Wśród prowadzących

bonia to pojazdy marki Man, Neoplan,
Volvo, Solaris. Do Górczyna przez Dę
biec dojeżdża linia L4 obsługiwana przez
2 autobusy, a także linie LA i LB po je d 
nym autobusie. Do Dębca dojeżdża linia
LI dysponująca dwoma autobusami. Li
nie L2 i L3 obsługiwane przez Przedsię
biorstwo Translub zostały włączone do
systemu komunikacji miejskiej Miasta
Poznania i obecnie jeżdżą pod nazwami
602 i 603 Przez Luboń przejeżdża rów
nież autobus LC i 651 (dawna linia 101).
Oprócz połączeń dziennych, jakiś czas
temu (ok. 8 lat temu) Translub zaofero
wał lubonianom linię nocną LN, która
kursuje w nocy z piątku na sobotę i z so
boty na niedzielę oraz z dnia przedświą
tecznego na świąteczny. Oprócz usłutL
transportowych na liniach reg u larn y ch
firma od kilku lat dowozi dzieci niepeł
nosprawne do szkół i przedszkoli, a także
oferuje przewozy krajowe luksusowym
autokarem marki Man.

Translub we współpracy z Urzędem Mia
sta Luboń wciąż zmienia się i dostoso
wuje do zapotrzebowania mieszkańców.
W 2010 r. rozpoczął się proces integracji
komunikacji miejskiej Lubonia i Pozna• nia, czego pierwszym efektem są linie
602, 603 i 651. W tym roku też Urząd
- Miasta ogłosił przetarg na dostawę sze
ściu niskopodłogowych autobusów miejs
którzy są w Translubie od samego początku
kich, których zakup ma być sfinansowa
autobusy są dwie kobiety. M agdalena Sta ny z budżetu gminy i ze środków pozy
chow iak, jedna z nich w e w rześniu
skanych w ramach projektu „W zmoc
2009 roku wzięła nawet udział w Ogólno nienie potencjału transportu publicznego
polskim Konkursie Kierowców Komuni w Luboniu poprzez zakup nowych auto
kacji Miejskiej w Kielcach. Znalazła się busów miejskich”. Zamówienie jest współ
w pierwszej piątce najlepszych i otrzy finansowane przez Unię Europejską w ra
mała dyplom dla kierowcy, który w yka mach W ielkopolskiego Regionalnego Pro
zał się największymi umiejętnościami
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Dwa autobusy będą jeździć po ulicach
udzielania pierwszej pomocy.
miasta już w tym roku, a cztery w przysz
■
Dziś autobusy, które jeżdżą ulicami Lu łym.

Uwaga!
Od 1 września zmienia się rozkład jazdy autobusu L4. Linia będzie jeździć w godzinach zgod
nych z rozkładem jazdy sprzed wakacji.

|Apel w sprawie integracji komunikacji___________
Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Markiem Samulczykiem zwrócili się do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza o podjęcie
wszelkich możliwych działań, których celem ma być wprowadzenie do porządku obrad najbliższej
sesji Rady Miasta Poznania projektu zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą Komorniki,
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, od którego zależy termin całkowitej integracji komu
nikacji Lubonia i części Gminy Komorniki.
Mikołaj Tomaszyk
20
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Głównym zwycięzcą Igrzysk jest przyjaźń
R o zm o w y z g o ś ć m i i u czestn ik a m i II I Ig rzysk E u ro p ejsk ich w L u bon iu

listka ds. pozys
kiwania funduszy
strukturalnych
i funduszy spójno
ści europejskiej

Jak wrażenia z Igrzysk?
Cristina Tanase: Nie spodziewałam się
tylu emocji, najwspanialsze było to, że
wszyscy uczestnicy współpracowali ze
sobą pomimo barier językow ych i różnic
wiekowych.
zy udało Ci się nawiązać nowe zna
jom ości?
C.T.: Oczywiście. Już wcześniej znałam
wiele osób z grupy polskiej, która była
z wizytą w Rumunii. Z każdym kolejnym
spotkaniem odkrywam jednak nowe rze
czy i zdobywam cenne informacje, choć
by na temat tradycji.
To Twoja pierwsza wizyta w Polsce,
czego spodziewałaś się po przyjeździe
do Polski?
C.T.: Ze względu na w cześniejszą współ
pracę miast miałam możliwość poznania
Lubonia, chociażby ze zdjęć lub bezpo
średniej relacji rodaków. Jednak rzeczy
wistość okazała się lepsza, szczególnie
architektura, która jest zupełnie inna niż
w Rumunii oraz tworzone w harmonii
ogrody. Polacy zaskoczyli mnie swoją
otwartością i ciepłem, które wcześniej
kojarzyło się mi tylko z kulturą południo
wą.
Czy mogłabyś tu mieszkać?
C.T.: Myślę, że tak. Położenie Lubonia
jest fantastyczne: bliskość Poznania po
woduje, że dobra kultury są w zasięgu
ręki. Infrastruktura, standard dróg i chod
ników, są na bardzo wysokim poziomie,
czego nie można powiedzieć o Rumunii.
Marek Janiszewski
z Gostynia, v-ce
prezes Stowa
rzyszenia Dom
Europejski

Co najbardziej Ci się podobało podczas Igrzysk?
Marek Janiszewski: Igrzyska pozwo
liły mi przede wszystkim spotkać się
i zbliżyć z ludźmi. To taka namiastka ry
walizacji wśród przyjaciół, bo przecież
współpracujemy od 10 lat i traktujemy
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się ja k przyjaciele.
Co możesz powiedzieć na temat orga
nizacji Igrzysk?
M. J.: Każdy organizuje takie imprezy na
miarę możliwości, zarówno pod wzglę
dem istniejącej infrastruktury sportowej,
jak i środków przeznaczonych na realiza
cję zadania. W pełni zdaję sobie sprawę
z ogromu takiego przedsięwzięcia i trudu
organizacyjnego, ponieważ 2 lata temu
to Gostyń był Organizatorem II Igrzysk
Europejskich.

Marianna Klecz
z Lubonia, uczen
nica klasy Vb
z SP1 w Luboniu

Co n a jb a rd z ie j zapadlo Ci w pam ięć
podczas igrzysk?
M a ria n n a Klecz: Przyjemna atmosfera
i fajna rywalizacja.
Bierzesz czynny udział w zaw odach?
M . K.: Tak, dzisiaj drużyna polska wy
grała nawet w boules w kategorii kobie
cej. Liczę na to, że wygra Luboń, czyli
za 2 lata po raz kolejny spotkamy się
z przyjaciółmi z Francji i Rumunii na ko
lejnych rozgrywkach.

Magdalena Madajczyk-Gtowacka i Olimpia Ungu
reanu, nauczycielki j. francuskiego z Lubonia i
Bumbesti Jiu

K ilka słów o historii w spółpracy..?
O lim pia U ngureanu: Zaczęła się od ko
respondencji między szkołami, w celu po
głębienia znajomości języka francuskie
go. Z czasem kontakty powoli zaczęły się
zacieśniać i w efekcie jesteśm y w Polsce
ju ż trzeci raz.
Czy Tw oje oczekiw ania w zględem
Igrzysk potw ierdziły się?
O. U.: Początkowo myślałam, że delega
cja rumuńska będzie uczestniczyć tylko
w roli obserwatora. Po otrzymaniu pro
gramu bardzo się ucieszyli, że będą mieli
okazję wystawić swoją drużynę. Rzeczy
wistość zatem przerosła ich oczekiwania.

Wiele osób z Rumunii jest po raz
pierwszy w Polsce, czy coś ich zasko
czyło?
O. U.: Pierwsze wrażenie jest ja k najlep
sze. Jesteśmy wzruszeni przyjęciem ro
dzin i opieką, jaką nas otoczyli.
Olimpio po raz pierwszy byłaś w Pol
sce w 2006 roku, co przez ten czas coś
się zmieniło?
O. U.: Za każdym razem doświadczam
coraz więcej pozytywnych emocji. To za
chęca mnie do kolejnych przyjazdów. Je
steśmy bardzo szczęśliwi, że możemy po
nownie spotkać się z przyjaciółmi z Pol
ski. Przyjaźń między dziećmi i dorosłymi
coraz mocniej się zacieśnia. Wymiany
interkulturowe, poznawanie innej kultury
i zweryfikowanie swojego w rażenia ma
temat różnych miejsc w Europie jest bar
dzo ważne. Dziękuję Organizatorom za
wspaniałe przyjęcie i organizację Igrzysk,
w których głównym zwycięzcą okazała
się przyjaźń.
M agdo, gościsz zarówno członków de
legacji rumuńskiej jak i francuskiej,
jak m ożesz określić ich relacje?
MagdalenaMadajczyk-Glowacka:Wwymianie interkulturowej jej uczestnicy po
znają się podczas wielu sytuacji: w kon
kurencjach sportowych, w życiu codzien
nym, w rodzinach. Odległość między Fran
cją, a Rumunią istnieje nie tylko na mapie,
pod względem przestrzennym, ale tak
że kulturowym. W spólne działania dają
możliwość odkrywania siebie nawzajem,
obalania stereotypów i kreowania innego
obrazu.

Atain Schapman
z Francji, przewod
niczący Komisji
Polskiej w Stowa
rzyszeniu EiE

Dariusz Głowackix 5

Cristina Tanase

z Rumunii, specja

Przyjechałeś do Polski po raz pierwszy
w 2001 roku, jak zm ienił się Luboń i Po
lska przez te 10 lat?
Alain Schapman: Przede wszystkim
jest dużo nowych dróg, dużych sklepów,
marketów, imponująca jest też ilość wy
remontowanych budynków.
Największe zaskoczenie igrzysk?
A. S.: To, że Rumunia wygrała z Francją
w boules!
Rozmowy przeprowadzili:
Agnieszka Begier i Dariusz Głowacki.
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Bank Pomocy W zajem nej - W olontariat
------------------------------------------------------------------------------- Jolanta Włodarska
ank Pomocy Wzajemnej - W olontariat powstał przy Miejskim Ośrod
ku Pomocy Społecznej w Luboniu, jako odpowiedź na rosnącą potrzebę
pomocy w środowisku lokalnym. Jest skierowany do każdego, kto nie jest
w stanie poradzić sobie w codziennym życiu jak również do osób, które chcą
pomagać potrzebującym.

B

Każdy z nas jest w czymś dobry. Ktoś
dobrze zna angielski lub inny szkolny
przedmiot, ktoś potrafi naprawić usterkę
w domu, ktoś po prostu lubi rozmawiać
z drugim człowiekiem. Są też tacy, któ
rzy mają tylko odrobinę wolnego czasu
i chcieliby się nim podzielić. Tak więc
ten „ktoś” to ja i Ty.
Są też ludzie czekający na nas w swoich
domach. Samotni, smutni, chorzy, którzy
nie radzą sobie z wyzwaniami, jakie los
stawia przed nimi każdego dnia. Może to
starsza pani, którą codziennie spotykasz
w kolejce po chleb, może sąsiad, a może
ktoś zupełnie Ci nieznany. Ci ludzie, choć
potrzebują pomocy, nie wiedza, kogo o nią
poprosić.
„Im więcej dajesz, tym bardziej rośniesz.
Ale musi być ktoś, kto będzie brał. I nie
jest dawaniem tracić na darmo” - te
słowa Antoine de Saint Exupery’ego są
odzwierciedleniem założeń naszego wo
lontariatu. Pragniemy, aby pomoc trafiała
tam, gdzie jest potrzebna. Poszukujemy
osób, zarówno młodzieży jak i dorosłych,
które chciałyby zostać wolontariuszami

Banku Pomocy W zajemnej. Jedynym
kryterium jest szczera chęć niesienia po
mocy tym, którzy jej potrzebują.
Jak zostać wolontariuszem?
Przede wszystkim zastanów się, co mo
żesz zaoferować (np. pomoc w lekcjach,
zakupy dla starszej osoby, spacer z osoba
niepełnosprawną, opiekę nad dzieckiem
czy zupełnie coś innego) i ile czasu mo
żesz poświecić na wolontariat, następnie
przyjdź do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Luboniu na spotkanie z ko
ordynatorem wolontariatu. On wskaże Ci
konkretna osobę, która oczekuje na Two
ją pomoc. Koordynator będzie też wspie
rał Twoje działania i w razie potrzeby
posłuży pomocą lub radą. Działania w o
lontariatu obejmują: Pogotowie Lekcyj
ne, pomoc osobom starszym i niepełno
sprawnym w codziennych obowiązkach,
pomoc w opiece nad dziećmi samotnym
rodzicom, wolontariat akcyjny i wiele in
nych działań, które zostaną podjęte w ra
zie potrzeby.
Wolontariat to jednak nie tylko wolonta-

Ośrodek Pomocy Społecznej na ul. Źródlanej

riusze. To także osoby potrzebujące po
mocy, bez których idea Banku Pomocy
Wzajemnej nie miałaby sensu. Jeśli Ty
lub ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje
pomocy, powiedz nam o tym. Postaram y
się, aby ta osoba została objęta odpo™
w iednią opieką.
Jak skorzystać z pomocy
wolontariusza?
Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomo
cy Społecznej w Luboniu osobiście lub
zadzwoń pod numer telefonu 618105085
i opowiedz nam o swojej sytuacji. W ysłu
chamy Cię i dołożymy wszelkich starań,
aby Ci pomóc.
W szelkie informacje uzyskasz kontaktu
jąc się z koordynatorem do spraw wolon
tariatu Agatą Kiec-Grzesik pod numerem
telefonu 61 8 105 085 wew. 45 lub w Miej
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lu
boniu, ul. Źródlana 1.
■

POLICJA

Komisariat Policji w Luboniu
01.07 - kradzież wózka dwukołowego z zakładu przy ulicy Po
wstańców W ielkopolskich
02.07 - wyłudzenie pieniędzy od starszego mężczyzny
03.07 - włamanie do sklepu Społem przy ulicy Krętej
04.07 - kradzież samochodu przy Al. Jana Pawła II
04.07 - zatrzymanie mężczyzny posiadającego środki odurza
jące
06.7 - kradzież roweru z klatki schodowej bloku przy ulicy Ko
ściuszki
08.07 - zatrzymanie nietrzeźwych rowerzystów na ulicy Kiliń
skiego i Sobieskiego
11.07 - zatrzymanie na gorącym uczynku sprawcy kradzieży
roweru przy ulicy Sikorskiego
13.07 - wyłudzenie pieniędzy metodą „na wnuczka” od samot
nie mieszkającej kobiety
19.07 - kradzież samochodu z Al. Jana Pawła II
20.07 - ujawniono fakt sprzedaży alkoholu osobie nieletniej
20.07 - kradzież paliwa ze stacji benzynowej przy ulicy Żabikowskiej
25.07 - zatrzymanie nietrzeźwego kierującego samochodem na
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ulicy Armii Poznań
26.07 - zatrzymano dwóch nietrzeźwych rowerzystów
27.07 - włamanie do piwnicy bloku przy ulicy Sikorskiego
28.07 - kradzież roweru z garażu przy ulicy Hibnera
01.08 - kradzież z włamaniem do samochodu przy ulicy Ko
chanowskiego
05.08 - kradzież z włamaniem do sklepu przy ulicy Żabikowskiej
06.08 - zatrzymanie na gorącym uczynku sprawcy kradzieży
alkoholu o wartości 360 zł. z marketu Biedronka
07.08 - kradzież kołpaków z pojazdu przy ulicy Żabikowskiej
09.08 - kradzież 4 kamer monitoringu restauracji Verona przy
ulicy Panka
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10.08 - kradzież pojazdu z ulicy R. Maya
- zatrzymanie na gorącym uczynku sprawcy kradzieży odzieży
o wartości 587 zł.
-zatrzymanie sprawcy paserstwa części samochodowych
-zatrzymanie osoby posiadającej środki odurzające
12.08 - zatrzymanie 3 sprawców pobicia na ulicy Armii Poznań
16.08 - kradzież roweru z ulicy Kościuszki
- kradzież paliwa ze stacji przy ulicy Sobieskiego
19.08 - napad na bank SKOK przy ulicy Kościuszki

22.08 - zatrzymanie nietrzeźwego kierującego pojazdem na uli
cy Nad Strumykiem
24.08 - zatrzymanie nietrzeźwego kierującego pojazdem na uli
cy Świerczewskiej

W EsaHM M H RO EK SJA l

25.08 - kradzież pojazdu z ulicy Jana Pawła II
26.08 - zatrzymanie nietrzeźwego kierującego rowerem
28.08 - kradzież portfela w CH Factory Outlet
Joanna Gryczyńska

i^ 2 _ _

B S IK A Ż I POŻARNA

Interwencje OSP w lipcu 2011
lipcu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej interweniowała
razy. Zanotowano 32 miejscowe zagrożenia, 4 pożary i 2
fałszywe wezwania. Zdarzenia miały miejsce w Poznaniu, Ko
mornikach, Puszczykowie, Rosnówku i Luboniu. Do poważ
niejszych możemy zaliczyć:
Ol.07, 03.07 i 22.07 - Luboń ul. Powstańców Wielkopolskich 42
- pompowanie wody z zalanych pomieszczeń Komisariatu Policji
03.07 - Luboń ul. Kościuszki - usunięcie powalonego drzewa
03.07 - autostrada na wysokości Komornik - wypadek 2 sam o
chodów osobowych, dwie ranne osoby przewieziono do szpi
tali. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
03.07 - Chomęcice - pożar budynku mieszkalnego, spaleniu
uległo poddasze budynku, straty wyniosły około 40 000 tysięćy
złotych
08.07 - Luboń ul. Unijna - samochód osobowy uderzył w latar
nię. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna i przewie
ziona do szpitala HCP. Działania straży pożarnej polegały na
udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanej kobiecie i usu
nięciu skutków wypadku.
I08.07 - Poznań ul. Głogowska - dachowanie samochodu osobo
wego, jedna osoba została przewieziona do szpitala
11.07 - Luboń ul Jana Pawła II - w yciek gazu z samochodu oso
bowego.
17.07 - autostrada na wysokości Factory Outlet - dachowanie
samochodu osobowego, dwie ranne osoby przewieziono do
szpitala
19.07 - Luboń ul. Kościuszki - pożar poddasza. Dzięki szybkiej
interwencji pożar udało ugasić się w zarodku, straty wynoszą
około 2000 złotych. Przyczyną pożaru okazała się nieostroż-

M. Maciejewski

__ ______________________________ M arek Maciejewski

Interwencja Straży Pożarnej na ulicy Unijnej w Luboniu

ność w czasie prowadzonych prac dekarskich na budynku.
W akcji udział brało 5 zastępów straży pożarnej, a także inspek
tor nadzoru budowlanego i pogotowie energetyczne.
20.07 - Puszczykowo - usunięcie powalonego drzewa.
20.07 - Puszczykowo, szpital Niwka - pompowanie wody z za
lanych pomieszczeń po ulewie.
20.07 - Luboń ul. W awrzyniaka - interwencja przy zalanej ulicy.
Konieczna była pomoc służb komunalnych.
20.07- Rosnówko - usunięcie powalonego drzewa.
22.07 - Puszczykowo - kolejne powalone drzewo na drodze.
22.07 - Luboń ul. Sowia - pompowanie wody z zalanej piwnicy
budynku.
23.07 - Luboń ul. Puszkina - usunięcie zwisającej gałęzi.
24.07 - Luboń ul. Sikorskiego - powalone drzewo na drodze.
- 28.07- Luboń ul. Dębiecka - usunięcie skutków kolizji dro
gowej.
- 31.07 - Komorniki, trasa na Wrocław - wypadek samochodu
osobowego. W wypadku zostały ranne 3 osoby w tym dwoje
małych dzieci. W szyscy zostali przewiezieni do szpitali. Dzieci
otrzymały maskotki „M isia Ratownika”.
■

Groźny w ypadek
___________________________________________________ Marek Maciejewski

Smochód osobowy marki Volkswagen Pas
sat, jadący ulicą Powstańców Wielkopol
skich w kierunku Lubonianki, z dużą pręd
kością wpadł na chodnik taranując słupki
i znak drogowy, uderzając w mur. W wyniku
zdarzenia samochód zapalił się, a kierowca
został ewakuowany z pojazdu. Uderzenie
było tak silne, że samochód uległ całkowi
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temu zniszczeniu. Ranny został kierowca,
który znajdował się pod wpływem alko
holu. Ze złamaną nogą i ogólnymi obraże
niami został przewieziony do szpitala HCP
w Poznaniu. Działania straży pożarnej po
legały na udzieleniu pomocy medycznej
ugaszeniu samochodu, usunięciu skutków
wypadku i zabezpieczeniu miejsca zdarze-

M. Maciejewski

W

dniu 02.08.2011 roku w późnych godzinach wieczornych doszło do
groźnego wypadku drogowego w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 62.

Wypadek drogowy przy ul. Żabikowskiej

nia. W akcji udział wzięły cztery zastępy
strażaków, pogotowie ratunkowe i policja.
Akcja trwała ponad 2 godziny.
■
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BIBUOTEK^MIEJSKA

Biblioteka M iejska zaprasza i inform uje:
Pastele Felicji Panieńskiej
20 czerwca w Galerii na Regale Biblio
teki Miejskiej miał miejsce wernisaż
Felicji Panieńskiej pt. „Ostatnie pięć
lat”. Autorka w malarstwie stosuje tech
nikę podobną do impresjonistycznej. Do
ulubionych jej motywów należą niedo
kończone postaci, w myśl renesansowej
zasady non finito. Wernisaż muzycznie
oprawiła Julia Piwowarska - uczennica
lubońskiej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz
Szkoły Muzycznej w Poznaniu.

IX Luboński Turniej Szachowy
20 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Lu
boniu odbył się ostatni przed w akacja
mi turniej szachowy. Brało w nim udział
15 uczestników. Zwyciężyli: Szymon
Schmidt, z SP nr 80 w Poznaniu (I miej
sce), Patryk Królikiewicz z SP nr 3 w Lu
boniu (II miejsce) oraz Patryk Szober
z SP nr 21 w Poznaniu (III miejsce). Gra
tulujemy!

Magia „rozlewiska"
28 czerwca w Galerii na Regale Biblioteki
Miejskiej, miało miejsce spotkanie z pisar
ką Małgorzatą Kalicińską, autorką powie
ści: „Dom nad rozlewiskiem”, „Powroty

Wernisaż Felicji Panieńskiej

nad rozlewiskiem”, „Miłość nad rozle
wiskiem”, „Fikołki na trzepaku”, „Widok
z mojego okna”, „Zwyczajny facet”.
Pisarka opowiedziała o tym, jak będąc
w tarapatach życiowych, za namową cór
ki, napisała pierwszą książkę, co diam e
tralnie odmieniło jej życie. Odniosła się
również do problemu feminizmu i wal
ki toczącej się między płciami. Autorka
opowiedziała o najnowszych utworach,
które nazywa literaturą „dotulającą” .
M ałgorzata Kalicińska chętnie odpowia
dała na pytania zadawane przez - w dużej
mierze - kobiety uczestniczące w spotka
niu. Zachęcała, aby same chwytały za pió
ro, pisząc na przykład kronikę rodzinną.

Luboński Turniej Szachowy

Spotkanie z pisarką Małgorzatą Kalicińską

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.biblub.com
dyr BM Elżbieta Stefaniak

3 0 SŁYGHAGW SZKOLACb

Europejskie fundusze w Gimnazjum nr 2
---------------------------------------------------------- Magdalena M adajczyk-Głowacka
początkiem nowego roku szkolnego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Luboniu przystępuje do realizacji projektu w ramach programu COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół. Złożony w lutym br. wniosek o dofinan
sowanie Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół po kolejnych etapach
selekcji (ocena formalna i merytoryczna) został zaakceptowany, tym samym
Gimnazjum otrzyma subwencję w wysokości 20 tys. euro na realizację
wszelkich działań związanych z projektem.

Z

Projekt realizowany wspólnie ze szkoła
mi z Francji, Hiszpanii i W łoch i (być m o
że) Rumunii, która oczekuje na liście
rezerwowej. Projekt zatytułowany „U faut
cultiver 1’Europe, notre jardin” będzie
realizowany w latach 2011-2013, a jego
językiem jest j. francuski. Zaangażowani
uczniowie i nauczyciele będą pracować
nad kolejnymi etapami i spotykać się
w krajach uczestników projektu dotyczą
cego szeroko pojętego środowiska i dzie
dzictwa lokalnego oraz europejskiego.
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Warto dodać, że projekt ten jest owocem
wcześniejszych kontaktów i korespon
dencji ze szkołami partnerskimi, a osta
teczny kształt przybrał w czasie wizyty
przygotowawczej, która miała miejsce
w styczniu br. w Atenach. N a wyjazd i udział w wizycie przygotowawczej szkol
nego koordynatora projektu lubońskie
gimnazjum również otrzymało dofinan
sowanie w ramach wspomnianego pro
gramu COMENIUS.
Mam nadzieję, że ekipa pracująca nad

DG Edukacja i Kultura
Program „Uczenie się przez całe życie”

Comenius

projektem będzie czerpać wiele satysfa
kcji z ciekawie zapowiadających się dzia
łań i spotkań. Efekty naszej pracy na bie
żąco można będzie śledzić w intemecie
na stronie:
h ttp ://ilfa u tc u ltiv e rle u ro p en o tre ja rd in .
blogspot.com/
■

Magdalena Madajczyk-Głowacka jest
Szkolnym Koordynatorem Programu CO
MENIUS
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Wakacje w przedszkolu Chatka Skrzatka
Podczas wakacji przedszkole Chatka
Skrzatka zapewniło dzieciom miłe nie
spodzianki. Przedszkolaki wzięły udział
między innymi w letnich podchodach.
Miejscem tej niecodziennej zabawy był
ogród przedszkolny, okoliczne ulice i pla
ce zabaw w pobliżu przedszkola. Dzieci
z zapałem szukały zadań ukrytych przez
Tajemnicze Skrzaty. Były też zadania
plastyczne i muzyczne. Na koniec w szy
scy zasiedli do słodkiego poczęstunku.
Innego dnia na dzieci czekała nowa atra
kcja: plenerowe malowanie. Płot w ogro
dzie przedszkolnym posłużył za wielką
Jfclalu g ę. Dzieci wzniosły się na wyżyny
swojej wyobraźni i na ogromnym arku
szu papieru malowały, co tylko chciały,
a potem z zadow oleniem podziw iały
wspólne dzieło.
Kolejną wakacyjną atrakcją była wypra
wa środkami komunikacji miejskiej do
Poznania. Na dziedzińcu Zamku dzieci
uczestniczyły w przedstawieniu: Jaś i Mał
gosia. Nowoczesna forma inscenizacji tej
znanej bajki wywarła na dzieciach duże

B. Węgrzyn

-------------------------- Barbara Węgrzyn

Zabawa wakacyjna w przedszkolu Chatka Skrzatka

wrażenie. Podczas tegorocznych wakacji dzieci odwiedziły również palm iam ię

i udały się na spotkanie ze zwierzętami
w starym ZOO.
■

GO SŁYCHAC W SZKOŁACH

Wesołe Półkolonie w SP4
I----------------------- Agnieszka Antczak
dniach od 27.06 do 01.07 oraz
od 04.07 do 08.07.11 odbyły
się Wesołe Półkolonie w Szkole Pod
stawowej nr 4 w Luboniu. Na zajęcia
uczęszczały dzieci z klas 0-VI i każdy
znalazł coś interesującego dla siebie.
Podczas sportowych poniedziałków półkoloniści brali udział w grach i zabawach
na Orliku.
W kolejnych dniach byliśm y w Kinepolis na now ościach film ow ych „Kungfu Panda 2” , „A uta 2” oraz „G nom eo
i Julia” . Ciekaw i i gotowi na w yzw ania
kolejnego dnia odw iedziliśm y Ogród
Botaniczny w Poznaniu, gdzie braliśm y
udział w w arsztatach tw órczych pt. „W
krainie iluzji” oraz „Piaskow e w zory” .
Każdy z nas przyw iózł do domu w yko
naną w łasnoręcznie pamiątkę.
O grom ną radość spraw ił nam w yjazd na
pływ alnię, gdzie szaleństw o wodne nie
miało granic. Pływali mali i duzi. N a
zakończenie odbył się piknik w B arano
wie. Tam w szyscy uczestnicy otrzym ali
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A. Antczak

W

Pólkoloniści na zajęciach w SP4

medale.
Piekliśm y pyszne kiełbaski, jedliśm y
słodkości i kupow aliśm y drobne upo
minki dla naszych bliskich. Był to czas

pełen w rażeń. Już w spom inam y nasze
półkolonie i m yślim y o następnych w a
kacjach i now ych półkolonijnych w y
zw aniach.
■
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NASZE DZIEJE
D rodzy Czytelnicy!

Miasto Luboń powstato w 1954 roku, jednak pierwsza wzmianka o wsi o takiej nazwie sięga XIV wieku. Przez setki lat miejscowość
rozrastała się i rozwijała, aż do stanu dzisiejszego. Żabikowo, Lasek i Stary Luboń, z których powstato dzisiejsze miasto mają swoje le
gendy, symboliczne miejsca i epokowe wydarzenia. Chcąc przybliżyć mieszkańcom dzieje naszego miasta postanowiliśmy publikować
historię Lubonia w odcinkach. Fragmenty opowieści autorstwa Izabelli Szczepaniak będzie można zbierać, aby stworzyć z nich ciągłą
opowieść. Zachęcamy zatem do kolekcjonowania bieżących wydań Informatora Miasta Luboń. Izabella Szczepaniak - mieszkanka
Lubonia, jest doktorem nauk historycznych, zastępcą redaktora naczelnego internetowej gazety lokalnej Echo Lubonia.

Ziemia lubońska na przestrzeni wieków
-------------------------------------------------------------------------- Izabella Szczepaniak

Ziemia lubońska (cz.2)
dużego nakładu pracy, choć z całą pewno
Epoka młodszego kamienia trwała w Europie ścią nie mógł on mieć żadnego praktycz
prawie 5.000 lat, zanim ludzie, około 3.700 nego znaczenia. Na stanowiskach kultury
lat temu, w basenie Morza Śródziemnego na łużyckiej, na terenie całej Wielkopolski, znaj
uczyli się wydobywać rudy miedzi i przetwa dowane są podobne miniaturowe narzędzia
rzać je w sposób racjonalny (najpierw wy i naczynia gliniane, wiernie oddające cechy
twarzając ozdoby, potem narzędzia i sprzęty przedmiotów codziennego użytku. Badacze
użytkowe). Większość zdobyczy cywilizacyj przypuszczają, że są to pradziejowe zabaw
nych dokonywała się w tym czasie w dużych ki, służące dzieciom do naśladowania zajęć
skupiskach osadniczych, w basenie Morza dorosłych i świadczące przy tym o dbałości
Śródziemnego, gdzie powstawać zaczęty zrę o młode pokolenia. Rzeka Warta, pełniąca
by starożytnych kultur: Mezopotamii, Pale funkcję traktu komunikacyjnego i handlowe
styny, Anatolii, Egiptu i Grecji. Stamtąd 3.000 go sprawiała, że do Wielkopolski z południa
lat temu docierać zaczęta do Wielkopolski Europy szybko zaczęty docierać luksusowe
znajomość wytapiania miedzi, a nieco póź przedmioty oraz nowa broń. Około 2.300
niej technika utwardzania tego metalu tak, by lat temu górale z karpackiego plemienia Do
lepiej nadawał się do wyrobu narzędzi i broni. rów dokonali nowego epokowego odkrycia,
Rozpoczęta w ten sposób
umożliwiającego wytwarzanie trwalszych niż
dotąd narzędzi. Rozpoczęli
epoka brązu
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wytapianie żelaza
z rud darniowych i wykorzystując doskonal
szą broń ruszyli na podbój Grecji. (Dorowie,
opanowując Helladę, stworzyli nową cywi
lizację, opartą na niewolnictwie.) Do Wiel
kopolski umiejętność wytopu żelaza dotarła
około 150 lat później, za sprawą plemion
celtyckich, zajmujących się pośrednictwem
w handlu wymiennym pomiędzy wyżej roz
winiętymi regionami Europy południowej i za
chodniej a będącą na niższym poziomie pół
nocą. Celtowie tworzyli swoje faktorie przy
ważniejszych szlakach handlowych, przy
okazji kontaktów z osiadłą ludnością popula
ryzując różnego rodzaju zdobycze cywiliza
cyjne. (Takie, jak choćby użycie radła przy
uprawie ziemi, plodozmian i nawożenie, koto

wczesne średniowiecze,
w którym przez kolejne 400 lat formowały się
struktury plemion słowiańskich, w tym także
piastowskiego plemienia Polan, odpowie
dzialnego za powstawanie zrębów państwa
polskiego. Z tymi przemianami dziejowymi
związana jest ściśle dalsza historia ziemi lu
bońskiej. Cdn.
zc zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

trwała na terenie Wielkopolski przez kolejne
1000 lat. W tym okresie liczba ludności, za
siedlającej nasze tereny, systematycznie się
powiększała. Archeolodzy odkryli w okolicy
Poznania wielorodzinne osady i związane z ni
mi cmentarzyska, należące do różnorodnych
kultur, których wspólną cechą był kult ży
ciodajnego słońca oraz ciałopalny obrządek
pogrzebowy (pochówki popielnicowe). Ze
względu na konieczność wyżywienia zwięk
szającej się populacji, ludzie w tej epoce
zaczęli wykorzystywać rolniczo coraz odleglejsze tereny, oddalając się od rzek i je
zior dzięki umiejętności kopania studzien.
(Dlatego fragmenty naczyń glinianych, da
towanych na epokę brązu, można znaleźć
praktycznie we wszystkich miejscach ziemi
lubońskiej.) Na ziemi lubońskiej mieszkała
w tamtym czasie ludność zaliczana przez
badaczy do kręgu tzw. kultur pól popielnico
wych (kultury łużycka i pomorska). Ogólną
zasobność tej ludności poświadczają od
krywane prze archeologów „skarby”, zawie
rające celowo ukryte przedmioty z brązu (a
czasem nawet ze złota, jak pierścionek ze
złotego drutu, odkryty w skarbie kultury łu
życkiej w Starołęce Wielkiej). O ludziach epo
ki brązu z terenu ziemi lubońskiej wiele mówi
znaleziony podczas wykopalisk na terenie
Lasku (Kocie Doły) malutki toporek kamien
ny, którego wykonanie wymagać musiato

garncarskie.) 2.000 lat temu, z obszarów
imperium rzymskiego wyprawiały się nad
Bałtyk i korzystały z takich faktorów całe ka
rawany kupców, nabywających drogocenny
bursztyn, wysoko cenione futra oraz silnych,
sprawnych, jasnowłosych niewolników. Ku
pcy rzymscy musieli płacić za te niewolni
ce i niewolników wysokie ceny, ponieważ
z tego czasu pochodzi ok. 15.000 sztuk mo
net rzymskich, głównie srebrnych, znalezio
nych na obszarze całej Wielkopolski. C zę sty
w zamian za towar, kupcy dostarczać mu
sieli również nieznane na północy wyroby:
naczynia szklane, delikatną ceramikę, biżu
terię a nawet rzymskie miecze, ponieważ
są to dość częste znaleziska, pochodzące
z tzw. skarbów. W Wielkopolsce i na ziemi
lubońskiej zamieszkiwały już wtedy plemio
na, uważane za prasłowiańskie. Ich sto
sunkowo dobra egzystencja związana była
z okresem największego rozkwitu imperium
rzymskiego a późniejsze osłabienie gospo
darcze i widoczny regres nastąpił w momen
cie upadku cesarstwa. Krótkotrwałym okre
sem słabszego zaludnienia Wielkopolski był
czas tzw. wędrówek ludów (ok. 500 r. n. e.),
wywołanych najazdem azjatyckich Hunów
na południe Europy. Wkrótce jednak Wiel
kopolska, a wraz z nią ziemia lubońska, za
sprawą integrujących się plemion stowiań-^
skich, wkroczyła w nowy okres dziejów. Na
naszym terenie rozpoczęło się

Topór z czasów neolitycznych
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Półkolonie z Ośrodkiem Kultury
------------------------Joanna Gryczyńska
o roku, od dziesięciu lat, w okre

C

Półkolonie mają charakter wyjazdowy.
Każdego dnia wsiadamy do autokaru i ru
szamy ku nowej przygodzie. Wypoczy
wamy aktywnie pływając na basenie, je ź 
dzimy na wycieczki, zwiedzamy intere
sujące miejsca, ale też uczymy się wielu
ciekawych rzeczy.
W tym roku odwiedziliśmy między in
nymi Muzeum Narodowe w Poznaniu,
którym poprzez lekcję muzealną za
poznaliśmy się z dziełami światowego
malarstwa. Zwiedziliśmy M uzeum Ł o
w iectwa w Uzarzewie i Muzeum Przy
rodnicze w Jeziorach. Obejrzeliśmy też
makietę dawnego Poznania w podzie
miach klasztoru ojców Franciszkanów
przy Wzgórzu Przemysła. Miniaturowe,
szczegółowo wykonane budynki w skali
1:150 zrobiły na nas niezwykłe wrażenie.
Składającej się z ponad 2 tysięcy ele
mentów makiecie towarzyszył ciekawy
komentarz oraz gra świateł. Nie zabrakło
atrakcji dla miłośników bajek i filmów.
W kinach Kinepolis i Rialto obejrzeli
śmy kilka najnowszych, przeznaczonych
dla dzieci produkcji. Podczas półkolonii
spędzaliśmy również czas na świeżym
powietrzu. Odwiedziliśmy 22 hektarowy
)gród Botaniczny w Poznaniu, w którym

' Gryczyńska

sie wakacyjnym lubońskie dzieci
uczestniczą w półkoloniach organizo
wanych przez Ośrodek Kultury w Lu
boniu.

Pótkoloniści z Ośrodka Kultury w indiańskiej wiosce w Józefowie

podziwialiśmy drzewa, rośliny wodne, łą
kowe, leśne, pochodzące z całego świata.
Aktywny wypoczynek odbywał się rów
nież w parkach wodnych w Suchym Lesie oraz w Kórniku. Miło wspominamy
też piątkowe, najdłuższe wyjazdy.
Podczas tegorocznych półkolonii zw ie
dziliśmy Skansen Budownictwa Ludo
wego i Parowozownię w Wolsztynie oraz
Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Żninie.
Wolsztyńska parowozownia to jedyne ta

kie miejsce w całej Europie, gdzie każde
go dnia można zobaczyć stary parowóz
w yruszający w trasę. Przejażdżkę koleją
odbyliśmy jednak w Żninie, gdzie spe
cjalną trasą turystyczną nadal jeździ kolej
wąskotorowa o rozstawie toru 600 m ili
metrów. W kolejnych tygodniach w G o
łuchowie podziwialiśmy piękny zamek
i arboretum z zagrodą żubrów, a w Józe
fow ie baw iliśm y się w w iosce indiań
skiej.
■

„Emeryci się b a w ią ” w Krzykosach
------------------------Joanna Gryczyńska
espół Śpiewaczy Szarotki dzia
łający pod patronatem Ośrodka
Kultury w Luboniu wziął udział w lipcu w przeglądzie piosenki Emeryci
Się Bawią.
30 lipca w amfiteatrze przy Ośrodku
Kultury w Krzykosach odbył się ju b ile
uszowy, dziesiąty ju ż festyn m uzyczny
seniorów. Na scenie zaprezentow ały się
najrozm aitsze zespoły i kapele. W śród
nich w ystąpiły rów nież lubońskie Sza
rotki, które za swój występ i piękne stro
je zostały nagrodzone grom kim i braw a
mi. Podczas festynu m iała też miejsce
wystaw a dorobku seniorów i konkursy
rekreacyjno-sportow e o Puchar Starosty
Powiatu Średzkiego.
.
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Archiwum Szarotki

Z

„Szarotki" z :.irodka Kultury w Luboniu na przeglądzie piosenki w Krzykosach
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W itaj szkoło!
_______________ Joanna Gryczyńska
czniow ie z naszego m iasta
rozpoczęli n o w y rok szkolny
2 01 1 /2 0 12 . W galowych strojach,
wraz z rodzicami, p o w ita li mury
szkoły na uroczystych akademiach,
które poprzedziły Msze św. odpra
wione w lubońskich kościołach.
W oficjalnych uroczystościach w Szko
le Podstawowej nr 4 i G im nazjum nr 2
uczestniczyli Burm istrz M iasta Dariusz
Szmyt, Przew odniczący Rady M arek
Sam ulczyk oraz radna Jolanta Korcz,
a także inni zaproszeni goście. N ajw aż
niejsze jednak w tym dniu były dzieci,
które zostały ciepło przyjęte przez grono
pedagogiczne. I w rześnia m iłymi sło
wami dyrektorzy szkół powitali pierw 
szoklasistów i zerów kow iczów przyby
łych w tow arzystw ie rodziców, a także

J, Gr> v/\toka

U

Uroczyste wprowadzenie sztandaru w SP4

Goście zaproszeni na rozpoczęcie roku szkolnego

starszych uczniów, którzy przez ostatnie
dw a miesiące odpoczyw ali od nauki.
- Pierw szy dzień w rześnia dla Polaków
je st dniem szczególnym. Każdego roku
w tym dniu nie tylko rozpoczynam y rok
szkolny, ale rów nież obchodzim y roczni
cę wybuchu II Wojny Światowej. Pam ię

wam satysfakcję - pow iedział Burm istrz
podczas akademii w Szkole Podstawowej
nr 4, życząc uczniom pow odzenia w na
uce, a nauczycielom przyjem ności z na
uczania.
Ten rok szkolny został ogłoszony przez
M inistra Edukacji Narodowej R o k ię ^
Szkolnym z Pasją. Życzym y zatem wszy
stkim lubońskim nauczycielom owocnej
pracy, a uczniom przyjem ności ze zdo
byw ania wiedzy.
■

tając o naszej historii, uczcie
w szystkim dla siebie, dla
własnej św iadom ości. Niech
św iata i odkryw anie talentów

się przede
rozw ijania
ciekawość
przyniesie

OŚRODEK KULTURY

Biathlon osób niepełnosprawnych
porty uprawiane przez niepełno
sprawnych zazwyczaj niewiele
różnią się od tych, które praktykują
osoby zdrowe. Na całym świecie or
ganizuje się paraolimpiady i olim pia
dy specjalne, w których dyscypliny
opierają się na ogólnie przyjętych
zasadach.

S

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, latem te
go roku do Lubonia zaw itał grupa nie

pełnospraw nych sportowców. Biathlon,
w którym brali udział, miał ja k nazw a
w skazuje dw a etapy: row erow y i kaja
kowy. Zaw odnicy wystartow ali z Ro
gal inka i pierw szy swój postój odbyli
w Puszczykowie. Finisz miał m iejsce
w Luboniu, gdzie na zmęczonych spor
towców czekał poczęstunek z kawą
przygotow any przez O środek Kultury
w Luboniu oraz występy artystyczne Z e
społu Śpiew aczego Szarotki. W spotka
niu uczestniczył rów nież Zastępca Bur
mistrza Miasta, Rafał Marek.
■

A. Zidiiuku

------------------------Joanna Gryczyńska

Uczestnicy Biathlonu na finiszu w Luboniu

----------------------------K rzyszto f Brych
W dniach 22.08 do 25.08 w Domu Bre
tanii przy Starym Rynku w Poznaniu od
były się kolejne, XII Międzynarodowe
Warsztaty Flażoletowe, których organi
zatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz
Efektywnych Metod Umuzykalniania
„EM U” i Dom Bretanii. Gościem tego
rocznych zajęć był znakomity flecista
młodego pokolenia, związany z Bretońską
Akademią Muzyczną Gurvant Le Gac.
W warsztatach uczestniczyło ponad dw a
dzieścioro kilkoro młodych muzyków
z W iekopolski związanych z szeroko poj
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mowaną kulturą celtycką. Wśród nich
uczestniczyło troje lubonian: Aleksandra
Kowańska, Adam Pioterek i Aleksan
der Brych. Zwieńczeniem tegorocznych
warsztatów był koncert finałowy, który
odbył się na dziedzińcu Muzeum Ar
cheologicznego, zarejestrow any przez
Telewizję Swarzędz. Atmosfera w arszta
tów była jak zwykle znakomita. Mistrz
z Francji był mile zaskoczony profesjo
nalizmem młodych artystów.
Zapraszam wszystkich chętnych, nieza
leżnie od wieku do uczestnictwa w zaję
ciach flażoletowych, odbywających się
w naszym, lubońskim Ośrodku Kultury. ■

Pwttrek

XII Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe

Warsztaty flażoletowe w Domu Bretanii w Poznaniu
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Festiwal Teatralny M a lta w Luboniu
_______________ Joanna Gryczyńska
olejny, trzeci raz, miłośnicy sztu
ki obejrzeli latem w Luboniu te 
atry w ramach M alta Festival Poznań
2011. Przedstawienia, jak co roku,
odbyły się w budynku firm y Lubanta, udostępnionym dzięki uprzej
mości pana Jana Kołodziejczyka.
W tej nietypowej i inspirującej sce
nerii mogliśmy obejrzeć trzy spekta
kle
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Przedstawienie „Kropka nad i " teatru Wiem Kiedy Nie Mogę

J. Gryczyńska

Jak informuje Urząd Miasta pierwsze po
mysły realizacji przedsięwzięcia, jakim
jest lubońska edycja festiwalu, powstały
na przełomie 2008 i 2009 roku. Dyrektor
fctystyczny, Lech Raczak wyraził wów
czas zainteresowanie przeniesieniem czę
ści spektakli maltańskich na teren Lubo
nia. Przestrzeń industrialna Lubanty była
też mu wcześniej znana z produkcji dla
Teatru Telewizji Polskiej.
Tegoroczne teatry maltańskie w Luboniu
rozpoczęły się 6 lipca 2 0 11 roku spekta
klem „Howie i Rookie Lee” Teatru He
leny Modrzejewskiej w Lednicy. Kolejne
odbyły się 7 i 8 lipca. Lubonianie obejrze
li spektakl „Kropka nad i” Teatru Wiem,
Kiedy Nie Mogę (prapremiara spektaklu)
oraz monodram „Zemsta Czerwonych
Bucików” autorstwa Philipa Dymitra
Gallasa w wykonaniu Janusza Stolarskie
go. W szystkie spektakle nawiązywały
do tegorocznego hasła, które przypisano
festiwalowi - wykluczeni. Występujące
kv sztukach postaci połączył wspólny los
poszukiwania nadziei, pragnienia miło
ści, normalności i przyjaźni w otaczającej
rzeczywistości, która jest szara, smutna,
często też brutalna. O takim życiu, a ra
czej wegetacji w takim świecie opowia
dał pierwszy ze spektakli. Bohaterowie
próbują prześlizgnąć się przez życie, któ
re jest nijakie. Z biegiem czasu dojrzewa
ją do myśli, że otaczające ich realia mogą
być inne, jednak ciężko im wyrwać się
z dotychczasowego marazmu.
Sztuka „Kropka nad i” również przed
stawia los człowieka wykluczonego. To
sztuka opowiadająca o filozofii i mądro
ści człowieka, wrażliwości, zagubieniu
i pokonywaniu lęku.
Ostatni ze spektakli, „Zemsta Czerwo
nych Bucików”, został brawurowo ode
grany przez Janusza Stolarskiego, który
zaprezentował nam sporą dawkę swoich
aktorskich umiejętności, oddając z w iel
ką ekspresją stany em ocjonalne granego
przez siebie bohatera. W doskonały spo
sób sparodiował smutną prawdę - mier
nych artystów, tworzących masową siecz

•* Gryczyńska

K

„Zemsta czerwonych bucików ” sztuka Philipa Dimitra Galasa w wykonaniu Janusza Stolarskiego

kę, ku uciesze bezmyślnego odbiorcy.
Teatry maltańskie, przez niektórych uwa
żane za nietypowe bądź kontrowersyjne,
są alternatywnym sposobem na obcowa
nie ze sztuką, którą zwykle ciężko war
tościować. Tutaj to teatr przychodzi do
widza, który jest najważniejszym elemen
tem całej gry. Aktorzy mogą improwizo
wać, a spektakl może mieć najuboższą
scenografię. Jeśli jednak nie istnieje po
rozumienie między aktorami a widow

nią, teatr nie istnieje. W Luboniu, jak
zawsze, widzów nie zabrakło. M ieszkań
cy, a także goście, chętnie uczestniczyli
w tegorocznej lubońskiej edycji festi
walu. Wstęp na wszystkie prezentowane
w tym roku spektakle był bezpłatny. Dar
mowe bilety można było odebrać w punk
cie informacyjnym Urzędu Miasta Luboń.
Organizatorzy: Urząd M iasta i Ośrodek
Kultury w Luboniu.
■
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flHk III Festiwal Piosenki
y im. Czesława Niemena
w Luboniu

A
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Koncert finałowy 1 października 2011 r. godz. 18.00

Dyrektor Artystyczny - Antoni Urban
Kierownik Muzyczny - Maciej Szymański
Hala Lubońskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
ul. Kołłątaja 2

Gość Festiwalu Janusz Radek w repertuarze:
„Dziwny ten Św iatopow ieść Niemenem”

Koncert biletowany - bilety w cenie 5 zł (ulgowy) i 10 zł (normalny) dostępne od 7.09.2011 r.
w Urzędzie M iasta, Ośrodku Kultury, Bibliotece M iejskiej i Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
ORGANIZATOR:

SPONSORZY:

PATRONAT HONOROW Y:

P olicealne S tu d iu m Piosenkarskie

£

im. Czesława Niem ena w Poznaniu
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Ośrodek Kultury w Luboniu
oraz
Urząd Miasta Luboń
zapraszają
na piknik rodzinny
„Biba w Lasku",
który odbędzie się

10 września 2011 roku
godz. 15.00
w Parku Siewcy przy ul. Romana Maya

Ostatnia impreza tego lata. Musisz tu być!
bo zobaczenia! Wstęp wolny
Dodatkowe atrakcje

Co w trawie piszczy
15.00 - witajunce
i dylajunce knajdry
z Łośrodka Kultury w Luboniu
15.20 - występ gzubów
z przedszkola,
15.30 - fest chopoki
z kapeli Ton
z Łośrodka Kultury w Luboniu
16.00 - śpiwajunce Szarotki
16.30 - występ gzubów
z kapeli Tuchorzacy
17.30 - śpiwanie i blubranie
„Na chłopską nutę" ~ biesiada
z Jagną i Antkiem
19.00 - dylanie pod chmurką
z Rychem Talagą
22.00 - kuniec

•
•
•
•
•
•
•

potrawa lokalna
spotkanie z Bamberkami
konkurs dojenia
sztucznej krowy
ekspozycja i sprzedaż
wyrobów wikliniarskich
sprzedaż miodu
wystawcy z rękodziełem
stoiska gastronomiczne

bla dzieci
• zjeżdżalnia
i zamek dmuchany
• trampolina
• stoiska z zabawkami,
watą cukrową,
popcornem

Ośrodek Kultury
w Luboniu

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe
ul. Pułaskiego 15
tel. 061-813-09-99

Komisariat Policji
ul. Powstańców Wlkp. 42
tel. 061-813-09-97

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

Pogotowie Gazowe
tel. 992

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 51 c

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

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

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 przesłanie
na mailowy adres
redakcji:
infolubon@gmail.com
Obok fotografia
Asi Czarneckiej.
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